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Quem vai casar 
com Zuenir? 
MIRO TEIXEIRA 

tA cho bastante discutíveis as jnten-

R.) 
I 

Os dois principais momentos da políti
ca, o impeachment de Collor e o escânda
lo dos 11nões do Orçamento, iniciam-se 
nas páginas de jornais e revistas, promo
vem edições espetaculares, recordes de 
exemplares e de anúncios e se esgotam 
sem que os autos dos processos judiciais 
apresentem qualquer fato novo àqueles já 
exibidos pela imprensa. 

A ausência de sentenÇas condenatórias 
quase passa despercebida. Não são social
mente relevantes as condenações judiciais. 
As sentenças verdadeiramente condenató
rias são prolatadas e revistas com a mesma 
facilidade, entre uma e outra edição. Se a 

. fi ções do velho ju~aube.!iin, que 
condenou Lesurques à morte pelo assas
sinato do postilhãO'e do agente postal, no 
assalto ao carro do correio de Lion, nas 
imediações de Paris, na madrugada de 24 
de abril de 1796. Pouco menos de um ano 
depois do crime, .em 10 de março de 1797, 
José Lesurques foi executado e pouquíssi
mo tempo depois o verdadeiro assassino 
foi descoberto e igualmente executado. 
Diante da jovem e bela viúva Lesurques, 

*' edição que lhe condenou foi mais lida do 
que a que lhe absolveu, azar o seu. 

lo 'uiz Daubertou decidiu com ela a ar
se, par~rar Q.. erro. u o com uma 
aparência e muita dignidade. 

J E agora eu pergunto: Quem vai casar
V se com o Zuenir Ventura? 

Esta justiça interativa é muito atraente 
para nós, desenêantados ante o quadro 
de impunidade que permitiu o surgimen
to de fortunas nascidas da apropriação 
indevida do bem público. Mas está come
çando a ficar preocupante para aquela 
pequena parcela da sociedade que nor
malmente fornece a matéria-prima dos 

1 escândalos. 
~ H,9it os erros judici~rios and,anuare
'7feitos1 quase iDUlQssí~is. Os autos se or

;nizam a partir do qoticifrio. Mais ·do 
que nunca,_9 JJUe co,gta é a no~a.L 
~o, é nã~ ôT~o, talvez ali~ m.orosi
ilade da..Justlça, talvez pela mam1ca_da · 
nÔtícia. tah:ez ês duas. 

~ 
A.qua~ade da r~~===~~a 

e o Clda9jg mudou. a n m-
l}tes, seca, ~da, ~ onjpjão, ~1-
~ AA2 mtere§Sa. A informa~.s:> tem 
que ser CQ!Dpleta, tjo há ~ perder. O 
jomãl estãl'echando, o concorrente tam-
bém. É preciso ser mais puro, mais duro, 
mais letal. É preciso ser letal. Durante a 
CPI Collor(PC, um amigo mais experiente, 
presente à casa do então senador Mauricio 
Correa, comparou-nos, os membros da 
CPI que queríamos derrubar Collor, aos 
revolucionários franceses de 1789. Confesso 
que não foi agradável a sensação que en
volveu meu pescoço, 'que, afina~ continua 
no lugar. 

Mas realmente aquela CPI não se es
gotou em si mesma. Ali se iniciou um 
novo momento na vida do país, que pas
sou pela CPI do Orçamento, de resulta
dos duvidosos, sobre os quais muito ain
da precisa ser revelado, e que está em vias 
de ser interrompido. 

• São pessoas, situações e negócios que 
pairam acima da generalidade da lei, cu
jos nomes não vão parar no Serviço de 
Proteção ao Crédito, quando caloteiam o 
banqueiro amigo dos fins de tarde no 
Country Ctub. 

Hoje, essas pessoas, no poder ou que 
fazem negócios com o poder, sabem que 
justiça rápida e barata se encontra nas 
bancas, feita por repórteres/promotores, 
fotógrafos/peritos, editorialistasfjuízes, 
leitores/jurados. 

Não mais dispomos de Legislativo e • 
Judiciário confiáveis à opinião pública. 
Os jornais, as estações de rádio e TV 
decidiram exibir compactos dos defeitos 
das instituições e suas pequenas cumplici: 
dades. Boas notícias não são notícias. E 
normal que sej~ assim aqui e em qualquer 
Íugar do mundo, mas, como disse Cazu
za, nós somos exagerados. 

Para facilitar a argumentação oposta, 
vamos lembrar que a Câmara dos Depu
tados tem recebido avaliação positiva do 
noticiário sobre a velocidade da tramitação 
das reformas econômicas. Aí é que mora o 
erro. A Câmara bem-comportada e sub-

missa é do agrado dos agentes econômicos 
que agora também precisam d~ uma im
prensa bem-comportada e subm1ssa. 

Curiosamente, os mais duros ataques 
ao Poder Judiciário têm partido da direi
ta mais comprometida com os megaes
cândalos já ocorridos no país, a mesma 
direita que esteve em vias de ser abatida 
no naufrágio de Collor, que se reequili
brou na CPI do Orçamento e alçou vôo 
em céu de brigadeiro na coligação com 
Fernando Henrique. 

A temporada de caça é agora no ter
reiro da imprensa. A credibilidade da 
imprensa e a capacidade de mobilizar ~ 
opinião pública podem dificultar a conti
nuidade das cumplicidades do poder eco
nômico marginal com o Legislativo e o .. 
Judiciário. Um Zuenir aqui, um Barbosa 
Li~a ali na são coincidências no novo 
momento. Procuram atingi-los na reputa
ção, um bem para eles mais precioso do 
que a vida para o Lesurques, cuja viúva 
foi parar nos braços do juiz demente de 
amor. Misturam-nos com o charco dos 
pequenos delinqüentes, sem dó nem pie
dade. É preciso destruir as referências. 

A demência dos honrados senhores 
que dominam a vida política e econômica 
do país é por dinheiro. Os negócios de
correntes das reformas econômicas em 
andamento começaram a ser denunciados 
pela imprensa. Dois ou três casos impor
tantes, e as reformas não estão sequer 
aprovadas. 

Atingidos Legislativo e Judic~ári?, ? 
alvo visível é a Imprensa çomo mstltw
ção. A justiça na banca de j?mal é o 
maior fator de inibição de mu1tas nego
ciatas lucrativas de homens que estão na 
vida pública para enriquecer. A ~le~ e só a 
eles interessa o quadro de descred1to que 
se tenta construir. A boa imprensa, com 
todos os seus defeitos, é a última esperan
ça do cidadão que ainda sonha com o fim 
da impunidade e com instituições sólidas. 

Se reação não houver, podemos nos 
conformar com as previsões de Jacques 
Giulliard, para quem, depois de combatérà 
esquerda e à direita, a democracia, como 
nós a conhecemos, vive seus estertores. 

• Deputado feder 
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3or-'\l\~ \ o~{) br-6si ~) Q},. 1 )._6- ~qqs. 

~--prensa em ilebate 
Notícia, 
hiper-realistno 

, . 
e ettca 
ARTHUR DA TÁVOLA • 

I n~ e insti-crise surgida no 
seio da atividade jornalística brasileira 

chamou a atenção do público leitor: alguns 
jornalistas, utilizando-se do direito que lhes 
dava _uma ~. relativa aos atingi~ ifiiir entranun "'MMi -dÇ a Wdgrjâ a. Os próprios 

os de oomunicação foram os primei-
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f li contra a chacina. Aí, a NRA abre o bolso e Dole e os 
outros se encarregam de sabotar a indignação. Cump ces \ O pronunciamento de Dole, que já está em campanha 

. · . • . eleitoral para suceder Clinton, téve grande repercussão. A 
s~nador amencano Bob Dole culpa~ a _v10~encta do \ . relação entre violência nas telas e violência nas ruas é uma 

O et~ e da TV lo aumento da v10l~ncta ?? seu questão antiga e debatível. A relação entre disponibilida-~ 
país é uma e te e apoteose . a. ocns~a. O r dede armas e crime é de uma obviedade~rim!fia. O F 
re~~blican? Do~ e o resto da. dtretta. amenca~a po~ da NRA é tantQ que d~otaÕ óbvio Vá transfor-
apOiam e sao apotados pela National Rifle Assoem- mou vanas legislaturas amencanas em CÚJllDlices .;ns-

tion, uma associação de donos de armas de fogo responsável cientes ou inconscientes de assassinato. Hoje não tmita 
por mais mortes do que qualquer outra organização da mais sua atividade política ao lobby e ao financiamento de 
História, com a possível exceção da Máfia e da Gestapo. candidatos pró-armas para toda a família, é uma das 

Há anos o lobby e o dinheiro da NRA impedem que leis patrocinadoras declaradas do novo populismo ue var e ('=-
para aumentar o controle do comércio de armas passem - lit~ralmente- os Estados Unidos.:ju o com~ ta t-
no Congresso. · É por causa da NRA e d~n~e~retacã?L_ r~Ío.sa_ e neurofascistas ~Jj~~bos. Dole só não 
absurda de um artigo pouco claro da Cons en-Í será o candidato dos republicanos se Newt Gingrich, o 
cana que se. e com rar ~~ uer . de ~ s ou~ suner~tar da direita

1 
decidir que é com ele. Dole é l'" 

Esta os ~idos, COil!_.UI? .mmtmo .de .regulament~. mais velho e7.respeitável" do que Gingrich, mas este é o 
Todo amencano tem o dtretto const1tuc10nal de ter uma , . , . , da -

0 bazücae~oblemas se, num domingo sem P~)Jtlco~j'í)ajs notatjo do ~Is, o ldeolog9..1L,WlçD. • co~ 
útro programa, resolver destruir a casa do vizinho.~ pre~ a 12ensador do futiíro. Qualque~ u~ d?s.d?1s 1 

e meia um daqueles .malucos metralha meia dúzia e ~epo~s ·- hoje de~rotaria Clin~on. Que já .t~ve ~ad~, 
êngole uma granada e então c~sce a grita por_ mats le1s r- e]l,Pt;estdeptes amencanos, de cntJcar ã ~ -

~ 

~ 
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Peoro A. 1)a-\--i~té\; M~r+\'ls I . ·wO acesso à Justiça . 
cio ~- direito ~ubjeti~o pelo ci-J ~J!l ~nfase pred?minarrte na con-1// consagra o desejo do po\'O e on- , 

.t d' . • dadao toma-se macess1vel? c1haçao e na arbitragem. I/ de quem dele se v 1 rca c 

M u1 o se costuma tscutu , . ~ . - . , a e a om 
sobre a necessidade de via- ... . ~--r~ sao ~ m?ttvos que No to~ante aos mstrumentos seus . ~stos. 

bilizar 
0 

acesso à Justiça. In- I~vtabijjza~ a realiza$~º dj)us- 12roc~ssuats, louve-se o conjunto A~rbttra e?T é um dos cami- . 
felizmente, contudo, muito mais ~· :jjü{ro ~Justa tam- d!..J_ets recsmtemente proJll.J!!ga- nhos ar~ a liberdade e para a , 
poderia se fazer. 0 acesso ao ~ ~at que mstm.n:wntos e d..,2 (outr~s e~contra.m-se, ainda, d~attza~ão na act.ministra- . 
Judiciário vem sendo negado no ~ecamsmos vem .sendo mtrodu- e~ tram1-tacao no Congresso) ç~ daJusJ.!Ca. As portas dor 
Brasil não apenas às classes des- ZldOS em ~o~s~ Sistema legal .de q~e, ao zuscar a desburocratiza- 11 T.e~ceiro Milênio, é preciso flexi-
privilegiadas ou de baixa renda, forma a mtmmtzar algumas dtfi- çao do w_ocesso ClVll, simplifi- IH ~thzar o monopólio da Justiça 
mas também a categorias mais uldades. cou e agthzou o sistema ·udicial P.elo Estado. Não há mais lugar 
abrangentes da população, co- 1· Temos, assim, como um dos e so usao e ,c..ontrovérsias. ~ara P.aternalismo estatal, nem 
mo aposentados, viúvas, rendei- mstrumentos institucionais de Al uns atses como Canadá, ~~o no que se refere á resolu-
ros e até mesmo microempresá- grande valia os Juizados de Pe- E.~ado.s.._nidos, Fran a e- çap de P,endências legais . 
rios. quenas Causas:tr'or sua excelen- manha mostram-nos o caminho -:TI acumulo de e_rocessos que lilJ 

-.w • s~ é certo que a política eco- te~J~â<f~ial e fácil aican- > cíerêalizasão da jushça .. através abarrotam o Judic•~rio. ~s difi- I, 
nolTilca de anos recentes contri- c e, s a o o r a os dos m a·i s de meframsmos alternativos de culdades no acesso a Justiça ç a 

~ buiu para o problema,j_ ~~ade p.rest1 ta os e a o ulação .. É s~oú"de pr§ria des .. mitificação do Esta-~ 
tambem que a ~bibdade~rectso apenas que aJa maiOr a pen enc1a e evada a efe!,to I do ~bn arao a ue se adotem , 

1 ~~al te~ d: r.:çcaiJ:_.sobre o J~di- aten~ão das autori~ades em di- for~ das ~renas judiciais e por p~ah~as ,m r. · o ue iz ? 
c1ano, orga? que traz em S_I o fundi-los e. ~trutura-los. de f?~- ~e10 de stsJema suficientemen.te res tto a . us- . 
poder supenor de promover JUS- ma a permttlr a sua maJOr utlh- mformal. E o chamado movi- ~ este o melhor cammho 

~ tiça e, assim, s~tisfa~e~ o bem-es- zaçã~ soci.a~ .. É necessário ~"êrito da.. Terceira Onda, en-1 para ?.....!!§º de insu;umentos ~~- , 
, tar e a ha~mo~1a soctats. ta.mbém n.exJ~tb~ar o escopo da j campado por jl'ristas do mais \L: ternatJvos_na soluça.Q. sk. coo.(h-

E
'A Justiça e O valor supremo let que O mstltUlU, para, ao me- 1 alto nível cientes do dever de r tos. 
s?cieda~ e o acesso a ela, um nos, amEliar o valor de a~da éo@.ilííiíUara a: bl!s.ca.de p:mé- ~ preci~o reavaliar nossa Jus-~· Os obstácüfos a e ~iiffi'fír a rttcl a ~o da s- di9.s lç_gais .Que tornem a Justiça} .l,!g. A sooedâile preosa~iJ{"fo f 

esse acesso, no entanto, assim soa JUn 1ca como autora nas de- mijjs .acessível. :;te du~ttoz....de uma Justl oro-
como a burocracia e a complexi- n.?andasdêseuinteresse:-- .-Está-se tratando de instru- P!Ometlda com a solução d9s 
dade de sua re~li~ação t~ansfi- Excelente inicíãtiva da Uni- ~ntos conxencionais, eiüfêõs problemas de toda a PQpulação, 
guraram este d1~~1to soctal em ver~idade Federal de Santa Ca- quais se destaca a il ~ md~J?endentemen~e de clas~es 
u.m ,as~usta~or problema so- tanna, que adotou um Juizado Como instituto mii&ftP, ~(bp s~tats ~ºu ~ateg?nas profi~sto-
c~al . E preCiso, agora, confro~- Info~~l de ~e uen t~~em tem por virtudes a in(or- ~ats. Nao ha ~ats como adtar a 
ta-lo, com perseverança e ~em m1- salanos mt s ara t n 1_ malidade e 0 fato de conferir..às tm lementa ao de um .•stem.a 
sonetsmo de qualquer matiz. ~ento a clientela carente. O Jui- P.artes envolvidas no conflils> a ltra gue s_e c~~une, mcl~J-

Afinal, .de 9ue .valem as nor- za~o ~tll:a nas causas êiveis, co- J?Ossibiiida~ de estabelecet_as ve.: c mos pnnctpiOs funda,m~n-
mas C?n~tttuctonats q~e a.sse~~- merctats e. de família, em r'egras ~, or li- t!Is+d? Estado Democrattco 
ram. dtrettos ~ garantu':s r.n~m- processos onundos do escritório ~tade,- quem deve ~dir ~· 
duais e detp.ats r~gras JUndJc~s modelo da faculdade de Direito, ãffiatéria em Q.Uestã.o . E a cha- · Gerente-geral do Departamento Jurldlco · 

de ordenaçao sec1al, se o exerc1- sem custo algum para as partes e L- mada =J~a dos experli:. que da Texaco.srasil e professor_ de_ Direito co-. . r ' merc1al da Faculdade Candtdo Mendes 

~ 
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Justiça salarial pública 
MÁRIOCÉSARFLORES* das. Merecia e comportava 

P romulgada a Constituição d~ aperfeiçoamentos, mas era uma 
~. o Legislativo promoveu boa base de trabalho, arquivado na 

gara si e para o !udi~iário um vul- · Câmara dos Deputados em reunião 

P.rojeto. 
No fim de 1989 a redução do 

número de tabelas civis do Executi-

gens, definindo as que admitiram: 
diferenças para cargos de qualifiCa-

• Almirante-de-esquadra da reserva, ex-mi, 
nistro da Marinha e da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República 
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~~'\\~ Preparação para o final do século 
fi§ÇãO e o @.OOim~~ nas grnndes r Montanus ~rov<;>co~ o '*nico ~m\ religiosos, ~~-~do~revel~ç~ s~r- ~ 

. • . . ci~ades geram a jQbdao. A sen_sa- SJlaS p~ ngg.n.s.tas. O fun do g~ ~m freguelliJ.a. M~saol='-

N o final do milemo an:enor, a.l'2~ de medQ.,. o.twor de um_~g.o mu~do e munen!e , clam~va ele,~- a~ne1ados e n~ca tãl~am segui~ 
por todo o mundo entao co- im.mente oonJl.uzem esses mdiVl- ~duzmdo ~l~a~s. dores. Ewalham-se ensmai!Jentos 

nhecido havia quem ~perasse,_ para duos a aceitar profecias ese_úrias, a t ·~jól1il\ííâ;dJi ?es<!e .º\r q~e conduzem ao !errori~mo, como 
breve, o funda humarudade. A epoca seguir pseudo-prôfetas q~ prome- segundo seculõ,de uso obngatono ha pouco no Japao. Seitas que__Je ~~f 

~r\ esta~nhe de temores fa.ntásticos. tem garantias, salvação, cura dos 
11

na Igreja, incluem uma ressurreição IE!lltiplicam em várias partes do c. 
Baseado em falsas interpretações do male~-se 'espiritual ~ofiiu~ia que ~- mundo usam o nome de Jesus e 
Apocalipse, aguardavam um cataclis- ~~leitos de Deus e, portanto, ao .r_es-t ~nitude dos tempos. olifras que surgem dos mais diver-
ma para o an~ 1000. Algu~s afirma- zyarç!o de possíveis perigos. . A ~n.s._ta?}e _I~dicão da I~ sos credos religiosos. . . 
vam q~e d~~ena ~r precedido de ~.' A possibilidade de ocorrêns!_as mterpreta ~ pnme1ra r~~1çao ~epto~ pertencem a d1v~r- ·~ 
novo 1mpeno uruversal. Aproveita- ~rturbadoras por ocas1ão de um do Apocalipse como a VI tona pr9- ~ gasses soetcys. E,. qua~~ sao, 
vam:se de uma passagem do profeta novo milêruo nãüse deve apenas à ~n:ionada oelc{§ti@!o/ o ~mo r pes~as q~ na y 
Daruel (7.' 14). , . , . fragilidade humana, mas tãmbêm a se ~di~ de ou,tr~ passagens b1blicas. ~ep~e. o m~rovocado em !PU-

Em diversas epocas da H1stona, um problema de orde,!ll.teoló~a. Nao e necessano recorrer a wn tem- tros.! amda .Jll-ªWf. . 
de modo particul~r, na op~rtu~ida- Nos primeiros séculos, a Igreja,) po terrestre de-~ ~os. A Bíblia diz Ao }ado d~sses aspectos neg~tl-~ 
de de graves catastrofes, mqUieta- em meio às perseguições vivia na que todos ouVIrao Juntos a voz que vqs, ~a também, em ~ossos. d1~, 
ções. religiosas e. políticas .fizer~m esperança, Qre~ag~.$ Q!E_a a os chamará ao Juízo Final. ~ ~ ~ DUIDe(Q. ~te..._m~h!sJVe. ~e 
surgir e~s-~ vinda do Senhor. pocalipse (ca-~ Em 21 de junho de 1944, ~ '<-J~~ .~ 
~ Buscavam encontrar ind. icações pítulo 20) afirma que, por ocasião ·santo O !CIO . Congre a ão g~osa autenti':3, um verdadeir. o ca-
pa~ ·U~a volta de Jesus antes d~: de uma segunda vinda de Jesus, . utrina da . dec~a.rou nu~ em ~ aos pro~J 
JuiZoFma.l. .,. · ' . ·· . ···· ··~. ··· · do por mil que .. mesmoo s o ~Eso,~.- ,~. •. ::.i~~~ 

· · ·· ·~ · · .. ·· · · d ~ - · peremos em ueus que ·, 
d Uma das · t anOS'.' os· tnittires e justos voltanam o .nao . . males não cresçam neste fim de mi,-
ocorrências· se·~ .. tàvidaparareinarcomCristo.Após P!U80 para à fé". Isto por favore- r . C , I b ~. 

