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AvALiâüÂo so RESULTADO DO V- TURNO DAS ELEIçõES 89 

A história do primeiro 
turno.foi escrita por dife- 
rentes atores que compõem a 
sociedade brasileira. O de- 
safio está era interpretar o 
que aconteceu para que, de 
posse dessa análise, possa- 
mos entender o que pensa e o 
que quer a maioria do povo 
brasileiro. Quer gostemos, 
quer nao, o resultado está 
dado para ser absorvido pe- 
las lideranças dos diferen- 

partidos, movimentos,en- 
tidades  c  pelos polít . 
hoje no executivo ou no  le- 
g Ls Lat i 

0 RESULTADO GERAL 

Apesar do sofrimento vi- 
uido no processo de divulga- 
çao dos resultados,seja pela 
disputa entre as redes de 
televisão e o TSE - Tribunal 
Superior Eleitoral, seja pe- 
le "atraso" de alguns TREs - 
Tribunais Regionais Eleito- 
rais que retardaram a divul- 
gação dos dados, tivemos de- 
pois de três dias de agonia, 
a concretização daquilo que 
as pesquisas já vinham evi- 
denciando: a vitória tran- 
qüila do candidato Collor de 
Mello e a disputa pela se- 
gunda posição entre Lula e 
Brizola. Uma disputa voto a 
vote revelada na diferença 
que ficou ;ia casa dos 450 
mil votos, ou seja, 0,63%. 

CHEGAMOS ÃS VIAS DE FATO 

As urnas revelaram um 
quadro muito próximo aquele 
apresentado pelas pesquisas, 
principalmente a pesquisa de 
"boca de urna". Uma disputa 
dramática pelo segundo lu- 
gar. A tabela anexa apresen- 
ta o resultado nacional.Col- 
lor ficou cem 28,52%, ou se- 
ja, mais de 20 milhões e 600 
mil votos. Lula em segundo, 
com 16,08%, o que representa 
mais de 11 milhões e 600 mil. 
Brizola com mais de 11 mi- 
lhões e 100 mil votos, ou 
seja, uma diferença para Lu- 
la de 0,63%. Covas em quarto 
lugar com quase 7 milhões e 
800 mil votos e Maluf com 

quase 6 milhões de votos. 
Vale destacar nesse qua- 

dro que, o número de votos 
nulos correspondeu a 4,23%, o 
numero de votos em branco a 
1,43% e as abstenções a 11, 
94% que, somados, totalizam 
17,60% do eleitorado, ou se- 
ja, mais de 14 milhões e 400 
mil eleitores. Uma quantida- 
de de votos considerável e 
que ultrapassa a votação ob- 
tida pelo segundo colocado. 

Ao agrupar os candidatos 
ã esquerda e a direita, ape- 
sar da limitação que isso re- 
presenta, vamos verificar que 
43,36% dos votos dados pelos 
eleitores estão colocados i 
direita, computados a Collor, 
Maluf, Afif, Aureliano, Caia- 
do e Camargo.  Ao mesmo tempo 

47,80% dos votos foram -dados 
a candidatos que colocamos i 
esquerda: Lula, Brizola, Co- 
vas, Ulysses e Freire. 

Entre os "nanicos", ou os 
candidatos sem expressão na- 
cional, destacou-se o desem- 
penho do candidato Enêas, que 
com apenas quinze segundos de 
programa conseguiu a maior 
média de votos por programa 
eleitoral, ou seja, mais de 
400 votos, o que lhe garante 
maior desempenho nos meios de 
comunicação. 0 mesmo nao se 
pode dizer do candidato Ulys- 
ses, que com mais de 20 minu- 
tos diários conseguiu mingua- 
dos 3 milhões e 200 mil votos. 
Isso demonstra por um lado 
que, tempo na televisão, so- 
mente, nao ganha eleição, e 
por outro, que a televisão 
tem grande influencia se com- 
binada com outros fatores. 

Regionalmente Collor fi- 
cou em primeiro lugar na re- 
gião Centro-Oeste, Sudeste, 
Norte e Nordeste, enquanto 
Brizola ganhou na região Sul, 
onde Collor ficou em segundo. 
Já o candidato Lula teve ex- 
celente desempenho no Nordes- 
te e era Minas Gerais, ultra- 
passando as expectativas, e 
ao mesmo tempo, nao teve o 
mesmo desempenho em São Paulo. 
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3 V 
AMAPÍ 
Votantes:   91.S3 
Cand.        Votos I 
Collor   4Í.255 45.5 
Lula        21.026 22,9 
Briíüla   4.935 S.4 
Afif          4.323 *,7 

PASX 
Votantes I 
Cand. 
Collor 
Lula 
Covas 
Ulysses 

1.625 
v'ot os 
>94.162 
295.627 
101.328 
66.505 

237. 
I 

43,í 
18.1 
5.2 
4,0 

DISTRITO FEDERAL 
Votantes:   782.432 
Cand. Votos Z 
lula 220.550 28 i 
Collor . 172.715 20 ,0 
Covas 135.193   . 17 ,3 
Brizola 71.697 9 2 

RORAIMA 
Votantes:   56.045 

1    Cand.          Votos Z 
1    CoíTor   32.!3Õ~ 57,3 

Lula          5.417 9.7 
Brizola   5.092 9,0 
Covas       2.Si'. 5.2 

AMA7.CWAS 
Votante; 
Cand. 
Sol '.ot 
Lu1 a 

625.652 
Votos 

2Ú0.S48 
125.406 
35.544 
36.380 

r 
fâS£ 
Vcteices: 140.309 

Votos Z^ 
CÕTio» 49.862 3575 
Lula 22.954 16,4 
«lysse» 14.580 10,4 
K»lo* 12.882 5.2 

  

Votai, t.ej 417.522 
1   Cs.nd. Votos Z 
|   ColTor 165TF57 39,7 
'   Lula 75.532 18,0 

Brirala 39.650 9,5 
Aíi£ 26.123 6,2 

1 

| w.n cr.osso 
1   Votantes :   793.87$ 
|   Cat-d. Vetes Z 
1   toi ler 3?57973 43,4 
!   Ljla 76.700 9.7 
j    Brizola 75.194 9,5 
!   Atií 66.916 8.4. 
i  

 ! 
K/.XO GROSSO DO SUl 

1   Votantes:  863,491 
Cai.d.           Voros 
Ccllor     43.':, 539 

X    1 
50,5 

i   Lula            73.597 8,5 
1   Brirola     63.721 7,4 
1   Aíif            60.061 M 
1 

PARAKÀ 
Votantes: 4.518.Í.7» 
Caud. Votos Z 
CÕlfo: "í ."/:i8.56i 33,5 
Bríiola 615.5.27 13,6 
Af' ,.9!<.557 10,9 
Lula 353.^8 7,8 

sao CSIAHDE DO SUL 
Vot«nta«:   5.352.973 
Cand. Votcü 
■gnVoí»  3.258.1ly     60,F 
Ce'ior         457,847 9,0 
Lulc              350,C25 6,5 
Maluf           309.409 5.8 

TOCANTINS 
Votantes: 
Cand. 
Collor 
Ulysses 
Lula 
Maluf 

316.637 
Votos 

16Í.341 
32.500 
27.801 
13.227 

Z 
51J 
10,3 
8.7 
M 

MARANHÃO 
Votantes:   1.465.064 
Cand.         Votos          '   Z 
Colfor    6Ú9.6S5    41;?' 
Lula         255.544     17 [4 
Britola  116.513       7,9 
Ulysses    72.789       5,0 

PIAUÍ 
Votantes:   1.074.579 
Cand.            Votos                Z 
Collor        3537Í32     35,T 
Lula             219.406    20,4 
Brizola         93.484      8,7 
Ulysses         61.037       5,7 

Votantes:   2.523.413 
Cand. Votos 
Brirola 63075 
Collor 566.990 
Lula 255.015 
Ulysses 242.757 

