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APRESENTAÇÃO

Ao Leitor,

No mundo atual, os acontecimentos se sucedem em extraordinária 
rapidez. Vivemos, em todos os sentidos, a era da velocidade. No campo 
político ou econômico, tanto quanto nos domínios da arte ou da ciência 
-  e, na verdade, em todos os setores da vida humana -  existimos 

hoje sob o signo das rápidas mudanças, das contínuas transformações. 
Resulta daí a necessidade permanente de atualização de informações, 
pois somente assim permanecemos em consonância com nossa época. 
Nesse sentido, toda enciclopédia, por mais completa, deve ser sempre 
uma obra aberta, em processo, pronta a acolher fatos novos e novas 
idéias. O Livro do Ano da ENCICLOPÉDIA ABRIL possui justamente 
essa finalidade. Suas várias seções — Ensaios, Cronologia, Desastres e 
Calamidades, Crimes e Atentados, Personalidades do Ano, Panorama, 
Enciclopédia do Ano— inserem o leitor no presente, atualizam seus 
conhecimentos, tornando-o realmente contemporâneo de seu tempo.





ENSAIOS
GOMO VAI 

A CULTURA BRASILEIRA
Destacado analista da cultura brasileira, procura explicar 

as conseqüências do autoritarismo político no processo de criação 
artística e literária em nosso país, nos últimos catorze anos.

FERREIRA

A avaliação da situação presente da cultura brasileira — 
entendida aqui no sentido limitado de suas manifesta

ções artísticas — não pode ignorar o fato de que o país come
ça a sair de um longo período de regime autoritário que, por 
óbvias razoeis, teve conseqüências sobre a vida cultural. Che
gou-se a falar mesmo, a certa altura desse processo, no “vazio 
cultural” que ele provocara. Esse “vazio” constituiu, no entan
to, apenas um dos aspectos daquelas conseqüências que cria
riam o quadro no qual hoje se desenrola a atividade cultural.
Se no plano político a perspectiva do retorno ao Estado de 
direito provoca a reavaliação das possibilidades de atuar e das 
formas de organização das forças sociais, no plano cultural 
também se verifica uma reconsideração equivalente de atitu
des e projetos. E, tanto num quanto noutro, essas operações 
de análise se fazem sob o peso da dura experiência vivida a 
partir de 1964. E isso é tanto mais inevitável e necessário por
que o processo de abertura democrática coloca de novo, tanto 
no plano político quanto no cultural, a discussão de proble
mas básicos, que o regime autoritário não resolveu mas ape
nas “proibiu”.

O período que antecede o golpe militar que pôs abaixo o 
Governo João Goulart cafacteriza-se, no plano cultural, pela 
tomada de consciência de uma contradição fundamental: a ar
te brasileira, exercida num país de mais de 100 milhões de 
habitantes, dirige-se essencialmente a uma minoria insignifi
cante, mesmo se se considera apenas a população dos grandes 
centros urbanos. Para legitimar-se, era necessário que essa ar
te rompesse com as formas e valores elitistas que sempre a 
caracterizaram. Tal tomada de consciência foi provocada, de 
um lado, pelo crescimento das cidades e a conseqüente am
pliação da chamada cultura de massa, e, de outro, pelo aguça-

Ferreira Gullar, poeta e ensaísta, tem participado ativamente dos debates 
de problemas culturais brasileiros, desde meados dos anos 50. Suas 
obras poéticas mais importantes são: Luta Corporal (1954), coletânea 
rica em  o usa das p esq u isas  fo rm a is  e P u e ii ia  S u ju  (1 9 7  0). N u  u a m p u  U«a 
reflexão crítica, escreveu os ensaios Cultura Posta em Questão (1965) 
e Vanguarda e Subdesenvolvimento (1969).

GULLAR

mento dos problemas sociáis, em conseqüência do processo 
de industrialização. Deve-se acrescentar, ainda, a esses fatores 
a ocorrência da Revolução Cubana, que estimulou vivamente, 
em toda a América Latina, a luta contra a dominação política 
e econômica dos Estados Unidos.

Trazidas à tona, as questões sociais e suas causas torna
ram-se a principal preocupação de uma parte da intelectuali
dade. Essa preocupação, por si mesma, já questionava um tipo 
de teatro, de cinema ou de literatura que parecia elidir tais 
questões. Que validez tinha, então, esse tipo de arte, se ignora
va o grande drama nacional e contentava-se em viver de um 
público reduzido e privilegiado? Essa tomada de consciência 
gerou o movimento de cultura popular, que se projetou no âm
bito nacional nos anos de 1962 e 1963, e que foi bruscamente 
interrompido — como todo o processo político daquele perío
do — em abril de 1964.