1de humana. 0 homem traz em si uatul esse milênio o demônio seria solto cer a leitura do texto em um senti~ do t1~tru?. 2.ndvem .em rar .9!!t seSconts--'E 
~ . . . ' . ~ · · UI gran e preoc~çà..Q dõ an o C" grande msegurança ao nascer, sabe }ma1s utpa vez e ~usana grand~ em que nao fm escnto. Padre u::;; João 11 _ 

· ' · .... ~" fl' - De · d - fi P · - ' f d 1 ·~ ~ -- 0 a prepa. que 1ra morrer, mas Ignora "........., a~. pol§. essa provaçao 1 ara o cnstão, e un amenta ~ cfe..tgda a Igreja Católica e do 
su~ ~a verda~e inelutá.l:_e~. U~ ~ria ele destit~ído defini ti v~- ?§tecer ã "Pa~ Dêus, inter- rimlldo inteiro para este final de 
~ovo Inlieruo possw seu valor_simbó- mente ~o seu pode.no. E, a seguir, pretada pelos apostolos e..seus su- seCuí() e de milênio. Publicou 

0 
ano 

lico e ~~ causar ~preensao, ·em o_so~rena o JuiZO F mal. . . cessores. . pásSâdo a Carta Encíclica Tertio 
c:rtos espmtos, e ~~o~ar ~~a- Ja na passagem ~o pnme1.r~ ao . As doutnnas que surgem, espe- ~ At.@niente, com data de 
tç~s: L~mbra a ms1 mficanc1a a 9 segundo ~ulo surS!!am . fan~os, Cl~!Jn~nte .n~~es tempos de fim. de ) o de novembro~ que apresenta 
I eXIstenC1a pessoal, a ca UCidade de como _Kennthos. ~~ ensmam~t_?S mireiii? e 1DICIO de out.w, ~erecem um .&"ande plano de preoaracão es-' 
todo ser mort~l. 1gr~, uma pnme!ra ~surreiçao ..! se~ asa mente e.~~madas à r P.. . in ind - s o ti-

Ao aproximarmo-nos do ano o~de os JUStos se ent?=~nam a or- Ti~g~a Fe. O extr~ordmano, o fato nus.lr ~ aperfejçgar a pregação de 
2000, não nos surpreendamos se sur- g~as, foram sempre reJeitados e con- aparentemente In!lagroso, as apa- e'risto à Humanidade . 

[
girem pseudo-profetas, vaticinando\ denados pelos padres da Igreja. Ha- rências de comunicação com o -Ó final deste século e 0 início do 
infortúnios. E não faltarão vacilan- viã1ãmbém doutrinas, homens de Além, fatos inexplicáveis no atual próxiffio não devem ser causa ãe an- \ 

~ tes, frágeis em sua Fe em C?s~o;f va~or que esperavam_ wn Reino .dos estado do conheciment? humano,/ ~ti~ Ao contrário, é wn teffipo de 
· ct:saciNaE!dos em ?usca de !pU~IOs Mil Anos •. ~nde os J.u~tos gozanam exe!ce~Ju.andes attan~ sobre F Fe e arecida para todos. Preserve-

mira osos, que deem soluçao a an- de wna feliCidade espmtual. Grand~ quem nao VIve realmente abcerçado mos a es~rança no único SenW;u: e 
siôSidãde.: Abre~se um espaço ..._e a ~o~, com? Justino, ~,ne~,mo~tra- n~s ensi_namen~~s do Mestre ou ~uquêíique "nos am2iS 5e 

9t<xpjora~o dos mcautos. E, por Isso, r~m SIIEPatla por este miienanS!!J.O nao aceita a dlVlndade de Jesus entregou J?Qr nós" (Gal 2, 20). 
devemos estar alertas. es~l". Cristo. ---------------,-
-:.\ Acresce em nos~dia~ a massi- ~'Na segunda metade do ség@JI, Multiplicam-se novos núcleos · · cardeal-arcebisbo do Rio de Janeiro 

D. EUQENlO DE ARAUJO SALES* 

~ . 
\S> 
Ir> 
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v 'l'erceira dimensão 

GERALDO EULÁLIO DO NASCIMENTO velmente uma das maiores autoridades de 
E SILvA • f todos os tempos, publicou um artigo sobre 

E m 12 de julho de 1901, Alberto ~ o d~mínio aét"e?. Em 1906, o Institut de 
Santos Dumont provou a viabilida- ~ott Intern~l~ su~~'"de 

de da navegação aérea ao dirigir um and, aprovou ~ sene de !!_ttgo!U!o-
balão de hidrogênio ao qual adaptara um <}postos por ~ucbille· Na ocasJao, âuas 
motor de explosão. Naquele instante, o l::tf OOS:S Séãefron~, ao .pa~ que ~au
dirptq internaciopl que desde õs- sei?s ctilllê era favoravel ao pnnapto .da liber-

r 
prim6rdi7eN'uma ciência bidimensio- ~ dade do ar, J. Westlake defendia a tese 
nal, ocupando-se da terra e dos mares. o~ta, ou seja,..!l!!-soheranja dQ.Estado 
tomou-se triaímenston!_L . . ... subjacente. O ln~tltut votou ~~~ tese da 

No mêSiíio ano, eóf"l9 de outubro, ~.mas a Convençao Inter-
confirmou sua reputação ao ganhar o náCiOnal soore a Navegação Aérea, assi-
Prêmio Deutsch de La Meurthe destina- nada em Paris em ll.de.Qutubro de..l919, 
do ao primeiro homem a voar' um rota ' reroDheceu a soberania completa e exclu-
preestabelecida, circunavegando a Torre siva do Estado sobre o espaço aéreo situa-
Eiffel e voltando ao ponto de partida em do acima de seu território, tese esta endos-
menos de 30 minutos. Em 1905, Santos sada pela Convenção de Chicago de 1944. 
Dumont passou a se dedicar às experiên- O saudoso brigadeiro Nelson Freire 
cias com os aparelhos mais pesados do Lavenére Wanderley nos lembra que a 
que o ar e a 13 de setembro de 1905 viu =I glória imorr oura de Saõtos Dumont 
coroados os seus esforços, quando, no~ tcou am 1 ro a a orque 
seu aeroplano 14 Bis, no Bois de Boulog- as suas experiências foram realizadas pu-
e, um homem se elevou no ar pelos seus blicamente, merecendo a mais ampla di-
próprios meios. ~m 1907, fabricou um vulgação no · m ·s o o müíi3o, 
aeroplano maravilhoso para a época, a inc ustve dos Estados Unid . É impor-
Demoiselle, com o qual conseguiu estabe- tante salientar ~ao passoiJ~e1em mais_:)' 
lecer ~recorde de velocidade, voando a de uma oportum ade o 14 1s evantou 
95 qwlômetros por hora. Com Santos/ vôo, o artefato dos irmãos Wrigbt nunca 
Dum~nt, a era da aviação começara. I decolou com os seus próprios motores, e 

,. J. ~~mo .for, a proeza do jov~ bra- que, no máximo, simplesmente, compro-
siletro;qiieãesfrutava de ~ade f vou a lei da gravidade. 
~em Paris, se fez sentir em todos os _· -----------
metos, inclusive no do direitO intemacio- • Presidente da Sociedade Brasileira de Direito 
~ e ~ 1901. Paul Fauchille, indiscuti.::_ 

96 ·'lO 



Santos 
brasileiros? 

Foi esta perseguição que de à I 
Grande do Norte dois a 

Y:Y, de donungo do e J o n 
Enge o e nhaú, nas terras ferteis de Canguare- ' 
tama, um dos locais mais cobiçados pelos invasores. 

1 

O povo _estava reunido ~J~o En~ assistin- • 
Jdo à nussa celebrada pelo -~ A!@_ e SQveral, _ 
Qancião de 20 anos de idade. Subitamente a Igreja é 
cercaãâjiêlo chefe~ acompanhado dos fero- ~·: 
zes índios janduís. Na véspera ele havia garantido paz ' 
e segurança aos cristãos. Gritando ódio à fé católica, . 

. ~os índios e o chefe holanã"ês inv_adem a Jsreja, apu-
Diiãlam no altar o venerando sacerdote e ma · · 

vo · e eso. mente um consegwu esca.e_ar, . '· 
fugmdo ~la ~rta dos fund~.r-

0 wcíÍü.ê de Cunhaú IC\lOU vários moradores 
de ou reg~oes a se refugiarem na Fortaleza de · 
Natal, ocupada pelos soldados holandeses, na qual se : · 
julgavam ao abrigo dos aventureiros holandeses, quç .... 
devastavam a região à frente dos índios janduís e · ' 

'=/ tapuias. Tudo em vãg, O comandante, garantindo ., ' 
segurançá aos refugiados, mandou-os em pequenos 
botes rio acima para que retomassem a suas roças e 
currais de gado. Era uma cilada. No local chamado 
~ foram deebarcados. Ouviram a exortação 
deUiil pa!tor calvtmsta que os exortava a renegar a fe 
e salvar a VIdã. Oiante dã recusa de todos, foram 
Gã:C""baramente--.trucidados, homens, mulheres e crian
~- Cruel foi o martiri~ ~o padre Ambrósig Fem>, ,. 
que acompaDhãva os cnstãos e os exortava a mostrar 
a fe sobretudo no Mistério ucaristi . Comovente ·; 
01 a mo teus or · ra, homem simples, tude, 
_e fe profunqa. Sua recusa em negar a fe na Eucaris-
~ Iêvou os hereges a "f.!!~!â-to como idólatra e 

ent~gá-lo à feroci@de dos m 1os. Enquanto estes lhe • 
a6nam as costas para arrancar vivo o cor(lCão o 
~r· amdâ teve forças _para proclamar sualé~la- . F 

'

mando ao morna:: '-Viva o Santíssimo Sacramento! · ·. 
Êra o mês de outubro de 1645. · ·: 
~ eii Manií;cl Cãlâ([o, ~m O V aleroso LucidefJP..J! 

Trzun(o da Liberdade, ed~do em Lisboa ê1íí J fiQ, 
baseando-se no relatório o cap1tão Lobo Cyrado - ·· 
narra que sobre a sepultura ·onde foi enterrado J · 

l
~dre vigário Ambrósio Francisco Ferro se achou . 
qwnze dias depois de sua morte, uma poÇã de sangu~ · 
fresco, sem corrupção, como se naquela hora tivesse 
sido derramado. 

Ainda hoje o povo simples vai em romaria aos 
locais _onde caíram os mártires. As ruínas do Engenho 

\e lgreJa_de Ct:mbaú foram res~radas na simg.licida-· 
\de arowtetômca da construcão ori&i~[ Uruaçu cha-
ma-se h9je Tiniv!).ada~ lembrando na cor das cápsu
las vermelhas do tmgm o sangue generoso derramado 
pela fe. 

~ ~jsamos, sim .. ~o ~Mais do que pensamos. 
~ sao eles a I?rova VIva de que existe uma fé autêntica, 

\
smcera e muitas vezes heróica em nosso povo. GrarJ:uz 
a Deus! y....,. 

• Bispo AuxHiar do Alo de...- · 
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, :~co-nfusão de princípios 
1 FELIPE LINDoso * mente em lei complementar, e 
' "publicações más", que não me-IO deputado Eduardo J~rge recem nenhuma isenção. Ora, 
1 propôs el?enda ~onst!,t~: quem vai decidir o que Rode ;o 
1cional. que supnme a .ah~~a d qijÇJ)ão pode receber a Isençao, k 
'dó Inciso V da Constltwçao Fe-~ 0 qye é "bom" e ugue é "mau"? r-

lderal, qye garante im~ida~e Alguma comissão criada p~ra ~ 
t4!2ntária sobre ljyros, ~oroa,Is,. isso pois obviamente nesse tipo 
periódicos e o papel des!m~du a \l de distinção esti \j;Unlísito O çp_ 
sua jmpressão. A Com1ssao de W tério s~etjyo d~ Jiligauwqtq. 

I Constituição e Justiça da Câma- - Argumenta amda o medico-
Ira aceitou a tramitação da parlamentar 9Ue ·:a t~ibutação 
emenda que irá à análise de dos livros e Jamais nao fer~ a 1 comissã~ especial, antes de ir ao liberdade de imprensa, assim 

1 plenário. ~ . como a tributação do arroz e 
::f ~· d~z o do feijão não fere o sagrado 

parlamentar que as Imumda- direito à vida. E tanto não fere 1 
des tributárias que pretendemos que os lucr~os a~f~ridos pelos 

:suprimir decorrem, quase todgis, editores estao S"!JJeitos ao Im-
Ida Çonstitfiição de 1946. ( ... )O posto sobre a Renda, ~ssim c?-

~j q,ve s~viu de lá pa~á, ao mo os direitos autorais e sala-
• a~avessarmos um penado ne- rios dos jornalistas e demais 
i gro de nossa história, foi qu~ os empregados nessas indústrias". 
1 cuidados tomados pelo legtsla- o deputado cita sem entender ) 
! 4or constitucio.nal n~o foram uma característica essencial do 
, suficientes para Impedir a queda caráter democrático da imuni-

lda democracia e a conseqüente dade tributária: o que é protegi-
p~rda. ~as liberdades constitu- do por essa 'imunidade é preci-
cwnais . -F samente o objeto que veicula 

~ . 9tranha a r~t:l)~açà~. s~ - idéias - os liv~ jornais e 
I gui-la aos seus limites Imphcana periódicos - e não a atividade 
desprezar a necessidade de to?a econômica que o produz - a 

, e qualquer norma legal, ~a? empresa editorial ou jornalísti-
apenas constitucional. E a pra~I- ca. Remediar a injustiça, que 
ca do exercício da democracia, está presente no fato de o pobre 
além de condições históricas es- pagar o mesmo imposto que o 
pecíficas, que criam ou de~ro- rico sobre o que come, não sig- · 
gama legislação -:-Pei? por Is~o nifica ampliar essa injustiça pa-
se dispensa a extsten~Ia d~ .leis, ra as outras áreas. ......, 

·principalmente de dispositivos Os aspectos puramente eco-
constitucionais que garantem nômicos da iniciativa do depu-

li princípios básico~ das J~a- tado Eduardo Jorge já foram 
~ d~olíticas e cida?ãs. , . demonstrados em várias oca-

A .imuni~ade tr!butana para siões. O preço dos livros e dos 
jornais, revistas e hvros, ao con- jornais subiria, inevitavelmente, 
trári~ do 9~e o deputado sug~- ( e o significado desses au~entos 

.. , re, nao fOI, mvent~_?a .no. BrasiL , seria particularmente sensJVel na 

1 Remonta a extlene?cJa n~gle$a , · educação ~cional. O setor de 
onde acabou sendo mcorporada livros didáticos contribui com 
a~ direito c~nstitucional n~o es- cereã de S(Jll/o da ~odu ao edi-
cnto. A razao do estabele~Imen- tónaínacional. em termos de 
!ºdessa norma? A te~tahva de exemplares prodnzidQs. . , 

ti~or : ~nsura. a!!:Sl'ies de llle- Ã proposta confunde pnnci- f 
Cill!lm~ tnbutânos. pios jurídicos e tributários, tem 
. ' Di.z o parlamentar que. "na ,~m efejtõ nefãsfo SQQre a Jiber- f 

::fJ ~unid.aQ.e acob~rtam.-se (~~c) a ·. ad,_e de e~ressão e sobre a edu-
1 h~~ratura do mm.s baixo m~el, e açã,o naetonal. Resta chamar a 
1 ate mesmo as re~stas pomQ.gra- atenção. dos demais Qarlamenta-
. fi~s, vendidas l ntrem.en~ Jias res sobre esse perigo, c>..l ainda 