Sao Paulo 
Votantes:   17.443.260 

Votes 
4.0'557Í74 
3.93U334 
3.802.330 
2.921.896 

Z 
237» 
22,5 
21,8 
16,7 

RIO DE JANEIRO 
iVotantess   7.640.499 

Votos 

CEARX 
Votantes 3.351.606 
Cand. Voros Z 
Collor 861.306 30 5 
Brizola 505.575 17 9 
Covas 477.329 15 9 
Lula 321.640 11 4 

RIO GRANDE DO NORTE " 
Votantes :   1.118.292 
Cand. 
Collor 

Votos 
325.811 29 

Z 
.7 

Lula 238.898. 21 ,4 
Ulysses 139.054 12 ,4 
Brizola 78.202 7 ,0 

PARAlBA 
  

Votantes 1.465.852 
Cand. 
Collor 

Votos 
457.266 31 

Z 
,2 

Lula 313.926 21 ,4 
Brizola 186.082 13 ,0 
Ulysses 97.645 6 ,6 

BríTola 3.8S5,S93 
Collor 1.189.427 
Lula 904.254 
Cova» 543.795 

Z 
so/í 
15.5 
11,8 
8,* 

         .   1 
PERNAMBUCO 
Votantes; 3.210.312 
Cand. Votos Z 
tollor     1 .065.954 33,7 
Lula 950.193 29,6 
Brizola 255.574 8,3 
Covas 101.087 3.1 

ALAGOAS 
 r 

yotantes; 957.803 
Cand. Votos Z 
Collor 5S4.él2 57,3 
Lula 76.227 2,9 
Covas ■57.240 6,9 
Brizola 53.071 5,5 

feERCIPÊ   _ 
Votantes: 675.060 
Cand. Votos Z 
tollor 301./30 44,7 
Lula 108.002 16,0 
^rizola 55.751 8,3 

.fovas 39.499 5,8 

coiXs r . 
Votantes:   1.895.435 
Cand. Votos 
CÕTTor     903.042 
Lula 298.240 
Ulysses  157.871 
Afif 111.814 

Z 
42,7 
15,7 
8,3 
5,9 

BAHIA 
Votantes:   4.709.425 
Cand. Votos 
CÕTTor 1.408.321 
Lula 1.050.550 
Ulysses 537.914 
Covas 248.845 

Z 
29,"5 
22,3 
,13,5 
. 6,3 

--- --\ MINAS GERAIS ■ 

Votantes: 8.399.358 
íCand. Votos I! 

25 ^Collor    2 .íiÜl 534 33 ,3: 
22 5 Lula         l .792 781 21 ,3 
10 1 Covas 799 239 9 5 

9 ,6 Aíif    . 503 037 5 Q 

ESPIRITO SAtrnr~ .— 
Votantes:   1.271. 472 
Cand.         Votos Z 
Collor    468.910 36,9 
Lula         264.983 20,8 
Covas       118.048 9,3 
Brizola 105.093 8,3 

BRASIL 
Votantes: 82.074.718 
Cand.    Votos     Z 
CÕTTor 20.611.011 28,52 
Lula   11.522.673 15,03 
Brizola 11.158.228 15,45 
Covas   7.790.392 10,78. 



O DESEMPENHO DOS CANDIDATOS 

CDLLOR 
Podemos dizer que Collor 

foi um candidato produzido 
pela engenharia política que, 
percebendo os anseios das 
massas, ou seja, a população 
como um todo, lançou um "pro- 
duto" que atendia seus dese- 
jos. Um homem novo, em con- 
traposição ao velho que ai 
está; um caçador de marajás 
para acabar com a corrupção 
desse pais; um homem propa- 
gandeado para ser diferente 
dos políticos tradicionais, 
fazendo um discurso "curto 
e grosso" e repetitivo; um 
candidato que sempre apare- 
cia no meio das multidões 
lançando palavras de ordem 
d ■-.  !,redenção,,nacional. 

Seus assessores pensavam 
que poderiam ganhar já no 
primeiro turno. Nao conse- 
guiram. Esperavam uma vota- 
ção próxima de 40%,consegui- 
ram muito menos, não chegan- 
do nem a 30%. Sua estraté- 
gia de não participar de 
nenhum debate deu certo ati 
agora para o candidato, nao 
para os eleitores. Vale des- 
tacar todo o apoio dado pe- 
la rede Globo, que o vem 
promovendo ao longo desses 
deis últimos anos. 

LULA 
Aproveitando o desempe- 

nho do PT em 1988, Lula foi 
lançado candidato numa onda 
onde o PT crescia e o Plano 
Verão desgastava ainda mais 
o governo Sarney. A grande 
força do PT começou a apare- 
cer, vinda dos diferentes mo 
vimentos populares e sindi- 
cais, das mais diferentes 
formas de organização da 
população, uma força que os 
adversários nao podem con- 
trolar, pelo menos num pro- 
cesso de liberdade democráti 
ca, a força de sua militân- 
cia. 

Não adiantaram os ata- 
ques a bomba em comitês, nem 
a armação do caso Lubeca,nera 
o caso da favela Nova Repú- 
blica. A presença da militan 
cia de um partido estrutura- 
do nacionalmente, com um dis 
curso coerente e um progra- 
ma de governo claro, fizeram 
com que o PT conquistasse o 
seu espaço. A onda "Lula-lâ" 
pegou no meio da massa,cres- 
ceu e foi adquirindo consis- 
tência: os comícios, as car- 
reatas, as mobilizações fo- 
ram demonstrando esse cresci 
mento. Essa e a grande dife- 
rença entre este candidato e 
Collor. 

Destaque-se que Lula i 
candidato pela Frente Brasil 
Popular, onde estão integra- 
dos partidos como o PC do B 
e PSB. A expressiva votação 
conquistada no Norte e Nor- 
deste, por exemplo, apesar 
de estar sendo atribuída so- 
mente ã Igreja Católica ou 
a Comissão Pastoral da Terra, 
deve também ser atribuída i 
atuação do PC do B, que no 
Nordeste tem uma histórica 
trajetória de lutas e a ou- 
trás forças políticas regio- 
nais que apoiaram Lula, a 
exemplo de Arraes. Essa tá- 
tica de justificar o bom de- 
sempenho do PT a atuação da 
Igreja nada mais é do que 
tentar colocar a Igreja na 
defensiva. 

BRIZOLA 

Teve o desempenho espera- 
do.Brizola é maior que o seu 
partido. Isso ficou evidente 
nas urnas. Sua votação  foi 
maior que as expectativas on 
de já havia sido governador: 
Rio Grande do Sul e Rio  de 
Janeiro, e em estados   onde 
há uma influência muito gran 
de de gaúchos como Santa Ca- 
tarina e Paraná. Brizola per^ 
deu por causa do seu partido 
que, sem organização de mas- 
sa a nível nacional,nao  foi 
capaz de penetrar em redutos 
eleitorais como Sao  Paulo, 
Minas ou Nordeste. Mesmo  o 
apoio de Fernando Lyra  como 
seu vice, pouco ou quase na- 
da representou. 

Para alguns, Brizola está 
morto politicamente.Esta te- 
ria sido a sua última chance 
de disputar a presidência. E 
muita pretensão afirmar isso, 
haja visto que na próxima e- 
leição estará com aproximada 
mente 70 anos de idade. Pod£ 
rã, daqui para a frente, tra 
balhar para consolidar o pa£ 
tido e concorrer a uma vaga 
no Congresso Nacional ou pa- 
ra governador do Rio Grande 
do Sul ou Rio de Janeiro. 

COVAS 
Sua candidatura consoli 

dou, pelo menos neste momen- 
to, o seu partido. 0 PSDB 
hoje se firmou como um parti 
do social-democrata, com uma 
simpatia muito grande do e- 
leitorado, nos meios intele£ 
tuais e na classe média.Veio 
com uma proposta clara, com 
uma postura honesta e corre- 
ta. Dignificou essa campanha 
sem dúvida, colocando um no- 
vo tom i política nacional, 
juntamente com candidaturas 
como a de Lula, de Freire e 
mesmo de Afif. Todos traba- 
lhando a partir de programas, 
defendendo idéias e propos- 
tas. E sério candidato . ao 
governo de Sao Paulo. 