.::f bru1cas de ja[J]ais" . ~a, apelar ao bom senso do paria-
. e'xistem "p .. ublicações~s", que mentar para que retire essa ini-
até poderiam eventualmente ser ciativa. 
favorecidas com "isenções" tri- ----- -----
b,Jtárias estabelecidas posterior- • Diretor da CAmara Brasileira do Livro 
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Orgulho selvagem 
EMIR SADER * Il,E1te ~nos dUUª vida - com a 11-

p or solicitação dos alunos de ::\ saúde já enfraquecida -, para a Ir 
ciência sociais da USP, escrevi hifu 'S! uma constituinte democrá-

recentemente um pequeno artigo tiêà. gy!u seus embateS contiã aJ 
sobre como deveria ser um cientista ~tica social, sem nunca relegar 

~1 hoje. Nã_2_J)ude ~não _i~itulá-lo: J sua adesão ao ~qo, sua critica J:: 
"Florestàn: sercoíilüéíe.'' Ainda impied~sa do ca~lisroo como 
assim, o artigo saiu redutivo. É difi- ,.f tõnte ííítimã~ fliíiZêks que afetam 
cil medir a dimensão desse homem à grande maioria da humanidade. 
que o Brasil perde, no momento em =J Nas suas próprias palavras: t:::' 
que os direitos de cidadania, a de- "Eu nunca teria s~ o so_:iólogpl 
mocracia, a luta por um tipo de em que me conyer.tt sem o meu 
sociedade solidária, humanista, ne- ~assado e ~em a socialização pré e 
cessita como nunca de gente como extra-esçolar que recebi, através 
ele e de todos os que ele conseguiu das duras licões de v.iQa [ ... ]. Ini-j 
formar. ciei a minha aprendizagem 'socio-

Florestan Fernandes é o ho- lógica...-aos seis anos, quando pre-
mem-chave das ciên9_~~aiS _12ra- Clsel gaõhar a vidà comose fosse 
sitéiras .. ~eno_yação de sua temá- · ~ iffií adUiiô, e penetrêí, pelâs vias 
t~ca, pela instltucionalização dos ' _9â experiência. concreta, no co-
temas f;jidâ§ntals do Brãs[Íla nhecimento do que é a convivência 
Viãâ aca emtca, ~la formação de humana e a sociedade[ ... ]. A crian-

1 
vàna& gêiãções d~rofessores, inte- ~ ça estava perdida nesse mundo hos-
lectuats, ãlunos, §_ttriihíêS que_ ele til e tinha de voltar-se para dentro 
propiciou. E, antes de tudo, por sua de si mesma para procurar, nas 'téc-

( 
obra, como sociólogo e como diri- nicas do corpo' e nos 'ardis dos 
gênte polrtico. fracos', os meios de autodefesa para 

Suas origens· humildes- recor- a sobrevivência. Eu não estava sozi-
dadas recentemente na imprensa, nho. Havia a minha mãe. Porém, a 
por ocasião de seu transplante - soma das duas fraquezas não com-
serviram sempre como norte de fi- t=" põe uma força. Eramos varridos pe-i-1 d~de com os interesses e os sen- la "tempestade da vida" e o que nos 
timentos poEülares. RQ.bre, mulatq, salvou foi o nosso orgulho selvagem 
fiÕrestan a riu os estreitos cami- [ ... ]." 
nhos pelos quais ainda poucos po-

=J dem trilhar, mas que deixaram de 
ser wgens quando ele triunfou co

? \'mo o sociólogo de maior transcen• t dência gue o pais prõauzl_!.l. -
- Florestan resistiu desde sua cáte-

~ dSJ!O golne mm~ de 196i:J, aou L!! ., re::;r essa autuãe, teve 9!!t se r 
-1 _: __ a um êiíh[ eiiliõ, de onde 
=f retomou para reencetar sua carreira 

__..~t;.QJi~o~, ~ta vez cgro m~ di
Jn.leiJSªoJiiiewmê~ polítiça. ~
ci@u da fundacào do Partido- áos 
r bâlhãdores. entregou generosa-

Esse orgulho selvagem resume 
o melhor legado desse homem, 
representa o que de melhor o pen
samento social e a luta por uma 
sociedade solidária, sem discrimi
nação, sem injustiças, baseada na 
cooperação e na fraternidade en
tre os homens, constituiu até hoje 
no Brasil. Ele resta como melhor 
herança para os que se identifi
cam com esses ideais. 

• Professor de sociologia da USP 
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Vacinação 
contra pólio 

• 
e~ 

A Secretaria Municipal de 
Saúde espera vacinar amanhã 
500 mil crianças de até cinco 
anos contra poliomelite e saram
po. A abertura da Campanha 
Nacional de Multivacinação na 
cidade será às 8h, no Centro 
Municipal de Saúde José Para
nhos Fontenelle (Rua Leopoldi
na Rego, 700, Penha), com a 
presença do ministro da Saúde, 
Adib Jatene, e do prefeito César 
Maia. 

Todas as crianças com menos 
de cinco anos devem ser levadas 
a uma unidade de saúde ou a um 
posto volante, com suas cader
netas de vacinação, ainda que 
tenham sido vacinadas anterior
mente. A vacina contra pólio 
não tem contra-indicações. A 
vacinação contra o sarampo se 
estenderá até o dia 1° de setem
bro. Cerca de dez mil funcioná
rios da Secretaria Municipal de 
Saúde e voluntários participarão 
da campanha, que terá 857 pos
tos fixos e 27 volantes. 

Casarão de Sobral 'm 
11 

vai virar colégio lf"ll, 

Até 1991 
era fácil en
contrar a ca
sa do jurista 
Heráclito 
Fontoura 
Sobral Pinto. 
Bastava segui-lo do escritório da 
Rua Debret, no Centro do Rio -
onde trabalhava diariamente - , 
até o casarão 740 da Rua Pereira 
da Silva, em Laranjeiras. Hoje, 
quatro anos após sua morte -
aos 98 anos-, a casa pertence ao 
colégio Liceu Moliere, ao lado, e 
passa por reformas. Nenhuma 
placa indica, porém, que ali viveu 
por 56 anos o homem que entrou 
para a História do Brasil por sua 
luta pela democracia e pelos direi
tos do homem. 

"A sala 307 do número 79 da 
Rua Debret servia apenas para 
atender clientes. Era no escritório 
de sua casa que ele ditava à secre
tária todos os seus trabalhos e 
livros. Meu pai não escrevia nada 
de próprio punho", conta a filha 
mais nova, Gilda Sobral Pinto. O 

jurista que 74 s de~ 
teve clientes tão diferentes Q01ft9 
Juscelino Kubitschek, Luís Carlos 
Prestes, Francisco Julião, CâOP.~ 
Marighela e integralistas de P«nio 
Salgado, também escreveu livros 
como Teologia da Libertação: ma" 
terialismo marxista na teoria es 
ritualista, Lições de liberdad 
Porque defendo os comunistas, 
tre outros. 

A casa onde Sobral Pinto 
com a mulher, Maria José....._.._ 
quem foi casado 65 anos 
sete filhos, que lhe 
netos e seis bisnetos-, ""''<na
andares e ganhou mais 
1957. Com pé direito de 
tros, ela tem prateleiras e _,t,>nt.,... 

para guardar os I 8 mil 
do jurista, doados VldPrit\rmllll 

à Escola de Magistratura da 
"Pensamos em transformar a 
em centro cultural, mas n 
nhainos verba. Foi com sofrim -
to que decidimos vender o imóvel 
que meu pai tanto gostava", éotl-1 

ta Gilda. '"" 

-
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~~<\\'f>\q' Conferência de Pequim 
HEITOR BASTOS-TIGRE • duais, entre os quais a vida é o princi- Joy não gerar o feto que carrega em ponto de vista, a vida dos mais fra- r 

~I d~ · s~. ,; coSficãriããbandonada _!()s C-ª.Qri- -:=:: 

O Brasil vai participar da~- Não se pode negar que a socieda- Não podemos esquecer que3-.Y!Qa chos dos maisfQLte}. ensina a igreja 
~~ Mundial so~re ~- /I~~ é palco de inúmeras viofênci~im- é nosso maior patrimôniQ; que é mo- c~ica . 

. ~reahzar-se em Pequ!~· no m~s ~ postas à mulh~. Sua situação, assim, tivo de alegria; a finalidade para a Ho'e, ão obstante as evidências 
de setembro. Esta a~s~mbleta, orga!lt- muitas vezes é_tão dramática que, nas qual o homem se empenha; esperança , que a ciencta nos ofe!ece de que o 

'==4 zada so t~tos . d açoes ci~cunstâncias, se toma d.i.ficil e muito de um futuro melhor. A própria ex- feto e um membro efetivo dãSõcie-
Um as, pretende dtscuttr os prob.le- so~ ~a v.iQ.~. Contudo, a periência é unânime em atestar o va- <!iiiiê: existe uma gig!lntesca cal!ll'â-~? 
mas que ~f:tam ~ qmlher, e. a~ahar ~ r~o e a rJ)nsciêncja d~ve atestar 1~. Pois, então, como desejar n~ue exige a legiti- · 
su!.- con.dtçao pohtJca, .~~nmruca., e o cunho jnyioláyel da vida, prevale- 1) parnos outros o que não desejamos m~, como se 
s~ct~l neste final ~e mJ..lemo ~ sem cen~ sobre todos. os. ~utros vai~ ~ p. ara nós mesmos? Como admitir que ! este_lpsse um direito que o Es~do 
~vtda, uma nec~sstd~de? co~s~deran- {Portanto, defender o bvre acesso aos esse maravilhoso processo de germi- d~.he~i}.om~na~m 

~'f do-se como e!~ amda e d1scnmmada. métodos deliberados do abortamento naçãoaãVida~l- ao interesse coletivo. Custam perce-
Todavia, preo~up.a ob~e.rvar qu~, ~de uma nocão perversa <!e gamento doJ!2!!!el!!; e que fique a seu ber qu~ offiüiê do a~o não. ~e 

durante a conferencia, vanos ~ liberdade; de uma postura onde os talaÕte decidir quem merece 0 dom aJ)ag_ana pelo fato de ter stdo legttJ-
tm~ feministas, inclu~i~~s do (IDais fortes têm precedência SQhr_e os de viver? mado. 
f Brasil (Cf~'Cepta, entre o_~tros), \ IJ!ais fracos. . . ~~ A percepção da __gravidade do cri- . 1-~ quando prescreve a e.li-~ 

t
~ue c~ÇQDQUISta e Caso o a~o seJa ~onhectdo I me de abQtlo é cada vez menor. J~ ~maçao dtr.eta de s~res , e~ f~a-

tlAr h~de de expres~ao ~om ~cesso ao ~~d~.~~lDl-Co.mo PãUIÕ Illem.bm_q_ue_a_difus_ão de UilJJl Ç;!_Q, co!l!!~mente a.~~opna razao. 
1 ahortamento, ai~ um duetto a ser ofereçido a mulherJ a ~ t ·no 0 ia -, ua como 'iiífer- age de ll!.Qd.Q.iue.runcilia.y_eJ enuela-/ l to da Declaracão dos flire!tosl!ü~a- ~reboq®,~ estar~ delibera~do quais r~rm~o da_gravidez' que te es- ção q_o caráte~ venerável da criatura 
' nos O ab$ cõ!iio ~o OelJVre OS aue_JleY~Yt'(er e quaiS OS que pçd d · ~. nnt .. ~r"""' ..loo te humana. Por ISSO, temos O dever de ~~ · , · :_;~.= c~1ra~ , . ~ 

escolha. numa~ntattva e~ratçg1ca devem morrer. E em nome de que 1Q..M i , 1 atenua erante a nos precayenno~contra~s p 
a ~ ·- 0Jl1!mr ' I P . a~~m~ cÕIDetidoula 
op1mao p_ub~a ~~. 0~ eT .nsG.Q.r Conferência _M..undial sobre a M u-
'Este fenomeno hngutstJco, opma o Ih rln ~n~n "~"•"vtn n 1abe'"' d r 
~ 'fi ,, . d 1 !W:..!~San~ a-

sumo ponttt~;. ~~~ma _Q. m~~~- dt_Q~ha, e lembrar que a função 
t~ c~~tellÇla · ~~ hngutstJ- primordial do B>der Públic~a 
$di , contmua o papa, n-ªo bast~ pJl,l'a de tudo e antes de qualquer outra] 
a,lli:rar a crue.ld-ªº.~-d~~ ato · consideração, ~fender os àir~<itos in-

Se ~e~de. o g!:!!!!~!~~u.!lli.!int~ .d-.a violávJ!is_ @J?e~~Ol!, sobretudo dos 
s~ o respetto mca.n.dicio- i®efesos. E é precisamente isto ue 
nal à criruura em-gestação . é..-ÚJT!a f; esperam~o!.s ~ue~do\!.!n!Sa~ü!U7'4~~ 
ifuPõsiÇão..:.._mgfãl,...cQmo admitir, en- . cpefe da e eg~Q cwe..será enviada 
tão, que ce!:!Q§.leg!sladores se arro: pe~ à Pequim, reafirme , 
guem o direito de ·ui ar iõr'sua 
prQp a Ó . ViVer e~ • Advogado e coordenador do Movimento 

q~r? A prevalecer este "' .S rtP Guadaluo" 

~ 
~ 
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" Alguns queriam que o 
romance fosse uma espé
cie de desfile cinematográ
fico das coisas. Essa con
cepção era absurda. Nada 
se afasta tant~ per
cebem~ delato do que tal 

;J visaõ cmematográfica. ( ... ) 
Umãín1ãgem oferecida 
pela vida nos traria, na 
verdade naquele momen-
to, sensações múltiplas e 
diferentes. ( ... ) Uma hora . 
não é uma hora, é JLm va- ~ : 

._ , so cheio de yerfumes, de ::;:: ~ 
sons, de· proJetos e de c h- ..... : 
mas. O que chamamos de ~ 
rea lidade é um a c ert a 
comparação entre essas 
sensações e essas lembran- . 
ças que nos envolvem si
multaneamente - compa-

~ r~ção que ~t:P~ma ~ 
stmples vi'Sao cmemato
gráfica, a qual se afasta 
mais tanto do verdadeiro 
quanto pretende se limitar 
a ele.'' 
Mareei Proust 
Em busca do tempo 
perdido 
1910-1922 

a avras tam 
. . • 

as te as 
Coletânea de textos mostra o impacto do tin~ma sobre a imaginação· 
de· alguns dos maiores escritores ~o~mundo n_estes·últimos. cem-anos . 

• • 

J ' 

. . 

:·. 
·' 

. : . 
zU. . "Ma~ .sps..ro~1s olb~ um 

. · ; pequeno efeito, verdadei-
. ..i-r ramente fef turbãaõr, ·m.e 

: parece superior a todos os 
; sortilégios mentirosos das 
; pastorais que ceréam os 
: oásis ou das marchas fú-

. ; n.ebres, as muralhas em 
: ruínas. Tratava-se de uma 

.. : campainha que tocava se
:.' gundos antes que a i ma- · 
.. gem saltasse. bruscamente, : r para dar lugar m:iJneiro a 
f um vazio e em seguida à 
· ; . próxima imagem. E, a ca
;. da tinido da campainha, 
: as montanhas, com os va
?{ ~se_ll_§_J)és, arcldãdes, 
: com tõifas as suas janelas 
: brilhantes, os indígenas 

exóticos e pitoresc.os, as 
gares, com nuvens de fu
maça amarela, as mudas 
de videira com pequenas 

n 
folhas, tudo estava pro
fundamente i!ppregnado 
de mele,Dfóloca atmosfera ·. 
deadeus." -
~ ............. 
Infância ber!inense 
1932-1935 

JOÃO DOMENECH O NETO 

A
~ima~que 

=-1 plenamente convenci~o ~od~r ie f~scín~~daf 
~ \illia~. Os textos sao na verdade mmto dlStm
~1 tos:Há desde trechos de nag:ativas~da-

f num obscurQ.._instinto de consemção, fugindo , , 
d~pos, _!"e~ão". Entre os 

I 
textos de ficçãoóestaca-se, por exemplo, a des
Ciiçãõdõ cm1smo do meio do cinema feita por 
Fitzgerald: "Stahr" - personagem que é um 
produtor - " deveria ter sempre razão, não 

-por asslffi u ..... _ .... _ , 

zer- inaug 
raram o cinema não tinham 

· ,j nenhuma relação com a li
'1 terat~ra. Er_aiEJmagen~ ex1 

n~as (de 1s palavras. de 1$an
'{S~ ou de fiziância berlinense de Walter 
B.enj,amip.) até trechos e c~o (de, B!!!Jf!.Aie
~.{]J)dallk1.1J, deAifred Dõblin, de A~somb.r..f!;.. do 
l•ulcão. de Malcolm LowJ"V. ou ainda de Machen-

geralmente, mas sempre - sem o que toda a 
estrutura teria derretido como manteiga". Ou 
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romance fosse uma espé
cie de desfile cinematográ
fico das coisas. Essa con
cepção era absurda. Nada 
se afasta tant~ per
cebemos delato do que tal 
visã'Ocinematografica. ( ... ) 
Uli'l"ãií11ãgem oferecida 
pela vida nos traria, na 
verdade naquele momen
to, sensações múltiplas e 
diferentes. ( ... ) Uma hora 
não é uma hora, é um va- ~ 

~ , so cheio de perfumes, de ::: 
sons, de' projetos e de cli- "' 
mas. O que chamamos de 
realidade é uma .certa 
comparação entre essas 
sensações e essas lembran
ças que nos envolvem si
multaneamente - compa
ração que suprime uma ~ 
simples vi'sãõ éliiêíÍÍato· 
gráfica, a qual se afasta 
mais tanto do verdadeiro 
quanto pretende se limitar 
a ele.'' 
Mareei Proust 
Em busca do tempo 
perdido 
1910-1922 

"Eles levaram Karen Kas
~ ted~e, ao cinema 

Bioscope, porque ela gos-
=1 tava infinitamente de tudo 

isso~ No ar · viciado, que 
incomoda v a físicamen te 
aos três, porque só esta
vam acostumados à at
mosfera mais pura, nesse 
ar que pesava sobre os 
peitos e produzia nas ca
beças uma-. névoa turva, 
uma via ~ti.Pla_ trepida
va na""íeTa= -díante dos 

J olhos doloridos- brusca, 
t::.\ dive~sacl'ã. nu

ma agttação trêmula que 
se demorava vibrando só 
até partir novamente, 
acompanhada por uma 
pequena música que em
pregava sua presente divi
são do tempo na fuga das 
·aparências passadas e que, 
apesar de seus meios limi
tados, sabia jogar com to
dos os registro~ sol~i
dade, da ~l!Pa, da pai
Xào. da se vageriãe de 
uE1a s~nsu~íldad~ arru-
lnante." · 
ThomasMann 
A montanha mágica 
1924 

I 

# 

• • 
# 

- ::1 ptenameme cunve11~.:1uu uu ue1 ue ld:.\-uuu u '1 1 num obscuro instinto de cons~ção, fugindo ' 
JOAO DOMENECH O NETO . l.illia~. Os textos são na ve a . o.distin- d_§.Jiligt.~ros,_ refuruam-se r.g visão". Entre os 

A ~ imag•l)!l que - f) t'Os~á desde trechos de narrativjij.&Q!!@da- I~ de fi~ç~õãês.t!ca-s.e, por ~xemplo •. a des-
- por~sim dif~''' · me~éas (de 1-s palaVI:M. de .Lean- c~çao do Cl~Ismo ~o me10 do cmema feit~ por 
zer- maugu- f ·,. . , ·' ~ou de IJ:Iiância berlinense-1-de.}Valter Fttzgerald: ~~ahr -:- personagem qu~ e U_?1 

raram o cinem': não tinha~ il~~~- 6enj,a.min) até trecho~fié9-ªo.1de, BE!,j_in_dle- produtor - devena ter sempre razao, nao 
,j nenhuma relaçao com a h- : ... ,;.,, ... 0.):,_.,.::,,,., .. ::,;:'~~~ x~.Jl!@z,deAifred Dobhn, deA..so!JlbrE,.do geralmente, !?as sem~re- sem o qu~ t~da a 
1~~;:;~~~m-=v~j - f:~~~~ª-~;o7),W!ii(ge,~~7.~~t ~:~d~u~afui:o d~. ~~:iç~anJ:J~h~n?a~ 
docu~!aiS, po~mos cha- _ :=ctos sonhos, de Hugo von ofmannsthal) ou 4 M~nn. Por estas e. oJJ!ras~ O ~spe.f!.ad~r notur~o e J =l n1ã-las ~qualquer uma aessas formas, mas, n.ao artigo ·ornalístico (texto de Robet.L.I?esnosoo u~ofelo reua~oynpresswmsta d~ema, m~-
efãríÍil~rrativas .. ? fil~e da saída dos. o~e:anos /~-Litteratre). Alguns dos tex.t~s _de figçãp{ pe~efilos e a~ant~~- ht~ratura; f 
das Usmas Lum1ere nao conta uma h1stona, na /( são de pura..So envolvendo a ex1b~ de um ....f. Como acontec~{om ~ fre_g(.Tcia, porem, 
verdade é q~ase :_orno uma ·foto~a~a que ga- tiliüe ou evento semelhante, co~ o .... ca.so jo I falar de livro brasi eiro nos, eva a a ar ~ traQ.y-
nhou uma d1mensao temporal. Ate a~, portanto, { treci)Q._.de J.Qrge Amado ou Scott F1t~,gerald. ~e. Este não esta nem tanto na tradu-

.!: I o cinem~ viv~u um mom~~escnt~~~omo .:{ Outros são descrições poéticas dei~pressões em ção dos textos própriamente. O problema é que a 
ta~a n~ hte[atura. Esse, porem, f01 a!lCnas o torno de uma ida ao cinema, mmtas vezes a ~ediç_ã_Q~~esse.y totalmente pelas obras -

.=f pffuiirõ pas.so, e para ch~ar ao estágio ~intef' primeira ida ao cinema, c~o é o caso dos textos 1 dtadãS(e3.~i'as coisas s!o pi?res, P.Qit o li v_ r? ' 
nao demorou nada, um lapso âe. t~mpo que a . ds Rayqtol}fl ~ueneau ot.!J.k pylan Thomas. A l todo de Cita~o~s), e portanto da todas as referel) ... 
história sequer re~st~~ COllL.PGfiSa~. Logo os circl!!,1Stancia o texto de PIQJJ.st é mais interes- , Ç,íãs seja em francês, se1a em tradl!.ç§.es diretas-( e: 

: filn~1'111!!§tQDas, un1ªJu?~o gue_po,r --1 sante ainãa: apesar ãe ser um trecho de U,!E de portanto, freqüentemente equivocadas) do fran-
~--:;.{ muitos e.mu11.os sécu~OS.)~~~nc,Et a hter~tura. E seilsromances mais im...QQriantes, trata-se na ver- cês quando os livros foram originalmen~ es_cri-
~ desde então st]!~.áriaS:Se ... conil!!!QllJlffi, se =Jãaãê~ reflex~o en~a. . _ t§ em í~o."-Nã.o_faz,sen1ido 
~ afastaram, se. tocaram, e o cmen:a fi~ou marcado 1 T~tfib j~ foi dito, ~em du~1â~ ~ mawr atra~o ~ ~e..IllQ_mas ... Mmm e de L~ 
: por 1sso, e.Ji literatura nun~a_mats fQt a m~~a. O... 49s t~s....e..gta~ter~n~ •. mais do 9ue U "!!!!:fa_gne mCJgjgug_o~ q~e a de J?·H: L~w~ence e .. 

espectador not!.'rno, ~r am~ado o rot~lr!sta e qu~d.ci9!!!!~onco margmal l de Amants et jils. Ha ate uma c1taçao md1reta ~ 

~ensáiSfâfrãil~ k!:Q_me neur nu~a ediçao_ d.a que alguns deles possam ter. M~ uma outra I.:e livre áe l'intranquilité, de~ Pessoa! 
éãhíer Ou Cinem~ (Nova Fronteira, .264 pagt- atraÇão é e reflexão que alguns.Q.§t.ê escl!fõres (Com a · injo(!Jlação abso~nte ... iufuildef-
nas, R$ 18, traduçao de Roberto .Paulino e Fer- fézem toniõãaquela nova e surpreendente arte. quem o traduziu do português para o francês). 

.... h nanda Borges), te~Q~trª-L.Q_!mpacto ~ue 0 
-( O mais notável dest.e~ ~ ~u~me11t~ 9 ~e P~oust , Pior, o livro de Fitzgerald que os tradutor~s 

cJ~_gna causou.s~1tor~s ,e pensad01es ao (ler ao fado) , qu~ente o rea~~mo 1r chamam O último nababo (por causa do frances 
Jon_gg.Q_o~em anQi âe histona. O resultado f: mentiroso" do émema. Magmfícos sao tamoém Le dernier nabab) chama-se em português O 
é~ fa~1ant\quan~o ~vo. Há oS"teXtõS d-;;-RÕetàs Ho~s; último magnata. Também de Fitzgerald.,LbQm F 

A m 1tos cmemas, a mmtas literaturas. · qtTeVeêt'n nõciiiêriiã"üma fuoa" "um ópio", l . 
1 

- ,.,.. t' S , 
1 

· 
· - 0 do . . I? ' . assma ar que nao ex1s e uave e a mpr e, e sim o que mais chama a ate!}ÇaO eQ1 eSJ2_ecta I " mas sem qualguer sentido negativo. Exphca Hof- .. ' . . ' . r . • • ~otúrno é a beleza excepcional da grande maioria f~ nlãnnsthal: ''A sala abarrotada~m semi-escuri- S~ave e a nmte. E,W?Or ~lti~, Dyla~ Thom_as 

·dos textos. Se o leitor não termina g livro com dão, com seu_aesfiTe gç_ imag~s Qfusç_antes, é, escreveu Retrato do artzsta quando JOvem cao. 
um ~tendimento iiiãíof~obre o mecanismo ~e p"ãrâmím -, ·~~J?OSSO _dizer de outrajOIJJla -, F" Sem o cão no final, ele passa a ser de James; 
f'àscm~ do cinema, pelo menos pode sau~ quase veneravel como o llig'ã(Oncte as almas, Joyce. 

-- ~- ~.--..--

: pequeno efeito, verdadei-
~f' rarnen te j'êrturbãaor, . m.e 
: parece superior a todos os 

sortilégios mentirosos das 
pastorais que ceréam os 
oásis ou das marchas fú-

, nebres, as muralhas em 
· ruínas. Tratava-se de uma 

campainha que tocava se
:. · gundos antes que a i ma
: gem saltasse bruscamente, 
: ( para dar lugar primeiro a 
f um vazio e em seguida à 
: . próxima imagem. E, a ca
;. da tinido da campainha, 
: as montanhas, com os va-
~ ~s~s, aScídãdes, 

com tõõas as suas janelas 
brilhantes, os indígenas 
exóticos e pitoresc.os, as 
gares, com nuvens de fu
maça amarela, as mudas 
de videira com pequenas 

: fundamente i!fpregnado 
'H fo lhas, tudo estava pro-

r de mele.l!~,ó loca· a~sfera {:::: 
! de adeus. 
~ 

··-~ Infância berl inense 
1932-1935 

~'Ela me conduziu a uma 
poltrona. Durante o docu
mentário que mostrava os 
apertos e o empurrão de 
sementes obscenas, de 
plantas que pareciam bra
ços e pernas, pensei nas 
mulheres de um xelim e 
nos marinheiros pederas
tas dos bordéis. ( ... ) En
trei, então, numa universi
dade americana e dancei 
com a -filha do presidente. 
( ... ) Eu era seu tipo, seu 
rei, fiz uma diligência con-

. tra Jack Oakie e depois fui 
: ~carregado em triunfo pela 
Hf multidão com a filha do 
~ presidente enquanto a cor
Lt tina, iluminada por mil 
~ cores mutantes, se fechava 
~ sobre seu beijo que me 
: deixou tonto e com olhar 

de fogo no moment< 
deixar o cinema para 
enfiar nas luzes crua: 
cidade, sob a chuva 
voltava a cair." 

, de 
me 

i da 
que 

Dylan Thomas 
Retrato do artista a• 
do joven cão 

Jal'l-

1940 
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! · ~q~ Nada mais que uma cortina de fumaça 
BARBOSA LIMA SOBRINHO * /' os ~ilhares de ~~~das aposentadorias espe~ Não se pagas e o ~alor ·das. aposenta?orias conqu.istadas. ~ que fazi~m jus à anistia, confonne reconheceu o miqis-~ 

N 
~ h, d , 'd d h 

1 
d cogita das contnbmçoes dos segurados, para a conqUista de quer fazer JUStiça, ha que partir do alto ate mesmo para tro Marcêlo P1mentel E quem devia fixar o quanto da 

ao a uv1 a e que a campan a atua as ~ · · . . · - . ·' . . . · -- · 
t d 

. . . , . . d tao altos rendimentos. Que esse e o calculo das aposentado- serv1r de exemplo e "j;ãtaaar autondade moral -as mvestJ- k: aposentadoria era o Instituto Nacional de Seguridade 
aposen a o nas especiais esta atmgm o os seus · d 1 d · · - ~ ~ ----- · A r· 

Ób
. t. d lt . . ~ 

1
.
1
. S f ~ nas, que evem resu tar as contnbwçoes dos segurados. gaçoes, quando nao basta a presença do poder atual Ou Social que tinha pela sua função todos os elementos 

Je !VOS e a a msp~raçao po 1 1ca. ua unçao es- N · · d 1 ~ · ~ - ,. · · · · · · ' ' ' · . 
1 

. d . d f d . as estatls!Jcas ees, nao existe nenhuma relaçao. Qu •.. por\-:;- sera que se atirou t"mhf>m 11a cesta de papeis SUJOS essa necessários a uma decisão que iria constituir um ônus 
sencia era serv1r e cortma e umaça, para esv1ar a ·b · ~ d ~ (' · · r · ~ · · · · · · - ' 
át 

• b f d t . d . d outra, a contn mçao os segurados nao se 1az em dmhe1ro. ~de moral, de que nmguem parece cogitar? nas suas finanças no paaamento das aposentadorias 
ençao para as mano ras un amen a1s, estma as !serve:! · - . . . . • - ' o · . b . 

1
. _ . . , . d . erve, para Isso, uma argumentaçao JUndJca, apOiada no Não há aposentadorias graJldes nem pequenas Tudo Sua autoridade no caso era soberana e só o INSS 

~ enco nr a a 1enaçao, a pre_ços 1rnsonos, o patn- · o • · · - · • ·, • ' · . • . ' . - ' ' l . , · ~ lt - -- t 
1 

t. · · '- d fi · · atttgo 8 e seus paragrafos das Dispostçoes TransJtonas da depende do valor da contribuição do seaurado Razão -4 tmha a sua d1sposJçao todos os elem. entos para uma 
momo P'UUIICO a amen e ucra Ivo, Ja que as e Iclta- Consti.tui'ça'o de 1988 E d · - d · o · ' 

1 
quan o Isso na o a para o 1 1 A · - B · · d · - )Oen ttiV - "" · I 'd d rias ficam no bagaço que ninguém quer comprar uma . · , . . , . pe a qua a ssoc1açao rasiieira de Imprensa nunca se ec1sao e n a, para o JU gamento e to as as apo-

. _ , ' . . resultado deseJado serve-se tambem do prest1g1o politJco t - d 1 . d d · tad · t to d d · · · autarqma que nao da lucros. Ao passo que ha mmta gente ' , . me eu nessa questao o va or as aposenta onas, por sen onas, an as comuns, cotLv JS ... spec1a1s. 

d 
. . . dos protetores que nunca foram a ABI e talvez ate mesmo · . 1 d ·b · - · d d E - d · · - · 

.... 1 e .olho arregalado unagmando a montanha de rea1s d d ·r· _ d' 
1 

. . . d Ignorar o va or as contn mçoes mensais os segura os. na questao as amstias, a funçao da entidade de 
..., • ·- - - 1. ' e gor as gratl 1caçoes em 1!11eirO aos cumpfu:.es a N;- · d t~ d · · · · · · 1· f d 1 · · · ~n~an?~ co~ a~ montanhas de ouro que vão passar do ~( atota. . -.. ,IQ_salll nunca. a ques ao _ a amst~a, para qu~ cn~enos JOrna 1stas era un amenta, po1s que tJ~ha conhec1-

patnmomo pubhco para 0 bolso dos espertalhões dos L.. _ . d~ na~ureza poh~Jca_, ou razoes de s1mples partldansmo, ::-( do, de ~~odos os casos_je apressao do poder 
~dquirentes, contando, inclusive, com 0 financiamento do _N_ao sena esse um campo a examinar, as contri- nao VJ.essem preJudicar o cálculo entre as contribuições públiê(;', quandõ os Inquéntos Policiãís e Militares trans-
Banco Nacional de Desenvolvimento Social que, de um bm9oes dos_ ~egurados para a. obtenção das _aposenta- m~ns~1s e o valor das aposen~adorias,_ re,.eugnando-11~ o f:t feriam a de~isão para as autoridades militares. Fui teste-
banco do Estado, está, pouco a pouco, se transformando donas espec1a1s? Para ver se havia alguma relaçao aprox1- p~pnQJ:~no de aposentadonas especiais. munha de diversos desses processos. Sen~omQJ:iolênçia 
*u.ma ins~ituição financ~ir~ ~ara.au_mentar o patrimônio mada nas relações das operações de seguro en_tre uma Po1~ isso, quando se Jev_anto~ ess~~t?~rda , para ~ .~~o todos os limit~s ~a arbitrarieaadeé"'at~ mesmo 
pnvado, a custa do patnmomo pubhco. cousa e ?u.tra. Ou se tudo se passou no cammho do que nao se. pensasse na ahenaçao do patnmônio do ga_vJJ'!..~!a, para ter _gu_e JU~tlfi~ar meu comparec.Imento a 

A cortina de fumaça serve para encobrir as verda- .. pur? arb1tr~o, de um la_do a genero_s1dade d~ apose_nta- Estado, ped1m~ o s_ocorro de UE_la _gr~de autorida- Ullla ~~!Joada, que ~cera ª-M'm'el Ar-
~eiras façanhas da . transferência do patrimônio públi- ··l dona espec1~!. E, ~ara ~.â_us~e1tas, d1re1 que mmha de,_ como o mJI!_!stro Lms e ~I!va~ex-ministro dÕ Supremo raes, Ja dep~sto do go~erno de Perna~buco. O que me 
co para 

0 
bolso particular. Com a alienação da Eletro- aposentadona de JOrnalista e escntor, .c?m perto de 70 TEI~unàfFederal , para a analise de todos os casos, em que deu oportumdade ?ara_ mdagar se ele tmha conhec~~ento · 

rás da Telebrás do filet mignon da empresa do Vale do anos, nunca passou de uma contnbmçao mensal para havta estado presente a entidade mais antiga dos jornalis- de qualquer consp1raçao que se valesse de Ullla feiJOada, 
tio Doce. ' obter uma apos:nt~doria d: I O salários mínimos. tas brasileiros. que levava, naturalmente, ao repouso, e não ao espírito de 

4 E. até mesmo a Petrobrás vai de roldão. Se havia 0 N~o ~e~a um campo a explorar a relação entre as . .. A~fredo ~arques Vianna, com a sua natural efi-~ luta das conspirações: . . . . 
4b~táCiíiõaõ'iilõllopólio do Estado, 

0 
capítulo inicial con~nbUiçoes dos segurados e a ~om~ das aposenta- ~ ~ cJencia, . reumu ago~a todos os documentos assmad'os Nessa ~a.se da amstJa, _nu~ca a ent1dade de JOrnahs-

$na, decerto, a supressão desse monopólio. .:.}donas? Is.so num levanta~ l~J.!l~brangen- t- em ~OnJunto por mun e por alguns diretores da ABI. . tas ·se omitiu, des~e o. pnme1ro momento do golpe de 
: O caminho está aberto para as transferências futu- do.L !a~m-'- ~ aut~n?ades atua1s, do pres1dente da E. f~1 em face desses documentos que se manifestou 0 ~ Estado de 1964! msp1rando-se~mpre e se~~re nos 

ras para adota I d M
. . d Repubhca e seus mtmstros e aos espertalhões, que ~ mm1stro Evandro Lins e Silva Não havia senão reco- exemplos de Rm Bar6osa, o 2atrono das amst1as, em 

, r o exempo o ex1co que antes o · · tfc I - . · d-:-- · - .., · k tola financeir ' . '. c~n:e~ surdJ.!!_a) os bene !Cios. das aposenta- mendaçoes de ped1dos de anistia, que 0 Ministério do .'':..ersos mQ!!lentos . de_ no!sa ~o~~~ada histona p_o- 1 