MALUF FREIRE CAIADO 
Conseguiu seu intento. 

Tirar a carapuça que lhe ves 
tiram na eleição de Tancredo 
Neves. Naquela ocasião, a 
classe dominante criou um 
"fantasma", Maluf, para jus- 
tificar o racha na direita e 
colocarem Sarney de vice.Ma- 
luf conseguiu resgatar sua 
imagem colocando-se como al- 
ternativa real de poder para 
o governo de Sao Paulo em 
1990,apesar dos rachas in- 
ternos no seu partido,o PDS. 
Aqui vale uma ressalva, pois 
muitos diziam que o PDS es- 
tava morto, essa eleição aca 
ba de provar que isso nao e 
necessariamente verdadeiro. 

Desempenhou seu papel de 
divulgar o ideário de seu par 
tido, o PCB, desmistificando 
o temor comunista.Mostrou que 
os comunistas sao pessoas co- 
muns como todos e que tem prc) 
postas sérias para serem dis- 
cutidas com a sociedade. 

Mostrou que a UDR é um 
"clube" fechado, mas com po- 
der de fogo, real e material. 
Conseguiu divulgar as idéias 
da UDR, pode surpreender nas 
eleições locais e mostrar co- 
mo pensa a extrema direita no 
pais. 

Os lliisurivi 
FINAIS IM» TSE 

AFIF 

Seu bom desempenho fi- 
cou para o Paraná, esse esta 
do que parecer ter "fé" que 
um dia "juntos chegaremos 
li". Mas nao foi desta vez, 
graças ac resto do pais. Di- 
vulgou as idéias do seu par- 

tido, o PL, que quer se oon- 
solídar como representante do 
necliberalísmo. 

01YSSES 

Sofreu     o     desgaste do 
apoio que deu a Sarney,da cri 
se  econômica,   da   idade, do 
partido dividido em vários 
candidatos a candidato. Foi a 
tristeza dessa campanha. Nao 
podemos deixar de reconhecer 
sua contribuição dada na his- 
tória de luta contra a ditadu 
ra  nesses  mais  de vinte  anos. 

ototal 

» Celior 30411.011 28.52 

3 Mo 11.623.673 16,08 

1 •rteeto 11.168.228 15.45 

4 <**» 7.7W.392 10.78 

1 MM 5.986.375 8,28 

6 m 3.272.462 4,53 

7 UtyuM 3.304.932 4,43 

• Frair* 769.123 1.06 

» Auratano 600.838 0,83 

10 Coiodo 488.846 0,68 

M ComorQO 379.286 0,52 

n Enfc» 360.561 0,50 

13 Morronzinho 238.425 0,33 

14 K> 198.719 0,27 

1S In* 187.155 0,26 

cr M IMo 179.922 6,25 

m 17 Mottor 162.350 0.22 

OI 
11 CoMra 125.842 0,17 

1 1» Brant 109.909 0,15 
c 

< 

c 
1< 

M 

30 Padfwro 86.114 0,12 

31 Horta 83.286 0,12 

22 Cofroo' 4.363 0,01 

Bronca* 1.176.413 1.43 

Nuiot 3.473.484 4.23 

Abttançõa* 9.793.809 11,94 

« Total 82.074.718 100,0 

A CM&taMra iot I^^Mda He TK. Em» »a«M Mete csmUKnlM nuta. 
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O Estado  do  Parar /'li/89 

Os números nos maiores colégios elei 
O raio-x dos números finais da elei- 

ção de 15 de novembro no Paraná mos- 
traram uma estrondosa vitória de Fer- 
nando Collor de Mello (PRN). Náo que 
não fosse previsível o primeiro lugar do 
ex-governador de Alagoas, mas os núme- 
ros chegaram a surpreender os próprios 
"colloridos". Ele foi o primeiro lugar em 
282 dos 323 municípios do Estado. 

Entre as principais cidades, Collor 
só perdeu em Cascavel para Leonel Bri- 
zola e Ponta Grossa para Guilherme 
Afif. O pior resultado de Collor foi em 
Nova Prata do Iguaçu, onde ficou em 
sexto lugar, atrás de Bnzola, Covas, Ma- 
luf. Lula e Afif. Em mais de trezentas 
cidades, Collor ficou entre os três pri- 
meiros. 

Brizola venceu em 31 cidades, a 
maioria do Oeste e Sudoeste do Estado. 
Afif só ganhou em Ponta Grossa, e Lula 
só chegou na frente em São João do 
Triunfo — uma das duas cidades do Esta- 
do com administração petísta. 

A seguir o resultado das principais 
cidades do Estado : 

Apucarana (51.712 eleitores) - 1" 
Collor, 22.625 (43,75%); 2". Afif, 7.153 
(13,83%); 31 Maluf, 5.375 (10.39%); 4v 
Covas, 4.439 (8.58%); 5! Lula, 2.987 
(5,78%). 

Cascavel (99.172) - l". Brizola, 
35.365 (35.66%); 2v Collor. 19.421 
(19.58%); 3'. Afif. 13.854 (13,97%); 4; 
Lula, 8.394 (8.46%); 5'. Maluf. 6.624 
(6.68%. 

Curitiba (814.891) - l! Collor. 
184.033 (24.35%); 2í Afif, 129.762 
(17,17%); 3° Brizola, 105.911 (14,01%); 
4". Covas, 94.919 (12.56%); 5r Lula, 
75.020(9.93%). 

Guarapuava (84.544) - l! Collor. 
18.433 (23,94%); 2° Brizola, 15.736 
(20,44%); Afif, 12.786 (16.61%); 4v Lu- 
la. 4.892 (6,35%); 5". Maluf, 3.791 
(4.92%). 

Londrina (222.642) - l". Collor 
73.135 (35.71%): 2t Covas. 29.675 

(14.49%); 3í Afif. 27.036 (13.2%); 41 Lu- 
la. 21.370 (10.43%); 5". Maluf, 17.607 
(8,6%). 

Maringá (136.977) - ". Collor. 
38.864 (30.82%); 2". Maluf, 23.573 
(18.69%); 3'. Afif, 16.884 (13.39%); 4. 
Covas, 13.130 (10,41%); 5v Lul*. 12.803. 
(10.15%). 

Paranaguá (59.559) - 1" Collor, 
19.565 (35.29%); 2l Covas, 7.793 
(14.05%); y. Lula, 6.670 (12.03%); 4l 
Britola, 5.637 (10,17%); 5v Afif, 3.589 
(6,47%). 

São José dos Pinbais (6,5.180) - T: 
Collor, 22.404 (36,89%); 2v Afif, 9.02B 
(14.86%); 31 Brizola. 6.277 (10,33%); 4v 
Lula, 4,871 (8,02%); 5l Covas, 4.241 
(6.98%). 

Ponta Grossa (131.348) - 1 Afif, 
29.935 (24,63%); 2". Collor, 28.576 
(23.51%); Affonso, 13.609 (11,20%); 4'. 
Brizola, 11.228 (9,24%); 51 Lula. 7.884 
(6,49%). 

Rendição da guarda a cada trinta anos 
'3AZETA   DO  POVO  21/11/39 

Fernando Collor de Melo, aos 40 anos, 
e Luís Inácio Lula da Silva, aos 44 anos, 
chegam à boca do palco para encenar a 
partir do próximo ano, 1990, ao governo 
ou na oposição, uma nova peça na vida 
brasileira. Essa renovação tem ocorrido 

de trinta em trinta anos, a partir da revo- 
lução liberal de 1930, repetida em 1960 
pela ascensão de Jânio Quadros e João 
Goulart. Em 1930 chegou uma geração 
que teve sua principal expressão em Ge- 
túlio Vargas, o qual se candidatou a pre- 
sidente com 46 e assumiu o governo com 
47 anos, permaneceu no poder, direta ou 
indiretamente, por mais de trinta anos, 
mudando em profundidade a história do 
pais. Com ele vinham Oswaldo Aranha, 
Capanema, Virgílio Melo Franco, Lin- 
dolfo Collor. Em 1960, chegaram a presi- 
dente e vice-presidente da República, Jâ- 
nio Quadros, que se elegeu com 43 anos e 
assumiu com 44 (a mesma idade com que 
John Kennedy no mesmo ano assumia a 
presidência dos Estados Unidos) e Joio 
Goulart também com 44. Ao lado deles e 
em torno deles desfílavam Leonel Brizo- 
la, 38 anos, governador do Rio Grande 
do Sul, Carlos Lacerda, 45, governador 
da Guanabara, Miguel Arraes, 44, pre- 
feito de Recife. 