\

. pso . 0 a que acabam.os~as~stu:., _tende~ d?nas especiais. O que eu garanto e que nenhum Trabalho examinaria e decidiria, porque 0 que se devia ht1ca. Quando a vwlenc1a se ahmenta da expansao 
~ s~as _mll e _tantas_ empresas publ_1ca~ para chegar a d_mtor da ABI foi be~eficiado por elas. Não estou levar em conta era o..E.oder da decisão, ~e não cabia à s...!d2§_ódios PQlíticos e da~ paixões do momento e não, 
ip<liien~ce ~e T10 S~~- _ . . amda certo de .q~e sere1 chamado para d~r meu d~poi- ~, como também nem tínhamos à nossa disposição como agora, em que nao_ pa:sa ~e uma cortina de 
· Para tudo 1sso, as aposentadonas especiais estao servm- mento, na Pohc1a Federal. Mas esse sena o capitulo nenhum elemento de prova e até mesmo de sua verifica- fumaça, para que o Brasil nao smta, realmente, ó 
~o, maravilhosamente, de cortina, com a imensa diferença fundamental a ~xaminar, se houVe, nessas aposentadorias ção. Esses documentos não tinham nenhum valor pro- sofrimento da alienação de seu patrimônio público. 
que vai das apo~entadorias dos jornalistas e repórteres. para das altas autondades, a contribuição das mensalidades batório. Eram apenas um testemunho dos profissionais 

. : ' ~rPsiri9nte da ABI 
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Ação Afirmativa sofre duro revés nos EUA 
• Suprema Corte dá veredito contra favorecimento obrigatório de minorias raciais e· mulheres em contratos, empregos e escolas 
FLÃ VIA SEKLES - <'ld mais ativo e bem organizado que de~a_Adarand vitoriosa, mas 
Correspondente f ::OI1em co o ta destr~s bases da manaou o processo de volta para 

WASHINGTON - A Corte Su- Aç_ão _l!mativa. . rêéonsidêfa ão elo tribunal esta-
prema dos Estados Unidos tocou N O 12rocesso que rovocQ.ll ~ecJ- Çuãl av1san o que "classifica ões~ 
em uma ferida aberta na sociedade s,l!P-d~IJ . .quando a contru- raciais_federai_( devem servir a in-
americana esta semana ao determi- tora Adaranâ, que pertence a um ~eresses mmto bem definidos: ou 

[
nar, na decisão de um litígio pela ! branco, perdeu um contrato p~a ~eja, d~ de ser possível dizer que 
construção de um estra~os re a.ros-l!.ill!la estrada na Floresta o~egroSãevem rece er para seJn-
pfõgramas'iederais de Ação Afir- NaciOnal de San Jua~para aCons- J2re tratagJ.ento_prefer@.cial porque 
mativa que oarantem tratamento trl;ltor~ G~nzal~z, CUJO dono era d~ oram historicamente discrimina-

, . o . . mmona h1spâmca. d - -
preferencial de rnmonas e~- -1 . ti A t t g_s. 
ti ões nor mntratos eÍr]Q!~ e DJUS ça- cons ru ora que C r d I , . 2 -~ ' ~ liderava 0 projeto da estrada a orno o governo 1e era e consl-

(

va!las umvers1 1as, sao amp os] M t . G 1 & C t f' derado o maior motor da Ação 
ôemals, sem uma meta específica f ~unam ra~e ons rue Ion, Afirmativa o impacto pode ser du-
suficientementé bem definida que /nd a lum acor 0b co1m5o? gotverno ~tro sobre ~ilhares de empresas de 

- _...... ~·d ""'?- 1e era para rece er , ; o ex raso-
garanta sua constituclOnall aae. b t t 10o, minorias O governo federal garan-

~ re o con ra o se repassasse ; o · 
.' ~Corte na~ ch~gou a ~ecl~rar a do valor total para empresas de tiu que US$ 14,~ bilhões, ou 8,3% 

Açao Afirmativa, mconstitucioua!, minorias, como a Gonzalez. Sentin- do total dos serviços que contratou 
mãs ~ ãrêia gr.os~a nos~ tn~ do-se injustiçado, Randy Pech, 0 no ano passado, caíssem nas mã~s 
lhos do progra a CUJ~ 1~te~çao~ e dono da Adarand, abriu 0 processo de ~mpresas controlada~ pelas .mi-

reparar d~caa~s de. dJscru?maçao .quy)<zxou cinco anos até chegar à nonas. ~s~es contratos sao cons1d~-
. contra mmonas e e con~Iderado Corte ·su rema. rados vitais 12ara o sucesso de m1-~ 

lr.
na. das maiores .co.nqUJ~t~s do A juiza andra Day O'Connor ll§je empreSãs cl,lj s donos são 
ov1mento pelos direitos CIVIS ~u- declarou que OS,.E!:.9gr.amas federais n~him_ânicos ou mulheres. A 

an.te. os anos 60. Tomada com em- d~ realmente corrigir a discri- A~ão.A~rmativa é, de fato, u~ dos 
~u~es a favor e ~atro c~tra, a ~n-= pâssa~~ !Bas nill2.-devem pn?clpals fatores na elevaçao da 
dec1sao aparentemente coloca uma ser o 1va os· por noções ilegíti- fatia dos negros, cerca de 12% da 
das instituições mais poderosas dos ~aq~ioridade ou §i~les go- população, que conseguiram ascen-
EUA ao lado de um grupo cada vez I~ A Corte Suprema não der à classe média. 

Ancestrais - Por outro lado, 
cresce o ressentimento P-QL,parte fr 
das empresas que perdem esses con
tratos, e de brancos qualificados 
que perdem vagas públicas para 
minorias menos qualificadas. Não 
entendem porque deve~-

lpons~bili~os_ ela discrjminação 
lexerc1da por seus ancestrais. · 
Politicamente esse grupo é conside
rado urna mina por políticos con
servadores. Todos os candidatos à 
indicação presidencial pelo Partido 
Republicano, de oposição, tem al
guma coisa contra a Ação Afirma
tiva, e um deles, o governador Pete 
Wilson, da Califórnia, suspendeu 
os programas de Ação Afirmativa 
na Califórnia que não dependem de 
verbas federais. 

O Partido Democrata, liderado 
pelo presidente Bill Clinton, não 
sabe exatamente como reagir. A 
Casa Branca tem uma comissão es
pecial estudando o assunto, mas 
dificilmente chegará a qualquer 
conclusão que prejudique os negros 
e outras minorias, que formam uma 
base importante de seu eleitorado. 

Efeito não foi o esperado 
Se o único juiz negro na Corte 

Supremá dos EUA pudesse deci
dir sozinho, os programas de ação 
afirmativa seriam eliminados de 
vez. O conservador Clarence Tho
mas, nomeado pelo ex-presidente 
republicano George Bush, escre-

l
veu que os programas "carimbam 
as minorias com a marca da infe
rioridade". 

A expressão "ação afirmativa" 
foi usada pela primeira vez numa 
ordem executiva de 1965, que exi
gia que empreiteiras a serviço do 
governo adotassem uma "ação 
afirmativa" para aumentar a con
tratação de minorias. No início, a 
intenção era a contratação de mi
norias qualificadas. Ao longo dos 
anos o programa foi mudando, 
,.... ..... _... " o a.t a h QolA-f"lrnPntn ~P rr\t!:l~ 

'

que garantem a representação de 
mulheres e negros na força de tra
balho e na execução de contratos 
do governo. O resultado foi que 
mui tas vezes candidatos mais 
qualificados perdem uma vaga 
numa universidade ou num escri
tório porque a cor de sua pele não 
·é suficientemente escura. 
· Segundo a Times Mirro r, uma 

organização que monitora a opi
nião pública, os americanos con
tra a ação afirmativa aumentaram 
eq1 1994: a maioria dos brancos 
acha que já S~l!&< dem!!!_s em 
seu esfor p-ara.. gar.antir '3. 
jg.ualdadJ:. Outra pesquisa, da re
vista Time com a rede de TVi 
CNN mostra que 77% acreditam 
que a açâo afirmativa discrimin 
hoie os brancos. 
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Colllércio internacional 
FREDERICO ROBALINHO 
DE BARROS* 

A recente viagem do presiden
te Fernando Henrique aos 

Estados Unidos renovou a ima
gem do nosso pajs para os investi
dores americanos. Todaviá, esta. 
não é incumbência permanente do 
chefe dé Estado. Promover expor
tações e ampliar o comércio inter
nacional exige parceria organiza
da e competente entre o governo e 
o setor privado. Os Estados Uni
dos dão o exemplo. Os esforços 
do secretário de comércio e do 
próprio vice-presidente fixam po
sições estratégicas de cujo exito o 
Sivam a ser implantado pela Ray
theon, é uma prova eloqüente. 
Também os projetos das futuras 
n>:inJIS termoelétricaS dO jo 

nacional. Entretanto, é imprescin
dível que se somem os esforços 
governamentais com os vários 
segmentos representativos da área 
privada. 

No Brasil ainda não existe a 
consciência de saber vender a 
quem nos venda. Cabe-nos seguir 
o exemplo de parceria entre o go
verno e empresas privadas como 
acorre, no Japão, em Taiwan e na 
Coréia. 

A pouca importância dada à 
barganha política pelo governo 
brasileiro em apoio aos seus mer
cadores ficou patenteada nas 
aquisições de petróleo em merca
dos, como a Arábia Saudita, sem 
resultados comerciais de interesse 
nacional. 
r p nPf'Pccllr1n A1fPrPnf'1o::ar nc 

Usura e o custo Brasil 
FERNANDOGASPARIAN * fP~· Est~rá .ta{~er djze[' retirado pe~o goyerno 

N 0 momento em que 0 país aquela ~asa atacad~ por u~e-l:?, Õ contro~e ~os banquerros. As re 
se defronta com as dificulda- =i ~a de rrresponsabilida e. Entre. os f ~ntes e ,ms.tstentes propostas de 

des resultantes da crise do México e que votaram ~ favor da medida I,!2.Ç!ep?Jdencm d~ ~ancQ Cemral 
dos problemas da Argentina, temos ~est.avam os .~ntlgos go,vernadores de ( nao tem o~tr? objetivo do que to r-
pelo menos uma boa notícia: o Se- M!?as, qpms, P~a e fuw.ta-Ca- ~~. do~ru~? dos ban~Iro~so-
nado aprovou 0 projeto de lei com- tiDJna. Nao o fizeram por ~econh~- b~e-ª mst1tm~o p5<nu~te e mto-
plementar que regula 0 Art. 192, cer que, com ~s taxas de Juros v1- c~l. 
parágrafo terceiro, da Constituição . ge~s n~ pats, seus ~~~a~e ~fMais recentement~surgiu a oh-
Federal. Confrrmada a decisão pela !ornaram madrrurustraveis. . j~o ~e que. somos reféns dos altís-
Câmara, qualquer cobrança de ju- . O que certamente se revela ma- s~os JYIOS m.tml.Os. Se adotanuos 
ros reais acima de 12% ao ano ~1 ce~ é que o governo o lillifte constitucional de 12%, a 
passará a ser punida como crime de federal seja forçaaõ a colocar no significativa parcela de nossas reser-
usura. f orçamento 12 bilhões de dólares.l vas cambiais, fõnuada por capital 

Não é preciso ser profeta para t p~ cobrir ÓSJUros de sua ru~ida. J especulativo, desapareceria com 

1 prever ? .clamor dos banqueiros e I Se liêéita~?s que o ,PIB brasderrõé gr~víssima~ co~seqüências para o 
1oJ! seus acohtos, grandes beneficiános de 360 bilh?~ de dola~e~, tal como pms. Ora, Isso e falso, pelo menos 

õ'ãSãítissiiíías taxas de juros vigen- consta n~ últnuo relatono do. Ban- como argumento contra a regula-
tes no país. Dirão que a medida é co ~undml sobre o desenvolvnuen- mentação dos juros. 
absurda e inaceitável e que levará o to, tsso .representa 3%, do no~so 
país ao colapso, agravado por uma pro?uto. mterno. Se p~gassem~s JU- Nossas .reservas se acham hoje 
explosão inflacionária. ros tgurus aos da Grecta (os ma10res 

do mundo), o:. ~:.-
tos ficariam em 
apenas 4 bilhões de 
dólares. A sobra 
seria suficiente pa
W reduzir à metade 

ão menos 
aceitável e absurdo t:
é que o setor de 
intermediação fi-
nanceira, ~ncieaif 
beneficiário as !!1-
~xas de juros, 
a sorva 11% do 
P1 B n-ª c i o n_;tl , 
quando, nos ou
tros países do 
mundo, essa per
centagem fica en
tre 3~ e5%. 
--r>caso concreto 
de São Paulo ilus
tra bem as dificul
dades enfrentadas 
pelos governos es
taduais. Um em
préstimo de 600 
irlillíões de dólares, 
t§ado no ímí do 

. g~ia, 
Como justificar essa alegação, se fi sobe hoje a 3,1 oilhões de dólares, 

a respeitadíssima revista Conjuntu- em funçãô apenas dos ·uros a os 
ra Econômica, da Fundação Getú- p~m. A parte restante 

(

lio Vargas, no seu número de abril õOs 10 bilhões de dólares da dívida 
de 1994, mostra que,d~ses total do estado resultou de distar-
examinados 7 rCifiSfr'ãíil taxa real ção do mesmo tipo. __.. 
d JUros inferior 9° o ao ano. Os Fala-se hoje em custoiffãsil. de-
rPl'nr •d~<1. 11-i'in ~ ltrPr:i::~ f' ::1 .orP.ill / rnrrentf' rb11. Plevlld'âr'tllx"AAc.Ohrll-

em torno de 33 bilhões de dólares. 
~ O capital especulativo corresponde 

a cerca de 12 bilhões de dólares. Se 
este desparecer, os 21 bilhões de 
dóláres sobrantes, que constituem 
as nossas verdadeiras reservas cam
biais, serão mais que suficientes pa
ra atender à regra internacional de· 
uma reserva cambial equivalente a 
três meses de importações. Para 
tanto, 15 bilhões de dólares seriam· 
suficientes.· 

Inexiste, portanto, qualquer ob
jeção válida à imediata regulamen- ' 
tação do artigo 192 parágrafo ter
ceiro da Constituição Federal. E, 
quando isso for feito, terá desapa
recido a componente mais onerosa_ 
do chamado - custo Brasil. .. 

• Empresário 
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Coinércio internacional 
FREDERJCO ROBALINHO nacional. Entretanto, é imprescin-
DE BARROS* dível que se somem os esforços 

. . governamentais com os vários 

A recente viagem do ~residen- segmentos representativos da área 
te Fernando Hennque_ aos rivada. 

Estados Unidos renovou a 1ma- p . . _ . 
gem do nosso país para os investi- No_ ,Br.a_sii amda nao existe ~ 
dores americanos. Todavia, esta. consciencia de saber vender .a 
não é incumbência permanente do quem nos venda. Ca_be-nos segmr 
chefe de Estado. Promover expor- o exemplo de parcen~ entre o go-
tações e ampliar o comércio inter- vemo e empre_sas pnva~as como 
nacion'al exige parceria organiza- aco~~e, no Japao, em Tmwan e na 
da e competente entre o governo e Core1a. 
o setor privado: Os Estados Uni- A pouca importância dada à 
dos dão o exemplo. Os esforços barganha política pelo governo 
do secretário de comércio e do brasileiro em apoio aos seus roer-
próprio vice-presidente fixam po- cadores ficou patenteada nas 
siçôes estratégicas de cujo exito o aquisições de petróleo em merca-
Sivam a ser implantado pela Ray- dos, como a Arábia Saudità, sem 
theon, é uma prova eloqüente. resultados comerciais de interesse 
Também os projetos das futuras nacional. 
usinas termoelétricas do Rio ú É necessário diferenciar os 
Gran?~ do_ Sul e San~a Catari?~, ~iQg~I!tal 
na utlhzaçao do carvao energetl- e I!11e01eQÇfuuio Estado nos ne-
co, em colaboração com a Gene- g~s. O governo, inte-
ral Electric, constituem demostra- g'rando as atuações do MICT, 
ções de um eficiente empenho BNDES, Banco do Brasil e !ta-
governamental na, defesa da ~c?- marati, deve simplesmente em-
nomia do seu pais. O secretano preender um esforço conjunto pa-
Ronald Br?wn esteve recentemen- ·;;- f ra abrir espaços para produtos 
te no Brasil, testemunhando a as- brasileiros nos n.ovos mercados (o 
sinatura do acordo de intenção blÕco do Leste Europelt:ãs na-
que objetiva a i_mpl_antaç~o. das ções emergentes da Ásia e o pró-
usinas. A ex-pnmeua-m1ms~ra prio Japão). 
M~rg~reth .~atcher ex~rce_u 111- Essa demanda explica a ele-
flu~ncia decisiva na reahzaça~ _do v ação dos preços internacio~ais: 
mmor contrato de v~nd,a ?e av10e~ ~ po.t:inércia dS nossas ~tonda-
e armamentos da ?!~tona d~ In ~a ocupaçao desse mercados 
glaterra, para a Arab1a Saudita. vem sendo feita por tradings de 

Depóis ~e Acordo d~ Rodada países que não produzem soja, 
do Uruguai e a c~ms~quente f~r- café, açúcar, milho, carne, fran-
mação ~a _Orgamzaçao Mundml go, cacau, produtos tipicamente 
do ComerciO, tudo leva a crer que brasileiros. 
a regra m~is importante passa a · É preciso corrigir essa situa-
ser a do hvre embate das forças ção, eliminado-se do vocabulá-
do mercado. rio da política econômica a ab-

0 ltamarati desempenha um ~ surda preocupação de restringir 
papel extremamente relevante no 1 importações. 
posicionamento do país nesta fase 

~t que se entr~a política inter- • Engenheiro e economista 

Usura e o custo Bras i 
FERNANDO GASPARIAN * l p2r 42 votos CQlltra.J!}. Est~rá ~ ~er djzer retirado pe~o go~ 

N 0 momento em que 0 país aquela ~asa atacad~ por ~~e-~ o contro~e ~os banquerros. ) 
se defronta com as di fi cuida- ci ~a de Irresponsa_QiliQade. Entre. os r centes e InSIStentes proposté 

des resultantes da crise do México e que votaram ~ favor da medida indeo~dência do BancQ Q 
dos problemas da Argent~~' temos l est_avam os -~ntlgos go,vern~d. ores de ( nãõtêm o~tr? objetivo do gw 
pelo menos uma boa noticia: o Se- MI?as, Qplfls, P.illMa e ~au.ta-Ca- I~~do~ru~? dos banque.!!Q 
nado aprovou o projeto de lei com- t~na. Nao 0 fizeram por ~econh~- bre_n mstltUJQ!O penuane.nte e1 
plementar que regula 0 Art. 192, cer que, com ~s taxas de Juros vi- c~l. 
parágrafo terceiro, da Constituição ge~s no pais, seus ~stados se ~~ais recenteme~surgiu , 
Federal. Confirmada a decisão pela ~~m tnadlUlrustrav~ jeção de que somos reféns dos 
Câmara, qualquer cobrança de ju- . O que certamente se revela ina- simos juros intern..os. Se adota1 
ros reais acima de 12% ao ano ~1 ceitá I e a o é que o governo o líniite constitucional de 12~ 
passará a ser punida como crime de federal seja força o a colocar no significativa parcela de nossas r 
usura. 1 ( orçamento 12 bilhões de dólares' vas cambiais, formada porca 

Não é preciso ser profeta para ~ p~brir OS.Juros de sua Õlvida. especulativo, desapareceria 
prever o clamor dos banqueiros e I Se aceita~os que o PIB brasileirÕé gravíssimas conseqüências pa1 
seus acólitos, grandes benefiCiános de 360 bilhões de dólares, tal como país. Ora isso é falso pelo m 
~as !~as de juros ~goo.~ consta n~ último relatório do_ Ban- como ar~mento contra a re! 
tes no pais. Dirao que a medida e co ~undial sobre o desenvolvimen- mentação dos juros. 
absurda e inaceitável e que levarf o to, ISSO representa 3% do nosso 
país ao colapso, agravado por utna produto interno. Se pagássemos ju-
explosão i11fiacionária. : rosiguais aos da Grécia (os maiores 

do mundo), o::. ~a::.• 
tos ficariam em 
apenas 4 bilhões de 
dólares. A sobra 
seria suficiente pa-
ra reduzir à metade 

_: défic_!t . do. orça-

o menos 
aceitável e absurdo 
é que o setor de 
intermediação fi-
nanceira, ~nci~al' 
beneficiário-~.§_)-
ãs~ros, 
aõSOrva 11 % do 
P1B n,aciol})lf, 
quando, nos ou
tros países do 
mundo, essa per
centagem fica en
tre 3% e 5%. 
--o-caso concreto 
de São Paulo ilus
tra bem as dificul
dades enfrentadas 
pelos governos es
taduais. Um em
préstimo de 600 
niilfiões de dólares, 
~aão no ímí do 
g~ia 

Como justificar essa alegação, se /I. sobe hoje a 3,1 oilhões de dólares, 
a respeitadíssima revista Conjuntu- em funçãô apenas dos 'uros os 
ra Econômica, da Fundação Getú- pa~m. A parte restante 

Ú
·o Vargas, no seu número de abril ãOslO bilhões de dólares da dívida 

de 1994, mostra ~ses total do estado resultou de distar-
examinados 7 re stram taxa real ção do mesmo tipo. ~ 
d JUros inferior a 9% ao ano. Os ( Fala-se hoje em êusto"'IfrãsfL. de-
eCõraiStas são a Grécia e a Coréia corrente d.as elevaâàS"taxãSêõbra-

do Sul, com, respectivamente, das em nossos portos, da ineficiên-
8,7% e 6,3%. A exceção é o Brasil, cia do nosso sistema de transportes 
com taxa anual de *ros de 26,9%, etc. Na verdade, nada disso chega, 
ou seja, l res vezes maÍÕr que a tia n~ ~e lon~, perto do ônus repre-

d Grécia. Est_udo mais recente, se a o por nossas ~aantescas ta-
ã6rangendo 3] paises, mostra que xas de juros. ' 
o Brasil continua ~:o camlfeão ·-n quem' é o respollsável por esse 
mlíndral dã co juro 1, l estado de coisas? Em toda parte do 
h~o, ou seja, quin- mundo quem determina a taxa de 
ie vezes maior que o dos sete prin- lM juros é o Ban n .ra . o rasil, 
cipais países desenvolvidos Q!ru!Lo I uran e o período hiperinflacioná-
IS.ogue!ra...BaJi9% J~nio~(b~ de riõ,ele se enrolou numa divida pú-
S. Paulo, 31: - . .!!1 ne ~- b1iCa vencendo a curtíssimo Qrªzo e 
so ta~ móOefãdas resul- trãnsformada numa quase moeda 
taram · em ~a~ou através do mecanismo de zeragem 
c;.clapsó ec~~· Sêra o lf~asil ~máti~a m.õnfado par~ ga~iír 

-um caso terato1ogtco em que :'º se t ·sua Ime?Iata liq.uidez. ~~. '! mfla-
pode escapar do caos com JUros -o esta sob contro1e.-pofque a 
reais próximos de 30%? ituaçao nao se mOdificou? 

O governo alega que, se recusar Os juros não baixarão enquanto 
essa taxa, não conseguirá rolar sua as diretorias do Banco Cenil:al con-
dívíd.a, sendo fo~do.a emitir. Co- ~~~a ,_ 

mo, ent!io, se exphca a cãptã'ção de 

I 
enorme massa de recursos pelos 
depósitos de poupança a uma taxa 
real de ·uros de 6% ao ano? 

A et com e entar ue regula 
· no n o 

Nossas reservas se acham . 
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Quatro desafios J/ 
DOM LUCAS MOREIRA NEVES • 0 segundo terreno é O da inte- . 

. . riorüjade. 

F tz. ha poucas s~manas, nesta ~-Mais do gue o adulto,_o_ado-
colun_a, a ~artJr de ut?a pa- lescénte e ojQ~ é sujeito 1 

I 
lavra de Sao Joao Evangehsta - à~eras solicitações externas 
"Porque vocês são fortes" -, que, de certo modo, prQCmaw ªr-
uma sinJples reflexão. sobre O pa- f'!!J.Cá-}.o do seu ÍD1ÍWO e a,..dissol-r 

11/ radoxo dª fraqueza e da força ~vê-lo. ~e.Faosalj[res!mr.. ~!e ~ê 
U' j~. Aquele texto val~um rü.JWadÕDâ sua . .jg_eptida~ mais 

CUrÍOSO retQrnO. Jovens e pais e P.rüf),l.nda e pulverizado eotre...as 
avós de jovens lançaram-me por mJ!!s diversas .~0asações, q~os, 

::f cart~ a mes,!Jla interpelação: "Po- ri~~-:- e Jerde sua alma . .J.S1.9 '&:: 
::i:j 9e dtzer em que terre~OS Se perfila e~sua I Dt!d.ih prõf'.üHaa. ( 

o...pawdoxo? Em que atitudes dos Uma das necessidades mais ur-
jovens seJevelam ou alte..(illltiva- gentes dos jovens - e em quase 
mente ou. quem sabe, s;onjunta- :::f4Q.JU!.OS de caminhada com. ~·F 

:4-mentea ~~a?" ll1 ~~sde a mi~ha orde~ação .nag 
• Que seja nova a indagação, 't ~ran~ de.Q_ots no B,0.§lL e, final- . 

~ não direi. Confessá. ao comrário, Jtl~eJrp. Roma •. fot neste rumo ~ 
(iUe me é familíâr: faço-a com fre- ~-:-;-.e a.9,o con~tante 
~ ~1or.Naono 

9uenc1a a mnn mesmo ~18 seo.tido--QQ egocentrisl].Q. mas de 
~n~s de permanente CQ!ll~n um encontro com Alguém que 
os lO Vens, centenas de ,.Ye_f~S, fiz a I e mais - íiifi do ue eles 
~Jg_unta a eles e elas. rp~s. ó _!la intffiorid,!l.de. o jo-

EncontreJ recentemente em ai- vem pode vencer toda a sorte_de 
guém, que, como eu, tr:ata com os 'estiramentõ eÂQ.I@:.tejamen.ta_ou 
jo~- CQJDO ~ca~~fé-e làWllçã~' encontra o_qye.....um 
Orientador na vida, uma respõsta salmo..chawa..de regeneração ejn- l~ 
gue cori-espond. e à minha próp.ria ,. te~Qfu!_1da: "simplex fac ÇJ]r 11 
~xp~ri~ncia e conheci~nto Q.9 mewn, aíli..::me._umêoracãô sem 
~~· - pre~as nem rasgões." Disso de-

O primeiro terreno sobre o pen er~ que um(a) jovel]}J~a f~-~ 
qual se joga o~ [o_rça x ~u Q.W.ij, . . 

I f!]gudza douovens e o da corpo- _ ora~º- no ~nt1do de ~m~-
f.eida e. -- . - nha? com Deus e a chave da mte-
, E h I 'd d d nondadt-, 
1 • s.ta. se ac a envo v1 a, es e o O fêrceiro terreno é das opçÕ!l§ 
pnnc1p10 do pensament? .. ~uma- com relação à vocação e ao er9.if!.!o 

~1 QO, numa natural amblglJ!Qsde. de vida. 
As formas mais remotas do mani- -xiilodernidade com suas carac-

. -::I qz~rondam a visão e mter- teristiêas própriàS de subje!jyidade, 
pretaçào da corporeidade quer em áebúsca do imê(hato, ãe ~-
si mesma, quer na sua relação riedade, de culto da independenCla 

J 

~om o espíri to_. Nesta linha, ? cor~ l com.o sinonimode lirerdade, tor-
po,_ç_~~!.Ial, e nou drama!!91mente dtfice1s as op-
~ e corrompido; deve ser elimi- ç_ões de vtq~iã:Q(<!) Iov~de 
nado e, de toda maneira, domina- hQR_:Ele(â} teme qualquer compro- f 

·~\ ~o~tas leituras do 1 o rrusso ou escolha um pouco mais 
-~ChegãrilãVer no ~. definitivo. Teme, por conseguinte, 
~ ~~_!_uma transgres~ão envüf- t:. qualquer renúncia. ':u sacri.fic!o c,?
~~ y~ o corpo, e esmalm~te a i=' mo qualquer restnçao ou limitaçao 
~xualidade, e alega, errad~ente, ~ (delimitação ou cerceamento). Ora, 
c~ o fato de o homem e a l o insuspeito Sigmund Ereu.d, ensi- M.;:;; 
~ulher terem tido, após o pecado, a riãva, que como as águas de um 
çonsciência da própria nudez: regato, as energjas do jovem só têm 
\'Quem te disse que estás nu?" potêiJcia se devidamente represa- ' 

Entre todas as religiões, .mal: das. . _ . 
~f grado as acusaç~ gue ,QWodica- . _9 qut. ~ a oraçao p~r~ a mte-

mente lhe são feitas. o cristianis- poilclãfk.e....Q autodomm10, a no-
mo é a que propõe a visão m~ ção de um alto ide~! e a f~(Ça de 

~1 Nuilibrada da corporeidade e es- voutad~ ~ra a ºJ?Çaa de~.da. 
~cialmente da sua componente Um JOVem sera forte se souber 
.sexual: ã arribígüidãae existê; mas abraçar com a n.ecessária ra_dicali-
hão significa a irremediável mal- dade, sem fanatismo a opçao que 
~a de nem.Jio corgo nem ,da sexua- dará sentidQ à sua vida. 
lidâde, realidaJes nobres e até di- Es~a opçao, profundamente pes-

(
vinas por.$!:_em saído das m~de. soai, e, ao I?:SI?o temP?, pro~un-
D.sus.. Por isso a consciência mo- ~·~· dament~ solidctna. Est~ e o quarto 
fál do ~omew ~c1sa nem ~esafio a fortal~za do JOVem: sabe.r 
'eve pennanecer no mcifo ou no fazer da su~ ~da uma entrega a 
~ante des.§..aS realidades. ~~s que seJa sunulta~eamente en-

:4 , Por não saber superar essas t1egc1. ao~ filhos e filhas d~ Deus, 
~titudes pu...Qor sugerá-las.!Q!!.len- seus 1rmaos. Saber doa~-se e o teste 
te _pela negação da possibilidade final da força de um( a) JOVem .. 
~o (ªouso) ou da dege- ~n:_ torno destas quatro m.ter-
heraçã.o ou da red!!Ç,ãd à animJlli- pelaçoes ~se desenrolam mUitas 
dade e à instintivjda e com ex- outras. Sao todas relevantes m!ls 
clusão da luz da razão' acontece podem estar todas em relaçao 

U
ue CQrporeidade e se~ualidade, com uma das quatro. 

;4 f~o~em, Se tornêmSuª] • Cardeal primaz do Brasil e 

rague~ama.J.Or. presidente da CNBB 
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r-Os ricos tamhént sofre~n 
·----------------------------' MOACIR WERNECK DE CASTRO* asiáticos. Seriam esses os novos 
. _ ''bárbaros" a pôr em risco a so- \t 
~~ N ao serve ape~as para ~nS?Io brevivência do mais ooderos.Q..im-
~; de pobre diZer que nqueza pério da Idade Moderna. 
·~ não tr:u: felicidade. Os ricos desfru- "-Br}me~v1 um RJ'Ofessç,r inglês F 
,: tan:t,. e verdade, de ~odos aqueles na~no@-americano, 
.: ~li?osos bens e servi~ q~e a pu- ~alerta para .~go de os EUA ~ 
• bbetdade mostra em anunc1os des- deixarem de ser uma naça-o maio-

~·· . ~ ~ : lumbrantes. Atraves delés a nossa ritariamente branca dentro de uns 
Í selii'j5reesperançosa classe média fi- 50 anos. Os imigrantes europeus 
~ ca sabendo que :odas as .~vilhas do passado eram diferentes, diz 

.,
1
: do mundo lhe sao acess1ve1s. ~ ele: assimilavam logo a cultura . 

( 

,• possuir um cartão de crédito, tele- americ'ãiíãêiiõffsico podiam' se 6 
~ fonar para um banco ou uma agên- cõiifúndir com !L ru:.Q!e da terra. r-
·cia de turismo, ou jogar na sena, ou ijoje isso nã.Q se dá. Em várias )1 
;•até fumar certa marca de cigarro, e cidades do país se fala mais espa-

~l ·:_pronto: é o paraíso ao alcan~ nhol do que inglês. 
) todos. As facilidades estabelecidas à ft" 

~i ; Mas rico não sofre? Sofre. Vive i!,lligTaÇãÕ põem em xeque as tén-
=ll~cossado~üestro 1tativas _de ãaministr~r as difere~-'~ 

:e se cerca de seguranças mconfor- ~ças hmcas e culturais. OS amen- r 
; táveis; não tem um momento de canos temem restringi_r a 
~·~az, nem mesmo no seu condomí- imigraçao, porque, segundo Bri-
·: nio fechado. A aplicação do di- niêlov, eles sofrem os efeitos da F 
'; nheiro é para ele um motivo de "vingança de_H1tler" e seenver- r 
~ permanente tortura. Desconfia ~~1íam de falar no assunto, para 
~ dos empregados e às vezes dos não acusaãôs de raci~mo. Mas 
~óprios parentes. Sente ao seu "M uma insatisfaÇâõ geral". 
~-redor o ru.Jllor crescente do ães- Causa dó ver o ambicioso Ame-,_ 

ft Cõntentamento. Enfim, vida de ri-1 •.. riam dreatn'"convertido em tão som-~ 
~H co não é mole. I' bria realidade. Em vez daquela so-

r o que vale para os homens se cíedadê risonha e promissora qüe ~-
' aplica também aos países. Já se tantos romancistas descreveram e,-
:· foi o tempo em que a riqueza das que o etnema tem reconstituido com 
:; nações fazia a felicidade dos seus ~in~stai'Çl!êlã saudade, o que se vê é F 

~(· povos. Ultimamente os próble-.j- uma ... enxurrada humana de chicanas r 
·: nJas do Thmeiro MunãoCausam e ~~tros mestiços de índios e ~os 
··séria preocupação aos espíritos entrand~ pelas ':fr~n~exras, _wrr~n-~ 

~l: bem formados, cuja vocação de go o tecido mrus mtlmo e preetoso r 
.; ~lidã"riedade. tem dimensões pia- ç!a na@o ... 
)netárias. · E não é só na América. Paris . 

'-1~ _. Veja-se o caso dos Estados est~ "infestad~" de árabes norte-~ ~ 
~r ~((W,~olha de S. afncanos? ~~m, de t~.ucos; Lon-

~ Pau/o publicou umas matérias d~ de md1anos e negros. Tudo 
~ q-!le nos deixam alarmados. O que se passa como se a_ civilização oci-
><lelas se conclui é que a grande dental branca estivesse pagando 
:• nação americana está à beira (his- hoje, com o~ple_ndor mactJlado Y 
~ toricamente falando) da desagre- d~os ~dos 
~ gação. Esse sinal de alerta se se- jde-.:'~ t~o ...eassado colo.,!lial e F 
~ gue a outros, segundo os quais l escravista. . 
~ pesa sobre os EUA a ameaça da ~ou-se a fesll,. Por toda ~ 
,' balcanização, em conseqüência da ' partêdo mundo rico ~tá grassa_n-
' luta de suas etnias, ou de uma d.Q_.um obscuro ~o; as mentes . '· . - . f •brasilização" também preocu- se anuvtam e os coraçoes se cns-
W~nte. Esta última novidade se -9 pam ~.Q,erspectiva..de um ~uturo r 
• deve a um publicista chamado 1~avel. Ressurgem, entao, os 
~ ~ichael Lind.' A exemplo do Bra- comporta~ri~s iv 

~H si~, sustenta ele, os EUA vão aca-r- que o n9.~ncarnou no mag 
~· ba sa os num ststema de alto grau. 

~ çastas in ormal, em que os bran- .i OS ~odem osten~ar dSU_! 
;CQs üC,!!Pam o topo da hier3_quia -lriquezaec~rcontroa.!!.;-~o 

~ ~al, enquanto negros e mulatos ~do, apo1ados numa pohttc_a . 
_ ~ ficam l!!emediavelm$ente es.e.~mi- que se apreJ_en~ com as ~ ~~- . 
~. dos na parte de .baixo. vas da modermdad ·mas ao o X 

: : .. Nós aqui ~vemos com· um fel~zes. ~iedade_ am~ricana é 
.:>j~ racismo execrá~a F hoJe uma sOCiedade mfehz. . 