A geração de 1960 tumultuou o país 
subvertendo a vida política com conspi- 
rações, renúncias, golpes, deposições, 
prisões, coniinamento, exílios. Ao fím_4£ 
cinco anos estavam todos fora do país 
cai sados e com os direitos políticos sus- 
pensos, destino a que não fugiria até 
mc~.-xo o vitorioso no golpe de 1964, 
Carlos Lacerda. Mas apesar disso seus 
expoentes marcaram profundamente a 
vida nacional e os que sobreviveram 
iriam desempenhar papéis importantes 
no desenvolvimento da situação política. 
Então como hoje etes representavam um 
desejo de mudança e punham de lado 

uma geração ainda na expectativa de ter 
contribuição a dar. Mas a história foi 
quase tão implacável como em 1930, um 
naufrágio do qual só os mais jovens co- 
mo Otávio Manga beira iriam sobreviver. 

A geração agora capitaneada por Col- 
lor e Lula vem render a guarda, retirando 
de cena, além da memória de Tuncredo 
Neves, políticos conhecidos como Ulys- 
ses Guimarães, Franco Montoro, Miguel 
Arraes e outros veneráveis personagens 
da campanha pelas Diretas-Já, de 1984. 
Uma geração intermediária, na qual po- 
dem ser incluídos Waldir Pires, Mário 
Covas, Antônio Carlos Magalhães, Al- 
mino Afonso, José Aparecido de Olivei^. 
ra, todos coadjuvantes do espetáculo dos 
anos 60, permanece em cena, na expecta- 
tiva de ter ainda um papel a desempenhar 
antes de ir para casa ou para o arquivo. 
Alguns deles irão resistir pelo menos por 
mais uma década, mas impacientes há 
novos figurantes a pedir acesso ao palco. 

Entre os nomes que surgem na cola de 
Collor e Lula já se identificam alguns que 
poderão se afirmar ou não, conforme se 
ajustem ao cenário e aos protagonistas, 
como acontece sempre. Na retaguarda de 
Lula inscrevem-se os nomes dos assesso- 
res - José Dirceu, secretário-geral do PT, 
José Genoíno, Gushiken, Mercadante, 
frei Beto. Quase todos emergentes da lu- 
ta clandestina contra o regime militar e 
militantes afirmados às vezes na luta ar- 
mada. Atrás de Collor os nomes são 
Marcos Coimbra, Renan Calheiros, Zélia 
Cardoso de Mello, Paulo Otávio, jovens 
cuja crônica passa por outros parâme- 
tros. Deles talvez Coimbra tenha sido o 
único a ter problemas com a polícia polí- 
tica durante a ditadura. 

Mas os dois candidatos e as duas equi- 
pes (assessorados por gente de todas as 
idades) que disputam o governo, caben- 
do a um deles ocupar a oposição e a con- 
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testação pelo menos por algiim tempo, 
tem origem comum, ambos nordestinos. 
Lula nascido em Garanhuns, Pernambu- 
co, e Collor no Rio mas filho de pai ala- 
goano. O primeiro passou a infância no 
Agreste, desceu num pau-de-arara para 
São Paulo,. onde fez a vida, cresceu e 
apareceu, o segundo passaria parte da in- 
fância em Maceió como filho do gover- 
nador. A adolescência em Brasília, filho 
de senador e estudante. Era meu vizinho 

. e colega de meus filhos. Estagiou como 
jornalista na sucursal do Jornal do Bra- 
sil, onde se preparou para ir com o irmão 
Pedro assumir as empresas da família nas 

Alagoas. 
Conheci Lula no final dos anos 70. 

Presidente do Sindicato dos Jornalistas 
de Brasília tive uns poucos- 
com ele, o bastante para perceber o raci- 
cínio claro e o poder de comando que o 
levaram a identificar rapidamente ó que 
importa e a conduzir o debate para o 
ponto essencial. Nisso ele é um craque e 
isso explica sua ascensão na liderança 
sindical e sua predominância no jogo po- 
lítico. É claro que homens ainda com o 
calor da juventude no sangue, como Col- 
lor e Lula, não chegam sem motivo à po- 
sição em que se acham. Ambos fizeram 
carreira política mais rápida do que a de 
Jânio Quadros, que levou exatos 13 anos 
para ir de vereador a Presidente da Repú- 
blica. Collor foi nomeado prefeito há dez ■ 
anos e teve seu primeiro mandato; de de- 
putado, há 7 anos. Lula emergiu na vida 
do país há também dez anos e foi tam- 
bém em 1982, há 7 anos, que disputou 
sua primeira eleição. 

Que eles tenham melhor sorte dó que 
Jânio, Jango, Lacerda, Arraes e Brizola. 
Que desempenhem a contento o seu pa- 
pel e deixem na história algo melhor do 
que o dramático legado daqueles que, 
nos anos 60, chegaram ao poder pelo vo- ■ 
to do povo e pela força do destino. 



O MOMllINO X O ATRASADO 

Alguns dos principais in 
dicadores da economia: nível 
de emprego, PIB - Produto In 
terno Bruto, nível de expor- 
tações, apontam neste ano 
um aquecimento da economia. 
Então, afinal a crise econô- 
mica estaria superada? 

0 peculiar é que a lei- 
tura dos jornais identifica 
duas interpretações diferen- 
tes desse quadro. 

De um lado a tese pessi 
mista onde estão aqueles que 
vêem nesses indicadores de 
recuperação nada mais do que 
um "vco cego", que seria aba 
lado mais ainda pela expecta 
tiva da posse de um governo 
de esquerda, o que levaria, 
segundo eles, o "boeing" pa- 
ra im desastre. 

ECONOMIA PRIVADA 
E 

ECONOMIA'DE ESTADO 

0 que é grave neooc 
diagnostico da situação i 
que a crise inflacionaria de 
ve ser remediada via arrocho 
salarial e taxas reais de 
juros mais elevadas, esta e 
a receita do FMI. 

De outro lado, a visão 
otimista, principalmente dos 
empresários conservadores, 
cuja crença e de que a crise 
econômica estaria sendo su- 
perada. 

Admitem que o risco da 
inflação explodir existe,mas 
fazem uma separação radical 
entre a economia privada e a 
economia do Estado. A primei 
ra estaria perfeitamente sa- 
dia, a segunda, doente. Argu 
mentam: "jã que a economia 
privada e a economia real, a 
economia vai bem, basta o Es 
tado não atrapalhar." E con~ 
cluem, apoiados am um neoli- 
beralisrao primário, "que a 
solução para todos os proble 
mas esta em acabar com o Es- 
tado, reduzi-lo ao mínimo, 
deixar o setor privado tra- 
balhar." 

Se atentarmos para esse 
discurso, vemos que ja este- 
ve presente nas propostas e- 
leitorais durante a campanha 
do primeiro turno a presidin 

cia da República. 

ALIANÇAS X DISCURSO 

Pois bem,o discurso vai 
continuar e ainda com novas 
cores: para Marcos Coimbra, 
principal assessor de Collor, 
a disputa no 29 turno será 
entre uma proposta de "moder 
nidade" e outra de "atraso^ 
''confomie entrevista a       FSP 

de 19/11/89). Posição ji en- 
dossada por aqueles que a- 
póiam a candidatura de Col- 
lor, como os empresários e 
o presidente da CGT (confor- 
me o mesmo jornal). 