~ de "cordial", e nos Estaaos Uni- A lo~~ praz~nos~- ~ 
~:dôs o jogo é, di amos, mais claro.r va_ ,~ca 

\ Há quem defen~a a tese de que a at~que e ~Ihor, m~s prmmssQra,l: 
' _ . , . . apesar de todos~· Isso nos 
1 apressao racml, la, e menos od10- 1'. 1 · 1 d · 

- • • d · T d. · ~ penrute um uxo espeeta, o e ser-~-
'""f i, ~ o que aqUI. ema alSCutlr. ,..... 1 . . . EI 1• · . . '" . , . mos re ativamente otmustas. es a 1 

·; _, Mas a~ora a COISa esta. piOrao- sofrem com o J2!üceSSO de "brasili-
.•do por la em outro_ sentld~. Se- ~", enq~nto nós já tennina-
; gun~o o resumo do J:Ornal c1tado, IJ!ºS 0 curso e, nesse terreno, finna-
:um ~1vro de Peter Bnmel~v~ Allen mos um paradigma hem mnbOCido 
Jfc~twn, prega o controle ~gtdo da e,mdado. Afinal. a pobreza pod,e ·--
,• lmtgraça~ para dete: ma1s grave ter 0 seu laOOoositivo. 
~ ameaça a hegemonia branca: a 
:invasão dos hispano-americanos e 
' ' 

• Jornalista e escritor 

:16- "( ;f 
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Tutela anteci:(>aa~ : 
acaba burocracià i 

I 

':::1 A l~za no ... 
a~daffifn 1 fi~ 
niíÍizações dos 
processos judi
ciais tem, atual
mente, merecido 
a atenção dos ór
gãos dirigentes, 
inclusive da Esco
la de ~agistratu
ra, idéia do dili
gente desembar-

gador Cláudio Vianna. É difícil acre
ditar que uma ação de despejo, por 
falta de pagamento, exceda de um 
ano para a sua decisão, ou que uma 
reintegração de posse nova possa 
transitar por vários meses. A tutela 
antecipada que a Lei 8.952 de 13 de 
dezembro de 1994 determinou, e que 
o dr. Luiz Fux estudou e regulamen
tou na sua tese de concurso, é ainda 
indecifrável perante alguns juízes, 
que a desconhecem ou têm receio de 
aplicá-la, pouco se importando com 
a sua morosidade nas decisões. 

A Emerj - Escola de Magistra
t:ura, entre os dias 28 de julho e 6 de 
agosto, assentou uma posição de 
conferências sobre o fator principal 
que predomina em todos os procedi
mentos judiciais. E foram conferen
cistas nomes que se posicionaram na 
elevação da magistratura e da classe 
dos advogad~s . A dúvida é se esses 
professores do processo já sentiram 
pessoalmente, vivendo a vida profis-

As leis ainda~: 
guardam velhàs 

tendências ~: 

Somente tem o processo no ato de de· : 
cidir,. embora possa querendo, tê-lo ; 
antecipadamente para o seu estudo. ' 
D) O técnico judiciário é o que for· ;,., 
matiza o 2roces§2. atendendo Ô•sei? 
âhaaôfunm com a obrigatoriedade: 
de evitar para os advogados a demo· : 
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Bezerra de Menezes fez 
direito .laboral crescer 

Doutrina So
cial e Direito do 
Trabalho é obra 
que traduz a so
berba cultura de 
Geraldo Bezerra 
de Menezes no 
campo das dou
trinas sociais. Re
flete seu ingente 

apostolado. Recebeu destaque de 
juristas, professores e autorida
des eclesiásticas, nossos e de ou
tros países. 

Perlustremos as numerosas 
manifestações concernentes ao li
vro, recorrendo , inicialmente, à 
do ministro Cândido Motta Fi
lho, do Supremo Tribunal Fede
ral, ex-titular do Ministério da 
Educação e Cultura além de 
membro da Academia Brasileira 
de Letras: "Li-o e apreciei-o pelas 
idéias, pelo estilo e pela segurança 
nas convicções, que são de um es
tudioso e, principalmente, de um 
mestre". Conclui, qualificaudo o 
texto de admirável ensaio. 

. O insigne professor da PUC
RJ e presidente da Ação Católica 
Brasileira, Hildebrando Leal, 
pondera: o trabalho está farto, 
todo ele, da originalidade que só a 
erudição inteligentemente assimi
lada pode comunicar . 

Outro lente da aludida Uni
versidade, Moacyr V eloso Cardo
so de Oliveira, estudioso da temá
tica jurídico-social , consigna pre
cisa anotação acerca do volume: 
O Presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho traçou, em cores 
claríssimas, os ensinamentos dos 
Sumos Pontífices sobre a doutri
na social da Igreja. 

EDMO RODRIGUES WTIERBACH 

guras de peso doutrinário acolhe
ram, com aplausos, a monogra
fia, e a divulgaram, o que, obvia
mente, nã,o ocorreria se o vigoro
so ensaio se restringisse a superfi
cialidades, a forçar portas abertas 
ou repetir lugares-comuns. 

Vem a calhar a lembrança de 
que o autor de Doutrina Social e 

· Direito do Trabalho integra, o 
que muito o credencia, dois ór
gãos, dignos de crédito, que abri
gam juristas de várias nacionali
dades: a Sociedade Internacional 
de Direito Social e a Sociedade In- · 
ternacional de Jurisprudência e 
Dir-eito Comparado. 

Rebusquemos, a partir da 
América Latina, exaltações ao 
volume, lavradas por críticos de 
alto merecimento. Ao registrá
las, destacamos o fato de partici
par o Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes do Instituto Latinoa
mericano de Direito do Trabalho 
e Previdência Social. 

São um prêmio, fragmentos 
quais o de Guilherme Cabanellas, 
publicista de primeira ordem, que 
legou aos estudiosos o substan
cioso Tratado de Derecho Labo
ral: "Su obra Doutrina Social e 
Direito do Trabalho la he leído 
non va con interés sino como una 

Combina saber do 
juris_consulto 

com fé ardorosa 

lección de sábias ensenanzas. Es
timaba- com mucha falta dera
zón - que después de cuanto se 

Áinda no Brasil, Doutrina So- habia escrito sobre la doctrina so
eial e Direito do Trabalho, exem- __ cial de la Iglesia, poco o nada po
plo significativo de apostolado dia decirse. Su obra demuestra, al 
J;Tloderno, foi enaltecido pelo contrario, que muchas cosas esta
Episcopado. Desse altiplano, dis- ban por decirse y que era necesa
pomos, de duas justíssimas ava- rio que se dijeran". Após diversas 
liações. digressões, continua o tratadista: 
' A primeira, de Dom José "Obras como la suya quedan, 
Newton de Almeida Baptista, Ar- construyem e abren un horizonte 
Çebispo Emérito de Brasília, optirnista en relación a los proble
membro efetivo da Academia mas loborales sobre los que tanto 
Fluminense de Letras: Fico sem se ha escrito y tan poco bueno se 
saber o que mais apreciar em ha dicho. 
Ooutrina Social e Direito do Tra- Veja-se ajusta ponderação de 
balho, se o emérito jurista, se o Diego Lamas, que extraímos do 
grande sociólogo católico, se o artigo estampado na Gaceta dei 
homem de letras, se o apóstolo, Trabajo, de Buenos Aires 
porque tudo revela o oportuníssi- (abril-1954, n? 169, pág. 21), ou
mo livro. tro grande estímulo à atividade do 

A segunda, formulada pelo pensado r bras i 1 e i r o . 
.Arcebispo de Cuiabá, Dom Or- Transcrevêmo-la, fielmente: 
lando Chaves, SDB: "O livro "Doctrina Social y Derecho dei 
eombina admiravelmente o saber Trabajo senala definitivamente la 
do jurisconsulto com a fé ardoro- profundidad del pensamiento de 
sa do apologista cristão" . Bezerra de Menezes y lo coloca, 

Fora de nossas fronteiras, fi- sin duda alguna, en la primera fila 

de los autores que afirmam que la 
llamada "cuestion social" solo 
puede resolver-se integralmente à 
luz de los princípios sociales cris
tianos". 

Nesta altura, não é demais res
saltar que, há muito, o mestre flu
minense está incluído entre os 
membros do Instituto de Direito 
do Trabalho do Litoral, Repúbli
ca Argentina. 

Rafael Cardera, laureado 
Professor de Direito do Trabalho 
da Universidade Central da Vene
zuela e prestigioso Presidente da 
República, em dois períodos, vê 
em Geraldo Bezerra de Menezes o 
"eminente jurista cristiano y so
cial". Em Derecho dei Trabajo 
(2~ ed. pág. 48- Buenos Aires, 
1960), de sua lavra, o jurista vene~ 
zuelano manifesta-se a respeito 
da contribuição do colega brasi-. 
leiro como " exposición de la re
percusión jurídica de las ideas so
ciales de León XIII, Pio XI y Pio 
XII". 

No sentir de Mois~.s Poblete 
Troncoso, erudito catedrático da 
Universidade do Chile, Doutrina 
Social e Direito do Trabalho 
''reafirma el grande prestigio que 
Geraldo Bezerra ha conquistado 
no solo en el Brasil sino que en los 
demás países, por sus profundos 
conocimientos en el campo de las 
disciplinas jurídico-sociales''. 

Deveras marcante o significa
do desse testemunho da irradia
ção dos estudos de nosso patrício, 
se levarmos em conta a tradição 
do Chile nas conquistas do Direi
to do Trabalho e da Seguridade 
Social. 

É tempo de alcançarmos a Eu
ropa. Apressamo-nos em esclare
cer que Geraldo Bezerra de Mene
zes é membro honorário da In
dustrial Law Society, de Londres, 
com reconhecido relevo no plano 
jurídico-social. 

E quem encontramos na pá
tria de Cervantes, " o maior dos 
clássicos espanhóis", no julga
mento fulminante de Rui Barbosa 
(Réplica, vol. 1' pág. 302, ed. de I o v e rs. {) 
1980)? 

Primeirllmente, o eminentíssi
mo Cardeal Dom Fernando Qui
roga. Esse notável Arcebispo de 
Santiago de Compostela parabe
niza Geraldo Bezerra de Menezes 
"por su magnífica obra tan llena 
de sólida doctrina, que servirá pa
ra dar a conocer la verdad del in
terés de la Santa lglésia por la 
classe obrera" . 

O autor é Procurador de Justiça do RJ e pre
sidente da Academia Fluminense de Letras. 

(continua) 
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Bezerra de Menezes fez 
direito laboral crescer 

EDMO RODRIGUES LUTTERBACH 

(conclusão) 

Que dizem do livro, nesse país ibé
rico, os categorizados especialistas do 
novum jus? Cabe ouvi-los, pois, o au
tor de A Justiça do Trabalho- sua sig
nificação na história jurídica e social 
do Brasil está incorporado ao Instituto 
Espanhol de Direito Processual. 

Garcia Oviedo, nome imorredou
ro, a quem. se deve o Tratado Elemen
tal de Derecho Social (4~ ed. , Servi lha, 
1950), que fez época, assegura com o 
peso de sua autoridade: "He leído 
Doutrina Social e Direito do Trabalho 
con imerés y estíino que fia hecho Ge
raldo Bezerra, un trabajo completo 
acerca de la doctrina social de la Ingle
sia". 

Outro s.ismatizador doutrinário do 
Direito do Trabalho, credencialíssimo, 
Miguel Hernainz Marquez, abre os co
mentários, estampados na Revista de 
Trabajo, de Madri (fevereiro de 1954, 
pág. 212), gabando - veja-se bem -
"la culta pluma ya veterana nestas li
des, de Geraldo Bezerra de Menezes". 
Felicita-o "muy deveras" pela "inteli
gente y documentada aportacyón para 
el estudio dei apasionante tema de la 
influencia de las doctrinas católicas en 
la formación y vitalidad dei Drerecho 
dei Trabajo". Marquez deduz que "la 
obra está escrita con la clara exposición 
proverbial en el autor, unida a una pro
fundidad de conceptos y documenta
ción que la realzan destacadamente". 

Por igual, Santiago Montero Dias, 
célebre professor da Universidade de 
Madri, traduz o entusiasmo pela obra, 
a ponto de reconhecer e divulgar que 
Bezerra de Menezes "ha logrado una 
sintesis perfecta, de maxima actuali
dad, y ai mismo tiempo ejemplar por el 
pensamiento original y profundo que 
vitaliza todas sus páginas" . 

A par do elogio ao "estilo vivo y 
apasionado" de um luchador, cujo 
"libro se lee con verdadero deleite", 
Francisco Benito Molina, vulto pree
minente do Egrégio Tribunal do Tra
balho da Espanha, revela o tom da dis
sertação, retendo-lhe axcertos elucida
tivos, que o impressionaram. Este, ver
bi gratia: ''No es exacto, afirma el auc
tor, que en la doctrina social católica se 
dibuje una tendencia a que la idea de 
caridad sustituya ai Derecho, sino que 
toda la .solución social de aquela está 
orientada hacia la instauración de un 
regimen de justicia. Sin duda que, por 
más perfecta que sea una organización 
estatal y más completo el mecanismo 
jurídico-social con que el Poder públi
co rodee de garantias a la classe traba
jadora, siempre habrá possibilidades 
para que los hombres generosos deem 
expansión a sus sentimientos. La justi
cia no excluvy a la caridad". 

Prosseguindo, certifica o provecto 
magistrado espanhol: E! auctor termi
na su libro con la petición de que con
juguen esfuerws, de acuerdo con la 
orientación de los princípios critianos , 
para llegar a la necesaria reestructura
ción de la sociedad sobre bases cada 
vez más justas para "redimir ai hom
bre y dignificar su trabajo, dandose a 
todos consciencia de su origen y con
fianza en su destino" (Revista "Justi
cia Social", n? 82, pág . 29- Madri, ja
neiro, 1954). 

Por descer a reflexões penetrantes e 
enriquecer o tema com novos subsí
dios, é que Pierre Lavigne, da Univer
sidade de Bordeaux, celebrado publi
cista de Le travail dans les constitu
tions (1789-1943), delineia honroso ve
reticto. Tais os seus termos:" Jai lu vo
tre nouveau livre Doutrina Social e Di
reito do Trabalho avec grand interés. 
Celuivous place au nombre des grands 
commentateurs de la doctrine sociale 
de 1 Église e son audiénce méritera a ce 
titre d être universelle". 

Por igual, a linguagem do sábio 
professor J. Brethe de la Gressaye. 
Com tamanhos títulos e tamanha auto-

ridade, não vacilou em oferecer-nos es
te exemplo nobilíssimo: "Cet ouvrage, 
d'une clarté et d'une précision remar
quable, apporte une précieuse contri
bution à L'histoire contemporaine et 
intermicionale des doctrines sociales". 
Trecho esse da apreciação publicada 
am Annale de la Faculté de Droit de 
L'Université de Bordeaux (N? 2, pág. 
135- 1954). 

No plano culturat; seria impussível' 
alcançar maiores e mais vigorosos elo
gios, pois mundialmente reconhecida1a 
capacidade crítica desses famosos ju
ristas e docentes universitários de 
França, e outros países, conhecidos e 
festejados no Brasil. 

Falta-nos alinhar figuras preclaras 
da Itália. O berço de São Francisco de 
Assis, de Santo Thomás de Aquino, de 
Dante Alighieri, não ficou indiferente 
a L'opera dei Bezerra de Menezes, 
L'eminente studiosos brasiliano (C. 
Richard). Aplaudiram-na, com justi
ça, expoentes da cátedra. 

Ricardo Richard, da Universidade 
de Pavia, a quem se deve a referência 
supra, foi o primeiro a manifestar-se 
através da revista "11 Político" 1954, 
N? 2. 

Giuseppe Chiarelli, personalidade 
gloriosa da Universidade de Roma, cu
ja opinião tem força de lei, ressalta 
que, em Doutrina Social, o escritor pa
trício ha harmonizzato la conoscenza 
dei problemi concreti di diritto dei la
voro coi principio della doutrina socia-

. !e cattolica. 

Finalmente, reproduzo reflexão do 
festejado Presidente da Federação Na
cional da Ação Católica Italiana, 
Agostinho Malterello. Magno o seu 
apreço, in verbis, "per una exposicio
ne cosi documentata, precisa e ensieme 
cosf brilhante della dotrina sociale cris
tiana". Por tudo, sustenta, sem meias 
tintas: "Omni capitolo é um vero trat
tato a sê in cui tema svolto e sintetizza
to". 

Pela forma enaltecedora por que 
concebidos e subscritos por figuras de 
renome universal, servem, os elogios 
transladados, à definitiva consagração 
de Doutrina Social e Direito do Traba
lho, de autoria do primeiro presidente 
e organizador do Tribunal Superior do 
Trabalho. Unem-se ao livro as páginas 
clássicas, quer de Dissídios Coletivos 
do Trabalho e Direito de Greve, Editor 
Borsoi, 3~ ed. 1957, enriquecidas, à 
guisa de prefácio à terceira edição, com 
extensa e consagrador julgamento do 
Professor Ricardo Richard, da Univer
sidade de Pavia, Itália, sob o expressi
vo título Contributo brasiliani a la dot
trina de los conflitis colletives de lavo
ro, publicado na famosa "Revista dei 
Lavoro" de Roma; quer de O Direito 
do Trabalho e a Seguridade .Social n 
Constituição, 2~ ed. Rio de Janeiro, 
Palias, 1976, com alentado intróito doi 
Professor e Acadêmico Evaristo de 
Moraes Filho. Volume esse por miml 
amplamente analisado ("O Estado 
Niterói, RJ). 

Em suma, sentimo-nos envaideci
do, ao reproduzir e enfatizar tão meri
tórias opiniões sobre a obra do nosso 
ex-professor de Direito do Trabalho, 
na Faculdade de Direito da Universi
dade Federal Fluminense, em 1960, 
hoje confrade em algumas instituições 
culturais, e já octogenário. Chegou aos 
80 anos no dia 11 de julho corrente, -
podemos assegurar - trabalhando, 
lendo, produzindo, com o mesmô en
tusiasmo dos seus 39 anos, idade que ti
nha quando escreveu a obra ora focali
zada, Doutrina Social e Direito do Tra
balho. 

---·------
O au tor é Pnx:urador da Justiça do RJ t pre· 
,jJcnre da ·\.:ademia Fluminen'e de l~tra\ . 
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São João Ribeiro dos simples /l"l/fl/'l.r 

· MARCOS DE CASTRO * ,.n.a. Tudo na fonte, que João Ribeiro fu_tas}: "Não ~oi gr~n~e a minha tan~-~ est~ o pr~~tri-~ 
era ainda im á a edo fa-:M~ quase nada .~ bm aos ~os .na 

'f'A .--!29 passad~ fez. 6~ ~ que ~els!~vel {!r. deixou para os que viessem após ele." f ~busca da salvação: " Bandalhetra 
morreu Joao Rtbetro. Poucos primorosa trad~~ão ~~ Cz12re Qe E_tl\1 Mais ou men?s a mesma coisa · diz ~ agora , missas ao depois. " . 

@no entanto~m de~e . .AQ!lo,1. mondo de Amt~ls, aJ.~ovoar X dessa obra .& Magalhães...Ií,w.ipr noJ .Bastaria J:ssssaa gr raaca a. es~ia fi 
~m. Andet atento. ~a mf n a · de prefácio de seu Dicionário h~ikiJ·o ~ r:--·~, · · d' · d 

-

1, a a cá, continuo atento. Nada. 'ntos menin . . a e) Era . . ~ . . . ~que e tn ICe certo e 
(" · J -~· be· , . , . . · . d!-.J!!overbzos,L locu~oes~4itQ.i-CJi!'10- uma inteligência a um tempo supe-10t ~o 1 1m_gue nos c~e1ra - . ·. . . . ~ de!Jç_a.r~eX?S. de J q~e, eJ~ aJ-1 SOS. ' . - . . p..,or e de~lll~ad_a, p~ra. ~-r 

e la~ e$C!:Ç'l!!f desse 15Uo, ~W a · ~os, ~ema- 9 E,, de tudo tSSQ,)o~~ Rtbet- ,s_ar a rele1tura de Joao Rtbet'ro para f 
st_ntaxe ~~dos? $1..Jiue abaq>iQ,nou O cavalete e QS ro e~a. Ufhhomem de es~!~l!.Q, U~ l:o OS ~Se SU~ 

Y. ronom e usar m ver onha a ~s- ' p,!.!Lcéis porgue também era dono
1
de ad-tto, CUJa m~ens. Reencontrá-lo em li-

s~, que tantas vez~ e st an~ elas- ,esuda autoc:rl,lli;a. E eraj.i~Jo~o, que 

1

. graça detxou esyalhada por toda a vro é como ~ua dimensão ~~ 
stca, sem que o satbam os punstas), 'estudava 0 fenômeno a íngua em sua obra, exceçao, naturalmente, de~ h t~d . t. · · d 

I b d. · d · · d ~ d [i! 1 . • . I; umana, ao ornes tca, no meiO e me em ro, eu tzt~ a pagma e: bases científicas por isso mesmo sem um us e J. o ogw rtw:J.I.l!1Jj;JJ. d d 'h!' • 
A · · G · ~ ~~ :l ' · · - · 0 d' fd ) M. sua esarruma a b1 wt~a em va-k.. ~ in,eno r~ nas sua ~sas '"'l'o.,ranx.o d~ gramattgm~, tao comum (Rto, J. zon E. ttor, ~ ata . .as . ~ . . _r. 
gl~rws~ s'õb~e a mo~te d~ Joao R1- POJ:.P<I~~:; :::! _=I por seus outros. hY,!:OS pwgam aq~M e f r~ td~o~.!.s espalh~a sem gran 
'6eíro. um hvro (Rto, L1vrana H. 20 e3õ 'e 1e s · i~ a v m ê!i os ditos espiri.tyOSQ.S, dele pró- âêi cu~dados pela casa~ largos 
Antunes, s/data) de que sae~ -cha-

1 
Çlieios de consultórios gramaticais e ue a e ' · - re ~as de nenhum luxo da 

-a.~usca~os todos os ~!hó'êOã , polêmicas estéreis sob infini · o fos b tor. rua Correia Dutra, entre a praia do 
~,e de ver-~o ~l,gl co~qu.eí p~soa e il,UeJ.an ~s. O.,Roeta Àiifôn@ ffies ' Flamengo e a rua do Catete. Lá 

:=f .2.. mevere,€e"'Gn:_co tr.at~va Joao R1- f:t Põlfmicas que.~~.,,'\;,.·.·.~~::·.,.. .• ,.,;?'/ ,:, --:-do 9ual com justiç~ t~ mesmo de onde Ag_rijúno Gti~b , o f-
beu:o. Porque Joao Ribeiro era real- savam o At!PIÚJ.Co e ·. , /~f · ';s·. X"<· ·· nmguem se lembrara . t ... . h· r-, · .- . , ., ,. ··~· ·/:·,~ .. ~., . ... ureveren e sam ara a com ao lli;. 
mente .um. sabtO, um ~os poucos que voltavam funbundas as ' - ~,~;, •.:· _, __ , f<">·:··; ; -, que gosta v a d·eJ - .. . --' . p , - 12 s- 1 
o Brasil teve, na acepçao da palavra. vezes em defesa de uma . , -;JI .. , ·,., c~:mtar ~e~- !_Q..*abati~~o .~' no. ao 1 

"Vi João Ribe.iro morto na sua úni~etiywlogjaclgvi- h ~ .~ ~ ·· y. ··: ''::s>;:j{ daliterariaemcoll!nas Joao~ahsta, em l934. 0smaisve-
ca~ da rua Correia Dutra, .a~~mpa- ~ente ima- r ~- ·. . ., , .··:,-:· ,.,< .. !"'i>':: { ®iõr!l.a.lS.e rêVi"&tas, lhos hao de ter um ou out~o v.olume 

~~fl?ãi ~:11~~".~iJif:f~i~f ::.r~~!":,J~:~~~~-~-~-~.b~,;:jj_l_l_l.i_·_,_l_! ·!i~3~;~i!~ ' ;:rE~:.~:~~~:z:~~~ 1. ~ tempos, aumentara a mmha admtra- ~ fácil das rodÍ~as lf'i.'}/~~~W\';J n~o momento com B .
1 

sá.Qj. · ~ 

r~rs~ ;~~ ~~ri;~~d~!ª!~ ~~~~:~iroq ~~n~:~:~ ;i ;['o1!·;-~':~~~~~i~t~ ·~1c1~:~~~~~~s;s:~ . ~nr:~
1

àt~rb~~~~ ;~~tcas o~s~:i~ 

1~~ti:ê=:;} ~r:~~~m ~a~,:~w~::;*::: ,}1~:fr.~~:~::~~:: 1 ~~E:1E;;~n~~~;~;:~:,~:::::~~L país." . ' ' 'eco, mas no fato de que ficaram. ~as..._q~onsola~Õditodoiúgiês ? na simplicidade - seria para or 
->Á O mawr em qualquer ep?ca,. e J ~ãQ_no ... sentidQ da pçp~aridad~, que Th,Q_,mas de Quil!..cel (1785-1859), se- jovens jornalistas e para os alunos 

X ve~da~e. Nem antes, nem depms, ~m- ' Iss'cí ~na es~~r demais do editor e ~undo o qual "~ •. P.r.~iso ter alg_u,EJ r de Comu-nicação, hoje. João Ribei-
( \ guem Igual a ele. Porque esse sergma-~ do leitor bras1le1ros. Mas ficaram no t 1 t d. · · t- b • · Ih t'd d · · · to ·-a - . ~ ~ a e o a 1 u a asnetra ao ro oemw no me or sen 1 o o no de Laran e1ras e t0}na _o r se~ sentido de obras-maes. a lierar novas . , . . ' . ' _ . ::;~ ão lhe esasse nos text s. ~ õ'brãs de erudicã.o, iiõvãs obras def g~nd~ como a que ele tena dtto, des~~men~o, ~ao. da m~spon- 1:= 

Era crítico literário que n~va éüüura brasileira. Suas Frases feitas,r pots a~es lhe f sal)ili.Qade. Joao ~ase 
· ~ fi1ãcão ln@f, "?borá puâesse fazê'fo ApÕr e~emplo-:ilara não J!iii'os ii!!Ji. a~era - co~o Ribei- ~ão acredita v a na eterni-
YI.[ lo, porq?e ~!_lgu_entd.o..Bmsil~ qd.fsse hvro clássico. Quem ~bre o J?r~- !.Q.. _ uma asneira "sesij!!.ij,ecl.al e ~ dade, seguramente mats por mo-
~ ca (e :~tP. h{)jp) conheceu como ele a CIOSO Tesouro da fraseo/o za braszlet- h ~ " r déstia que por ateísmo. 

1~1 · alia -=--r dA 1. onra-meum_p.ouco . It~~~ a w~ a tt ~e- ~a e ntenor a es encontra a . 
? sa, a m lesa ar'iííôía e america- no prefácio (e a referência é às,!!as(JJ Nas mesmas Cartas devolvzdas . ~ - .,...........-- • Jornalista 

1:'-1 
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~ 
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. . assa~sinato de policia!s ~o espancamento de mulhe- exp:açào pat~a (L~, W<!§~iM!:,O~, _kffer- Já ~ tr.adiç!Q...nerse~ por .André. Comt~- ~~ 
• O hvro das v•rt~des, um_a antologia de William .:fres sa~l~ V?Z d?s rappers, e em son) .. traz também, no ~ap1tulo ded1cado a resr~-11\ Sponv11le e out.ra. Os dezo~tos ensaiOs ded1cados as 
J. Bennett. Orgamzaçao da edlç~obrasile1ra, LUiz Raul ~ q~e parece ser o pnnc1pal mgred1ente das sab1hdade uma das mms ve t õ con- )V vutudes3 scolh1das pela filosofo francês são salpica- p 
Machado. Nova Frontei ra, 530 pagmas, R$. 29 .... produções do cinema e da TV, formou-se um con- tra a escrav· . Nela, Frederick Dou-, I dos com citações de Kant, Hume, HannahArendt 

A
• dp~c enostratad

11 
° Tdads !!randdeEsd v•drtuBdesd, _de -:::::1 sell§.Q - à direita e à esquerda - _ de que uma . glass, mawr abolicionista negro de sua epoca, Platão, Spinoza e outros P~eriSadores . · "Há dois mil ~ n re omte- ponv1 e. ra ucao e uar o ran ao. _ . . , . _ ......,._ ,r; . . _ . . 

Martins Fontes, 392 páginas, RS 22,50 geraçao esta cresce__gQ,o sem fazer !dela do que sao os m~~a, num discurso de 1852, as palavras va- qumhentos anos, para nao dizer maiS, os melhores 

~
~que, nas palavras de Comte-Sponvl!!e, ~- z0J sobre liberda~.no 4 de ,!ylho. data dajnd~n- Çi_DÍritos refletem sobre as virtudes; quis apenas 

. z~m com gue.o homer;t seja humang". . . dência americ~na: "~~ua~ bomhástic.a, co~tinuar se~s esforços, a meu modo, com me~s Jt: 
CLAUDIO FIGUEIREDO . . . ~ ~pilada por Benn~tt m.ch~ I treJI~ ,!Jaude..._log$-u:~:everenc!a e h1pocn.s1a- fino veu K n:e!?~ e ~pmando-me neles tanto quanto necessa-

Os liVros de Wllham J. Ben- chos_j.a .. Jlihha, S]lakespear~, T.Jllslm, Anstoteles, para encobnr cnmes que levanam a desgraça uma J ng_,.l.l!S1!fica. 
nett e André Comte-Sponville, .ESOpo, ~s, Oscar Wilde e muitos o~xal nação de selvagens." Não foram Q.Oucos os filósofos franceses que 
que chegam quase ao mesmo tando dez virtu.Qes (leia abaixo . De olho tanto no Há épocas que parecem ~foc,ilda§_pelo peso e ,~ torceram Ó nari.z.iar.a ~lJ livro. Afinal, ~s 
tempo às livrarias brasilei ras, fo- 4 adultos quanto nas criança~ o ãutor Q.ret~iKíeu pelas tradições do passado. O sucesso de Bennett e oTfiõs ele é culrutº-º..de um pecad_Q q~~doá-
ram dois ~el- f lazer a!~ ao estilo dos antigos álmanague~ __um} de Comte-Sponvi!le, no entanto, sugere Q,_U\f !Ul~ vel: com um texto elegante, escreyeu uma obra · -
~os seus ,l ivro "para folhear, marcar pas~ens favori tas. le.r é~r~_l1IlLmaLoposj:o. A geração que~ ~- Co_mte-Sponville prefere l!.mbrar que alguns 
países de origem, os EUA e a al!.Q pai"a alãmilig''. r:resceu ng_s anos 60 e se hab~tl!Q.Il..a .....a.tribujr um dgs_gr(!!!Qe.s...pengdore.s da Era11ça- Pascal, Mon-

. . Fran~a. Quando a obra ?e Ben- Apesar de grande Barte d~s textos ter sido extrai- srn-t!do nt:._g<!_ti~o à noção de moral parece perceber ~e, ~ousse~,u---: estão também entre seus ffiãio- J)} 
~ nett atmfu o topo da h&..ta dos mai!H!end,das do da da ht.eratura d"e língua mglesa e dos class1cos que em algum momento o fio da meada se perdeu: ~ escntores. QUJs reatar com a bela clareza da }=" 

:V eu· Yor ~imes em janeiro do ano passado, muitos greco-latinos, Bennett teve o cuidado de incluir na são ~feira obrigados a educar seus filhos num m.un- ~que Nietzscl)lloi o primeiro a 
viram no fato o símbolo de u~a virad~ na se.n.sibili- ~ sua antologia al~m.as .llpzes eloqüentes da A~éricar do o~e as referências ~e embaralhara~ e ps limites, saudar", diz. Para ele, ç filosofia mntemporânea I-
dade popular. Afinal, seu O li'!J2, rJ,asy1rtudex ~ ,ij_mrr ~- Assnn, ha, alem de algumas lendas afncanas, sÇdissolyeraiíí. Q._elo!QO de Be. nnett as wtudes se realmente se f~hou de forl,llil abusn::a. em uma I= 
antologia de textos, Q.O.em"ãs e histórias, de HQWs;ro nistói1as adaptadas PQr James Baldwin e uma carta confunde com um apelo em favor da tradição. espécie de guttb pela qual ela mesma é responsável, 'f: 

.;;:f ~n, ex~dera- de · · · · L her Kin · na isão. No capítu- "Nem um recurso moderno, nem mesmo a televi- sllêumbindo freqüer1temente ao caráte.L1éco.i.co, à _ 
OaS..JlOL.ele.. fundamentais. Não é exatamente }lo dedicado à,_ coragem, um exemplo citado é o de são, S~ª-.aS boas histórias que com_§am com..§ra apstração e ao jargão filosáfu:o. " 
material com que se fabrica um campeão da lista de Rosa Parks, famosa ativista da luta contra o racis- U!!li!.J!!!! ... Elas nos ajudam a ancorar a criança na 1\Q,..ÇQUtráriG-de...outws-mot=a.listas, Comte-Spon- te 
mais vendidos. Na França. o. sucesso de~o F mo. E, se a,... cQlllpilacào é pródiga em citações de F cultura, em sua história e tradições", escreve. "Jt ville n~o ~ u~~cara .soturna para f~zer sua 
tratado das grandes virtudes provocou espanto Igual: . eregacao. Assim como Semoza, nao creiO haver 
que editor apostaria que um liuo de Filosofia ~ ... .. ................. .. ~ ... .. ... .. .. .. .. ................. .. ...... ... ...... ......... .... ... .. ............... ........................................................... : utilidade em denunciar os yÍCjos, o mal o pecado. 
esc_Qto por ~m obs.c.uro professor da Sorhonne yen- l As 1 ~ VJrtudes de . A~ ~ O virtudes de ; Para gue se!llpre acllSar, .sempre denun~?. É a li~ 
d,..ena 100_ mil exemplal]s7 . . . j A~dre Comte-Sponvllle Wllllam ..J. Bennett ~ m,.Qrnl d~s ~nstes, e_ uma tnste m~ral." N~oa /11):... 

Atraves de cammhoStlSt!los diferentes os...QOJs r ~ --Polidez .. r -= que a 17 VIrtude Citada pou 1: e q hpwor, .a favor 
!ivros_parecem ter acertado em cheio num anseio do j ... Prudência DISClp ma : do qual convo~ a depor nao apenas S1gmund 
momento. ··ora. que livro é mais urgente para cada W::= ~Temperança Ereud,.mas tamhem 'Yºo9y Allen. . . .... 
um de nós dq qne um tratado de morar·, ~a 1t ~- Cor~gem ( Qln~samente a..pnme1ra ~ s.ua lista,~ P?hdez. l-

~ Comte-Sponville na introdução à sua obra. E Ben- ~ Justiça . quase -~ao c~ega ~~e., e a~a, o 
.-1 nett .!l.Q..JiCIJ prefácío. ;:munciçr "Este livro é uma \o:: ~~ Generosidade .m.,_ e ma1s Jio que 1sso. O tratado do filosofo 
4 

' r ·- Doçura f • · d h h' d · ~!::: espécie de a~í~oto pa_1:a algu_mas distorções ~o ~ Boa-fé )L; ~e wn~~~ r~ ~o re o q.ue a_ e m~1s r 
tempo em que v1vemos. Ex-m1mstro da educaçao ~ i.- C . ~ d" hu~~os, a começar pela ma1s desprete~JO- f= 
da administração Rea2.an. ex-xerife da prmci pal ;__ M~m~ai.xad~ . . . . . sa das virtudes. Com a palavra André Comte-Spon- . 

~ -> : 1sencor 1a ·11 "A l'd · · · · d he ~F on:~anizacào..dc combate às droQ.as dos...fUA. Ben- ;.. Fidelidade .. d •••• • • • d . VI. e: po 1 ez e ~nme1ra v1rtu ~e, guem sa-.a _ 
-:::.} nett ~ .um s_onhecid.o QOlemista gue costuma pôr sua ~;..- Gratidão ' :;: ./ )\ . { , . t·t l ongem ~e todas. ( ... ) As _boas a a . recedem as 

elggucnqa a sen;co das causas conservadoras. Mas ~ Humi ldade - .d.. · d. bQ..~ acoes ejeyam a estas.-~ mora como U!'fla 
l e1:ram o~ ' se '.t · ·s .. · · .· · · ' · vro no jc ~ Simpl icidade ' P.~hdez .Q..a alma, ~;~m saber v1ver 1 para_çons1go 
11 ~~aninho da direita: seus argumentos também f o- :-Tolerància : (a!nda que se. tra!e, s?bretud<1 _d .. o ...QUtro), J!.ma 

ram bem recebidQ? pelos liberai~~nos. ~o ~Pureza P etiqueta da v1qa m~enor, um ~QdigQ de no~os 
;: I .i:...difícil...jlerel!.ber o motivo. Numa época em que o :- Humor j 9~ve~es, um. cenmomal do essenCJ3 1. ( ... ) A ..Pfil1de~ J=-

~Amor : nª o e t!!.d,Q,_e quase nada. Mas o homem, tam ID,.e 
- : ............ ...... ....... ......... .. ........ ........ ........... ...... .. .. ... ..... ... ..... ....... ......... .............. ....... ................... .. .. .. _ .... ........... ~- q~_uiiLallimal. " Cláudio F~t.:ul'imlo é Iuheditor do Idéia-. 