Isto i, a campanha elei- 
toral retorna com novos "cha 
voes", além daquele da priva 
tizaçao x estatizaçao, para 
confundir o eleitorado - ago 
ra é a vez do moderno x atra 
sado. 

Resta pois analisar de 
que forma se articulam as 
visões econômicas com o dis- 
curso político. 

CRESCIMENTO 

AUTOSUSTENTADO 

A economia para ter um 
crescimento autosustentado 
precisa de um ordenamento ou 
de diretrizes de médio e lon 
go prazos que são traçadas" 
pela política econômica go- 
vernamental. 

0 grande dilema que vive 
mos para superar a crise do 
modelo econômico Í:crescer i 
preciso, mas crescer sem na- 
da mudar em termos de estru- 
tura é o mesmo que não mudar 
nada da situação social. 

Para tanto é preciso uma 
reforma do papel do Estado 
na economia e na sociedade,e 
nao simplesmente acabar com 
ele. Daí que as eleições que 
se avizinham sao de fundamen 
tal importância para essa re 
definição do modelo econômi- 
co. 

Ora, retorneiços is vi- 
sões econômicas e vejamos os 
falsos dilemas que elas pro- 
jetam. 

O VOO CEGO 
■ 

A visão pessimista para 
o voo cego, onde o remédio é 
a política do FMI - Fundo Mo 
netârio Internacional: arro- 
cho salarial e juros altos 
aumenta o déficit público e 
leva o Estado a bancarrota 
definitiva,chegando por essa 
via na mesma conclusão que 
a outra visão. 

Na tese otimista o erro 
básico está em fazer a sepa- 
ração radical entre empresas 
privadas e Estado e afirmar 
que apenas no Estado estão 
os problemas. Nao há dúvida 
de que o Estado brasileiro 
está imerso em grande crise 
financeira, enquanto as em- 
presas privadas estão lucra- 
tivas e financeiramente equi 
libradas. Mas isto é porque 
o setor privado usou e abu- 
sou do Estado, enquanto a 
parte que deveria estar aten 
dendo o bem estar social era 
cada vez mais reduzido. 

ESTADO. PARTE INTEGRANTE 
DO CAPITALISMO 

"0 capitalismo nao é a 
mera somatória de empresas 
capitalistas coordenadas pe- 
lo mercado, como pretendem 
os neoliberais. £ a somató- 
ria dessas empresas coordena 
das pelo mercado e reguladas 
pelo Estado. 0 Estado, por- 
tanto, ê parte integrante do 
capitalismo. Não há economia 
capitalista sadia sem um Es- 
tado financeiramente sadio. 
Em vez de se auto-enganarem 
com teses neoliberais mera- 
mente ideológicas, o melhor 
que fariam as elites empres£ 
riais brasileiras seria pres 
sionar para que o Estado br^ 
sileiro fosse efetivamente 
saneado financeiramente, de 
modo a poder voltar a ser um 
agente regulador da economia 
razoavelmente eficiente e 
efetivo" (L.Bresser Pereira, 



Isto é Senhor n9 1.045) e pro 
motor do betn estar social, a 
exemplo do que já ocorreu 
nas economias em estágio de 
desenvolvimento semelhante 
i brasileira. 

COLLOR E LULA 

A essa discussão de fun- 
do se acresce agora os cha- 
vões "moderno" e "atrasado", 
como vimos. 0 rótulo de mo- 
derno é dado a candidatura 
Collor, e que precisa se trji 
vestir de progressista, mo- 
derna, embora nada garanta 
que assim o seja, até pelo 
contrário, pois que a classe 
dominante aberta ou discreta_ 
mente tem era Collor o seu 
candidato. As primeiras ade- 
sões de peso a Collor estão 
em contradição com a imagem 
de social-democrata que o 
candidato pretender apresen- 

tar - a origem dessas ade- 
sões e sempre a mesma - a 
Arena, o PDS, partidos con- 
servadores. 

0 que conta no governo 
de fato são as alianças e 
não o discurso, Collor terá 
que atender àqueles que o 
apoiam. Além do mais o cand^i 
dato Collor não tem partido- 
- a quem prestará contas? 

Se existe algo de moder- 
no e de novo no quadro polí- 
tico, 2 justamente a cândida 
tura da coligação de esquer- 
da - Lula, fruto das contra- 
dições do regime militar,que 
gerou uma imensa massa de as_ 
salariados,cuja expressão na 
cena política começa a apare^ 
cer justamente com a democra 
tizaçao do país. Também e 
moderna a coligação partidá- 
ria a que o eventual governo 
eleito prestará conta pois 
isto corresponde a crescente 
institucionalização da vida 
política do país. 

E interessante notar que 
Pedro Simon, atual governa- 
dor do Rio Grande do Sul, 
afirma que com Lula "o Bra- 
sil vai avançar 50 anos, sem 
precisar passar por uma.revo 
luçao ou uma guerra civil." 
Para Simon, Collor ainda tem 
que provar que e progressis- 
ta. Lula e as prefeituras do 
PT já o provaram. 

CONCLUSÃO 

Concluindo, trata-se ou 
de manter o Estado cliente- 
lista e cartorial de uso.fru 
to e abuso da maior parte da 
classe dominante, com Collor 
ou de se fundar as bases do 
Estado democrático e de uso 
e fruto de todos, com Lula. 

O SEGUNDO TURNO 
A Constituição Federal 

de 1988 determina no seu ar- 
tigo  77,   §   39: 

"Se nenhum candidato al- 
cançar maioria absoluta na 
primeira votação, far-se-á 
nova  eleição  em até vinte 
dias após a proclamação do 
re?ultado,   concorrendo os 
dois candidatos mais votados 
e considerando-se eleito a- 
quele que obtiver a maioria 
dos votos  válidos." 

Isto quer dizer que, da- 
qui para a frente, só será 
eleito para cargo do poder 
executivo (presidente,gover- 
nador , prefeito) o candidato 
que  tiver votação   igual a 
50? mais um do total de vo- 
tos validos. Com isto a lei 
pretende impedir que alguém 
seja eleito com o apoio de 
apenas 25%, 30% ou 35% dos 
eleitores, ou seja, sem re- 
presentar a vontade da maio- 
ria da  população. 

Neste ano ue 1989, se a 
eleição fosse apenas em um 
turno, teria sido eleito um 
candidato com menos de 29% 
dos votos válidos. 

Porém como a lei deterrni 
na que haja um segundo tur-- 
no, podemos ter certeza que 
o novo presidente, a ser e- 
leito no dia 17 de dezembro 
próximo, terá a maioria abso^ 
luta dos votos válidos, pois 
os votos brancos e nulos des 
ta vez não serão contados co_ 
mo válidos. 

Está aí a forma de des- 
cumprir a lei. Muitos eleito 
res, insatisfeitos com o re- 
sultado do primeiro turno, 
estão planejando votar em 
branco ou anular o voto no 
segundo.Estes eleitores têm 
a esperança de impedir a e- 
leição de um dos dois candi- 
datos no segundo turno, mas 
nao conseguirão isto. Com a 
sua  omissão  apçnas contribui 

rão para que o eleito repre- 
sente uma pequena parcela 
dos eleitores, ao contrário 
do que pretende o art. 77, § 
39 da Constituição Federal. 

li      Assim, 

Assim, a abstenção, o v£ 
to branco ou o voto nulo nao 
impedirão a eleição de um 
dos dois candidatos.E o elei_ 
tor, que optar por uma des- 
tas formas, estará abrindo 
mao do seu direito de parti- 
cipar da escolha do novo Pre_ 
sidente da República e cola- 
borar para que o eleito seja 
aquele que menos representa 
a sua vontade de governo pa- 
ra o Brasil. 

Nesta eleição, mais do 
que em qualquer outra, é ne- 
cessário tomar partido, vo- 
ar em um dos candidatos, es- 
colher uma proposta, mesmo 
que seja a que o eleitor con 
sidera a menos pior. 



V 

As duas taces da moeda 
Pólos opostos. Não há meio termo, 

queiram ou aão A imagem revela e 
nada a desmentirá. 

De um lado Collor, bem nascido, 
juventude dourada, residiu em Paris, 
fala inglês e francês, usa camisa de 
seda, que enfeita a figura olímpica do 
esportista saudável. 

Do outro lado. Lula, migrante de 
Garanhuns (PE), sofrido, que fez curso 
de torneiro mecânico, perdeu um dedo 
na máquina, é gordo, flácido e por 
vezes comete erros de concordância. 

Na história políüca há evidente con- 
fronto, bastando lembrar que enquanto 
um era ungido prefeito biônico de 
Maceió (AL), outro era preso em São 
Bernardo (SP), enquadrado na Lei de 

-rança Nâciond. 
Ambos, no entanto, preenchem o 

imaginário popular. 
Em um pólo, a figura do "príncipe 

^uc&ntuáo"   que   se   põe   em   campo 
contra  os  exploradores  do povo,  os 

s", e promete escurraçar todos 
alféitores, coiocá-los na cadeia, em 

efício dos descalços e sem dentes. 
outro pólo, o líder operário, com 

3 qual o trabalhador, especialmente o 
stino da* grandes cidades, identi- 
e e que será um igual na Presidên- 

cis, prometendo destronar os privüegi- 
ade à e os empurrar rampa abaixo para o 
bem da ma;ona miserável. 

MIGUEL REALEJR. 

O contraste de biografias nâo impede 
que se identifique na temática moralista 
de suas campanhas, ambas com discur- 
so "udenista'*. apropriado ao momento 
de descrédito dos políticos e das insti- 
tuições. 

Resta saber qual dos dois pólos con- 
vencerá o centro —a maioria da popula- 
ção—, de que tem condições, força c 
sinceridade necessárias tanto para en- 

frentar a grave crise econômica, como 
para implantar reformas sociais, man- 
tendo a estabilidade democrática. 

Eis o desafio imposto aos finalistas. 
Quem ganhará: o menino rico ou o 

menino pobre que querem salvar o 
Brasil? 

MIOUll RIALI «„ 45, odvoeodo, é profurar Htulor 
da Faculdade d* Diralle da USP • foi ou*uor Mpccial da 
Pruidtncia do Cangmto coniNtuint*. 

FOLHA DE SÃO PAULO - 17/11/39 

0 ESTADO DO PARANÁ - 17/11/89 

Escolhendo o caminho 
Famaodo Ggrlach 

"Vamos ter um mês de luta de 
classe na televisão, todo dia". 

Esta observação, feita por um 
jornalista que comentava o primei- 
ro lugar de Collor e o segundo de 
Lula (ontem de manhã) nos primei- 
ros resultados conhecidos da elei- 
ção de quarta-feira, define bem a 
polarização. De um lado, o repre- 
sentante da elite tecno-burocrata 
aperfeiçoe 4a por Geisel. De outro 
(Lula ou Brizola?), um represen- 
tante do resto. 

A elite está satisfeita com a 
atua! situação do pais, com o lucro 
fácil aa especulação financeira, 
com o poder. Tem lucrado há tem- 
pos e por isso não quer mudanças. 

Mas, para ficar, precisa do voto aos 
insatisfeitos, que querem mudan- 
ças. Como conseguir? Camuflando 
um candidato que representa a elite 
tanto quanto jura que vai acabar 
com ela. 

São os conservadores. 
O resto é composto pelos insa- 

tisfeitos. Aqueles que só têm perdi- 
àojnqsj^ie acreditam que o Brasil 
pode lhes proporcionar ganhos. 
Saa os trabalhadores que querem 
a segurança dos empregos, que sa- 
bem só existir com produção. E são 
os empresários {os verdadeiros), 
que querem a produção. 

São os progressistas. 
Os resultados da eleição têm 

mostrado que muitos acreditaram 

na pregação da elite. E mesmo que- 
rendo progresso, contribuíram para 
conservar. 

Mostram, ainda, que muitos 
mais sabiam como mudar. 

Fica o alerta de Brizola. A es- 
querda tem gritado que "unida ja- 
mais será vencida", mas não se uniu 
no primeiro turno. 

Que no segundo a diferencia- 
ção seja feita entre quem representa 
o quê. Que ninguém vote em fulano 
porque tem mais dedos que ciclano. 

Enfim, está consumado! 
Depois de um jejum forçado de 

29 anos, o Brasil pôde fartar-se no 
primeiro turno. De quebra, terá o 
segundo de sobremesa, podendo es- 
colher entre o bombom à sua es- 
querda e a bomba à sua direita. 
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Dn Redoçõo 

Hernando Collor de Mello, 40, 
investiu, desde o início da cam- 
panha, na imagem de antimara- 
já, ■antipolitico e anti-Sarney. 
Atirando para todos os lados, 
alcançou rapidamente o primeiro 
lugar nas pesquisas. Chega agora 
a reta final da corrida presiden- 
cial, ainda à frente, mas com a 
liderança abalada e sob fogo 
cerrado dos adversários, que 
usam como munição a própria 
biografia do'candidato do PRN, 
repleta de contradições. 

Collor costuma condenar os 
políticos tradicionais —diz até 
que está na política "por aca- 
so"—, mas é filho e neto de 
políticos. Seu pai, Arnon de 
Mello, foi governador de Alago- 
as. Seu avô, Lindolfo Collor, foi 
deputado federa! e ministro do 
Trabalho de Getúlio Vargas. 

Foi graças ao pai que Collor 
começou na política, em 79, ao 
ser nomeado prefeito de Maceió 
(AL), linha 29 anos. Sua nome- 
ação resultou de um acordo entre 
Arnon de Mello e o grupo do 
ex-governador alagoano Divaldo 
Suruagy, ambos da extinta Are- 
na, partido ao qual se filiou. 
Ficou à frente da Prefeitura até 
maio de 82. Na última semana 
•.orno prefeito, nomeou cerca de 
3 mi! funcionários para a Funda- 
rão Educacional de Maceió, 
Deixou o cargo para poder dispu- 
tar uma vaga na Câmara. 

Em novembro de 82, foi eleito 
deputado federal pelo PDS. Teve 
uma atuação discreta. Apresen- 
tou 11 projetos de lei. Nenhum 
foi aprovado. Um dos projetos 
determinava a redução de impos- 
to de renda pago por emissoras 
de rádio e TV. A família Collor 
de Mello, proprietária da Rádio e 
da TV Gazeta de Alagoas, seria 
diretamente beneficiada. 

Da sua passagem pela Câma- 
ra, Collor costuma lembrar o seu 

Ljnona tk \n> 

FERNANDO 
AFFONSO 
COLLOR DE 
MELLO 

PartWcPSN 
M«*cbn«nto: 12/8/1949 
CerfO crtutth Nenhum 
Carreira Prefeito nomeado de Maceió 
0979-83}. deputado federal por Alogoos 
•leilo pelo PDS (1983-66), sovemodor de 
Magoa eleito pelo PMDB (1987-89) 
RaüyUç. Católico romano 
AatofeftoifAo MaoM^ka: Centro 
tonfçbo «Koiwr: Superior (economia e 
jamatisino) 
hrafaate: £mpre«órío do «ftor de 
comuntcoçõei 
tttodedvU.CoMdo 
«talhar: Rosana Moita Collor, 24 
Fi8w<: Ktton Aliortto, 13 e iooquim 
Pedro. 11 (Io casamento) 
•am. 1. Smôveh-, nove imóveit em Macetó 
e 16 Mpolhodcxs peto pait. dois terrenos, 
um «diiício e uma caso em Brasflta; 2. 
Automóveis.' um landau, um Etcort, uma 
Caravan Comodoro, uma Corovan 
Diplomata, vim Opolo uma Veraneio 

voto favorável à emenda das 
diretas-já, em 84. Com menos 
freqüência, se refere ao apoio a 
Maluf, no Colégio Eleitoral que 
elegeu Tancredo. 

Ficou no PDS até 85, quando 
se filiou ao PMDB. Por esse 
partido, foi eleito governador de 
Alagoas em 86. Logo após a 
posse, em março de 87, ganhou 
as páginas dos jornais ao conge- 
lar seu próprio salário, abrir mão 
de sua aposentadoria e mandar 
recolher toda a frota de carros 
oficiais de representação. Duas 
semanas depois, começou o com- 
bate aos "marajás". Conseguiu 
liminar do STF suspendendo as 
leis que garantiam altos salários 
a funcionários da Justiça estadu- 
al. Mais tarde, o Tribunal de 
Justiça de Alagoas determinou o 
pagamento dos salários atrasados 
desses funcionários, o que Collor 
se recusou a fazer, alegando falta 
de recursos. 

Ameaçou fazer reforma agrá- 
ria nas terras das usinas que 
deviam US$ 140 milhões ao 
Banco do Estado de Alagoas 
(Produban). Disse que cobraria 
toda a dívida. Mas os usinciros 
impediram a cobrança na Justiça 
e levaram o Produban á liquida- 
ção extrajudicial em 88. 

Em contraposição a essas me- 
didas, Collor forneceu um grande 
arsenal a seus adversários. Nos 
cinco meses finais de seu gover- 
no, gastou US$ 1,1 milhão dos 
cofres do Estado em verbas se- 
cretas, 5.276% a mais do que o 
previsto no orçamento do Estado. 
No mesmo período, gastou US$ 1 
milhão com propaganda oficial, 
oito vezes mais do que em igual 
período do ano passado. 

Na última semana de seu go- 
verno, o Tribunal de Contas do 
Estado questionou o acordo entre 
Collor e 19 usineiros para a 
devolução de 1CM cobrado irre- 
gularmente dos empresários, as- 
sinado em julho de 88. O TCE 
impugnou a utilização de juros 
capitalizados e determinou a 
aplicação de juros de mora, 
reduzindo em 30% o volume de 
créditos (US$ 78,7 milhões) que o 
governador se comprometera a 
devolver aos empresários no pra- 
zo de dez anos. No final do 
governo, fez um novo acordo 
com mais dez usinas. Mas este 
acordo foi anulado pela Justiça. 

Durante os 26 meses em que 
foi governador, Collor fez oposi- 
ção ao presidente Sarney. Diz 
que, por isso, sofreu boicote 
financeiro do Planalto. Mas a 
sua principal obra —o emissário 
submarino de Maceió— foi con- 
cluída com apoio financeiro do 
governo federal. Collor saiu do 
PMDB quando o Congresso 
constituinte aprovou o mandato 
de cinco anos para,Sarney. Em 
fevereiro, fundou o PRN. 

Mario Kunno 'LdKona de Am 
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um Det Rey. wno Pick-up e um caminhão 

Lula é pernambucano de Ga- 
ranhuns, cidade 230 km a oeste 
de Recife. Nasceu em 1945, filho 
de Aristides da Silva e Euridice 
Ferreira da Silva, pequenos agri- 
cultores. Segundo parentes do 
candidato do PT, ele teve infân- 
cia pobre, mas não passou fome. 

O pai deixou a família duas 
semanas antes do nascimento de 
Lula e veio para Santos, onde 
trabalhou como ensacador na 
Companhia das Docas. Lula só 
conheceu o pai em 50, quando 
este esteve pela última vez no 
Nordeste. Em 52, Lula, a mãe e 
seus irmãos se mudaram, em um 
"pau-de-arara", para Santos. 
Ali, os filhos descobrem que 
Aristides da Silva tinha uma 
segunda família. 

Em 57, a mãe e os filhos 
voltaram a se mudar, agora para 
Sào Paulo. Lula trabalhou então 
como entregador de uma tintura- 
ria e também como auxiliar de 
escritório. Em 60, começou como 
metalúrgico em uma fábrica de 
parafusos. Passou por mais dois 
empregos até chegar à metalúrgi- 
ca VUlares. 

Em 69, já morando em São 
Bernardo do Campo (no ABC), 
se casou com Maria de Lourdes, 
que morreu logo depois em con- 
seqüência de um erro médico. 
Grávida de oito meses, ela estava 
com hepatite, mas o diagnóstico 
foi de anemia. Morreu três dias 

depois de dar entrada no hospi- 
tal, junto com o bebê.  

Nesse mesmo ano, Lula come- 
çou a militar no movimento 
sindical, levado por Paulo Vidal, 
presidente do Sindicato dos Me- 
talúrgicos de São Bernardo do 
Campo e Diadema (69-75). Foi 
suplente de diretor até 72, quan- 
do foi eleito diretor efetivo. Em 
75, assumiu a presidência do 
sindicato, em função do afasta- 
mento de Paulo Vidal, que mu- 
dou de emprego e de cidade. Foi 
eleito presidente no mesmo ano e 
reeleito em 78. Na presidência, 
passou a ser a principal liderança 
do chamado "novo sindicalismo" 
—corrente que criticava a estru- 
tura sindical corporativa herdada 
do Estado Novo. 

Em 78, aconteceu em São 
Bernardo do Campo (ABC) a 
primeira grande greve operária 
no pais desde 68. A partir dai, 
pessoas de destaque no processo 
de redemocratização do país pas- 
saram a se aproximar do novo 
líder sindical. Em 79, empresári- 
os e sindicalistas do ABC não 
chegaram a um acordo salarial. 
Em assembléia no estádio de Vila 
Euclides (em São Bernardo), 
mais de ^cem mil metalúrgicos 
decidirakn entrar em greve. O 
Ministério do Trabalho decretou 
intervenção no sindicato e Lula 
teve seu mandato temporaria- 
mente cassado. 

Em 80, novas greves. Em 
março, o mandato de Lula foi 
novamente cassado e ele, enqua- 
drado na Lei de Segurança Naci- 
onal. (Preso em 81, seu processo 
foi prescrito em maio de 82). 
Ainda em 80, foi criado o Parti- 
do dos Trabalhadores (PT), do 
qual Lula foi o primeiro presi- 
dente. A idéia de criar um 
partido havia surgido três anos 
antes, em Salvador (BA). O 
partido inicialmente se chamaria- 
Partido Popular. Prevaleceu a 
idéia de PT. Em 81, Lula parti- 
cipou da criação da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT). -- 

Pelo PT, Lula concorreu em 
82 ao governo do Estado de Sào, 
Paulo. Incorporou então ao seu- 

nome,  Luís Inácio da  Silva, o 
apelido de infância, Lula. Ficou ' 
em quarto lugar (atrás dos can- ' 
didatos do PMDB, PDS e PTB), J 

com   1.113.695   votos.   Em   84, 
particioua   da   campanha   pelas 

diretas-já e defendeu o boicote ao 
Colégio Eleitoral. 

Em 1985, Lula percorreu o 
país em campanha para as elei- 
ções a prefeito das capitais. Só 
conseguiu eleger, porém, em For- 
taleza (CE), Maria Luiza Fonte- 
nelle, ligada ao Partido Revolu- 
cionário Comunista, um dos par- 
tidos clandestinos abrigados no 
PT. 

Em novembro de 86, Lula foi 
eleito deputado federal com 
650.134 votos. Além dele, o PT 
elegeu outros 15 deputados para 
o Congresso constituinte. Lula 
assumiu a liderança da bancada. 
Votou a favor da reforma agra-' 
ria, da proteção às empresas 
nacionais, pela nacionalização 
das reservas minerais e pela 
estatização dos bancos. Recebeu 
nota zero na avaliação da Fiesp-. 
Febraban (escala de zero a cem) 
e nota dez (escala de zero a dez) 
na avaliação do Departamento' 
Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap). Das 41 
emendas que apresentou à atual 
Constituição, apenas sete foram 
aprovadas. 

Voltou aos palanques nas elei- 
ções municipais do ano passado. 
0 PT fez prefeitos em três 
capitais (São Paulo, Porto Alegre 
e Vitória) e em mais 32 municí- 
pios, além de 1.100 vereadores. 

Apesar de estar em campanha, 
Lula não pediu licença da Cama 
ra. Ele recebe dois terços de seu 
salário de deputado federal, 
deixando a parcela restante com 
o PT. É também proprietário de 
uma serralheria, desativada há 
alguns meses e montada com 
diretores do sindicato, quando o 
grupo foi cassado há nove anos. 
O candidato do PT tem forma- 
ção primária. Estudou no Serviço 
Nacional da Indústria (Senai), 
pelo qual se formou torneiro, 
mecânico. 
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ALIANÇA COM OS 
COMUNISTAS.   SIM OU NÃO? 
A Reflexão 

de um Cristão 

Muitos eleitores, prin- 
cipalmente entre os cristãos 
evangélicos e católicos, es- 
tão tendo dificuldades para 
se definir por um candidato 
na eleição do próximo dia 
17, Entre estas pessoas 
estão algumas que, em razão 
da sua te e da pratica dos 
valores evangélicos, se in- 
clinam a votar no candidato 
mais   comprometido     com as 
forças populares,LULA.Porém, 
a aliança deste candidato 
com os partidos comunistas 
entre outros, tem trazido 
dificuldades para a defini- 
;ao do voto. Ass.im é preciso 
clarear  alguns  conceitos. 

O que é Aliança? 
Aliança e o acordo feito 

entre pessoas diferentes,com 
idéias diferentes, que se 
unem em um determinado mo- 
mento para realizar um obíe- 
tivo comum. Nenhuma das pes- 
soas deixa de ser o que é 
para participar de uma ali- 
ança, apenas deixam de lado 
temporariamente as coisas,as 
idéias que as dividem para 
poder realizar um projeto, 
uma idéia que ambas têm em 
comum. 

Um bom exemplo de  alian- 

ça  é   o  casamento:   quando    um 
homem  e uma mulher   se  casam, 
eles  nao  perdera  a   sua     iden- 
tidade,   ura não   se   anula para 
ficar   igual   ao outro,  mas   os 
dois,   cada um com  seu     jeito 
diferente de   ser,   se   propõem 
a viver   juntos  para constru- 
ir  uma  família,     criar       fi- 
lhos  etc . 

0utra aliança que node 
ser lembrada aqui e a alian- 
ça que Deus fez com os ho- 
mens. Ouando fez a Aliança 
do Sinai (Êx 19,3-6), Deus 
nao se tornou menos Deus por 
que fez uma aliança com os 
homens; nem Moisés se tornou 
Deus por ter feito uma alian 
ça com Ele. Os dois continu^ 
aram a ser o que eram, mas a 
aliança os uniu para caminha 
rera juntos  corao amigos. 

Então, aliança é o aue 
permite aue pessoas diferen- 
tes possam caminhar iuntas 
para construir um projeto 
que as duas querem do mesmo 
jeito. 

Corao as pessoas, também 
os nartidos podem fazer ali- 
anças sem que cada um deles 
perca sua   identidade, sem 
abandonar seus programas, 
suas  propostas. 

As  alianças  podem ser 
permanentes ou temporárias, 
entre estas ultimas estão a 
maioria das alianças políti- 
cas . 

Como sâo 
os Comunistas? 

Os comunistas são pes- 
soas que tem uma ideologia, 
uma maneira de ver o mundo, 
um conjunto de idéias pró- 
prias. Segundo seu jeito de 
pensar, os homens todos de- 
vem participar da produção 
(trabalho), cada um de acor- 
do com sua capacidade, e do 
fruto do trabalho (riqueza), 
cada um de acordo com sua ne 
cessidade. 

As idéias comunistas co- 
meçaram a existir no século 
passado mas só foram postas 
era pratica no inicio deste 
século. E,quando no poder,os 
comunistas, apesar de terem 
promovido a justiça social, 
cometeram muitos erros corao 
a falta de liberdade e per se 

guiçao religiosa. Hoje os 
países que vivem sob o regi- 
me comunista reconheceram a 
necessidade e estão se tor- 
nando mais democráticos, au- 
mentando as liberdades indi- 
viduais, inclusive a liberda 
de religiosa. Prova disto e 
a visita que o líder soviêti 
co Gorbachev acaba de reali- 
zar ao Papa João Paulo II a- 
gora no inicio de dezembro. 

No Brasil, os dirigentes 
do PCB dizem que é necessá- 
rio "enterrar na mesma vala 
o anti-comunismo e o comunis 
mo do passado." FSP 29/11/89 
Pg. B-8. 

Mas o que importa é exa- 
minar a prática dos militan- 
tes comunistas aqui no Bras- 
sil. Os comunistas sempre 
trabalharam a favor da maio- 
ria da população, principal- 
mente dos mais pobres. Algu- 
mas vezes houveram enganos 
na maneira de fazer este tra 
balho mas as intenções foram 
sempre as melhores. 

Cristãos 

Comunistas 
Os cristãos sempre foram 

levados a ver os comunistas 
como aqueles que negam a 
existência de Deus, que são 
ateus, que perseguem a reli- 
gião. E nunca prestaram aten 
çao na ação prática deles. 

Aque é preciso lembrar 
aquela Palavra do Evangelho 
de São Mateus. 

"Nem todos os que dizem: 
Senhor, Senhor, entrarão no 
reino dos céus; mas sem os 
que fazem a vontade do meu 



Pai que está nos céus. '(Mt.7, 
21) 

E a vontade do Pai está 
expressa em Mt. 25,31-46,on- 
de fica muito claro que os 
critérios para obter a salva 
çao sao: dar de comer a quem 
tem fome, de beber a quem 
tem sede,..,, em resumo aten 
der as necessidades dos po- 
bres, dos oprimidos. Isto e 
confirmado na Epístola de 
Tiago 2,14-19 onde se afirma 
que a fé sem obras é morta. 

Na história recente do 
Brasil muitas vezes os cris- 
tãos estiveram ao lado dos 
Doderosos e dos opressores, 
afirmando uma fé que suas o- 
bras negavam. Enquanto isto, 
os comunistas estiveram ao 
lado dos oprimidos,sendo per 

seguidos, torturados, mortos 
ou exilados, mas sempre fi- 
éis ã sua prática de traba- 
lhar oelo bem comum,afirman- 
do com as obras a fê que 
suas bocas negavam. 

Olhando no fundo da nos- 
sa consciência, podemos per- 
guntar: Quem está cumprindo 
a vontade do Pai? Nós ou 
eles? 

Conclusão 
A aliança do Partido dos 

Trabalhadores com os parti- 
dos comunistas nao muda o 
programa, as propostas de ne 
nhum destes partidos. Eles 
estão juntos porque os seus 
militantes querem  construir 

um Brasil melhor, mais justo, 
mais decente. Um Brasil onde 
haja menos miséria e onde os 
frutos do trabalho sejam me- 
lhor distribuídos, principal 
mente entre a maioria da po- 
pulação que produz a riqueza. 
Por causa desta alian'ça os 
petistas nao vao virar comu- 
nistas e vice-versa. Embora 
aliança como coligação parti 
daria, vao elaborar um pro- 
grama de governo que contem- 
ple todas as forças da fren- 
te partidária: PT, PSB, PCB, 
PC do B, PDT, PV, PSDB. 

fSP £5-JS-8S 



Vi 

JMfoftjtni ■ 

s'- ■ i ,<rs 

^ 

. 
1   »-%•(»   >- 
ssg^    liai 

'PONTO DE  VTSTA"   - e   uma  publicação mensal   de  circulação  interna,   elaborada 
pela Equipe de Conjuntura do Centro de Formação - CEFU- 
RLA - Rua Dr. Muricy, 542 - 99 andar - sala 906 - Guri ti 
ba  - Paraná  -  FONE:   (041)   225-5211 

DIAGRAMAÇÃO E  ARTE  FINAL:   Rodolfo 

EQUIPE   DE  CONJUNTURA:   Laura  Becker,   Luzia  Ramos,   Everlindo  Hencklein,Emilia 
Joly,   Carlos   Sotoraavor  Valiente,   João   Inicio    'Jenzel, 
Clemente  Ganz Lúcio 