Pode-se, com razão, acusar o movimento de cultura popu
lar de simplificar as complexas questões envolvidas na elabo
ração artística e na relação arte-público. Mas a sua crítica 
é absolutamente correta quando denuncia o caráter classista 
das manifestações artísticas e quando mostra a necessidade 
de que a arte amplie o espectro de suas preocupações. O CPC 
(Centro Popular de Cultura) exigia a participação do escritor 
e do artista na vida presente do país e lhe denunciava a coni
vência com a ideologia da minoria dominante. Solucionar o 
problema da separação entre a arte e a grande massa do povo 
não é tarefa simples nem possível de ser realizada sem profun
das transformações na sociedade. Mas isso não significa que 
a questão não exista. E é precisamente porque ela existe e per
siste que não se pode avaliar a situação atual das artes no 
Brasil sem levá-la em conta. A resposta do movimento de cul
tura popular, naqueles anos, pode não ter sido adequada — 
e de qualquer modo foi interrompida. Como o problema per
siste, é inevitável que ele se recoloque no momento em que, 
de novo, existam condições para falar e atuar além dos limites 
estreitos da repressão cultural.

Foi precisamente dentro desses limites que se deram as ma-



mfestações artísticas brasileiras nos últimos catorze anos. Se 
é certo que a ação da Censura não se exerceu com a mesma 
intensidade sobre os diferentes gêneros artísticos, é inegável 
que o poder inibitório atemorizante do regime estendeu-se so
bre todos eles. Não será possível escrever a história da arte 
e da literatura brasileira desse período sem considerar, a par 
dos problemas estéticos, o papel determinante da coerção ofi
cial. Essa coerção, que atingiu não apenas as obras (a temáti
ca, o estilo etc.) como também os autores, até um ponto que 
é impossível aquilatar, tornou-se, por isso mesmo, fator pon
derável no desdobramento que terá a atividade artística e cul
tural daqui para a frente.

Do teatro de agressão ao teatro de negação

Tomemos como exemplo desse longo processo a atividade 
teatral, talvez a mais diretamente atingida pela Censura. 
Ainda no ano de 1964 foi posto em cena o show Opinião, 

que, de maneira indireta, recolocava os problemas sociais que 
um novo regime procurava abafar. Por essa razão, mesmo, 
o espetáculo obteve grande êxito e abriu caminho para uma 
série de espetáculos afins, como Arena Conta Zumbi e Liber
dade Liberdade. A repercussão desses espetáculos despertou 
naturalmente a atenção da Censura que, a partir de então, tor
nou-se mais dura, cortando textos, proibindo peças e, ao mes
mo tempo, atingindo a produção cinematográfica nacional. 
Essa ação da Censura, gerou uma reação da classe teatral e 
dos cineastas, com a solidariedade de escritores e jornalistas. 
Paralelamente, a luta dos universitários contra o regime au
mentava a tensão nas grandes cidades. O regime reagiu, cor
tando as verbas federais para o teatro, endurecendo ainda 
mais a censura, e, em seguida, seqüestrando atrizes, assaltan
do teatros e pondo bombas em alguns deles. Adveio o Ato 
Institucional N.° 5, com a prisão em massa de intelectuais 
e políticos, em dezembro de 1968.

Nesse quadro de endurecimento político, alguns grupos tea
trais perderam a perspectiva do processo que então se vivia 
e adotaram uma atitude radical, que mais servia à repressão 
do que à luta da intelectualidade. Partiu-se para o “teatro de 
agressão”, em que o agredido era o público. Embora essa ten
dência teatral tenha sido importada, adequava-se, por seu ape
lo ao irracionalismo, à visão radical daqueles grupos: adimitir 
que o pensamento conceituai possibilita um conhecimento 
aproximativo da realidade era aceitar o impasse político e cul
tural que a sociedade brasileira oferecia naquele momento; 
mais suportável era escapar a essa realidade e, por exemplo, 
nos espetáculos, entregar-se ao “desregramento dos sentidos”, 
realizando verdadeiros rituais bárbaros, em que os fantasmas 
eram exorcizados. Atacava-se o público, que, ali, confusamen
te, para os responsáveis por tais espetáculos, simbolizava o 
povo acomodado, incapaz de “mudar as coisas”. O público 
abandonou os teatros, cujas platéias se encheram de jovens 
em busca do “barato”. A luta pela defesa do teatro, contra 
a Censura, perdeu o apoio do público e da imprensa, e a classe 
teatral, dividida, abandonou o campo de batalha. Os teatros 
foram então ocupados pelas comédias digestivas. Essa situa
ção durou até recentemente, quando alguns espetáculos, como 
Um Grito Parado no Ar, de Guarnieri; Gota dÃgua, de Paulo 
Pontes e Chico Biiarque; e O Santo Inquérito, de Dias Gomes 
(remontado), trouxeram de novo à cena as grandes questões 
morais e políticas da sociedade.

Essas poucas manifestações, no palco, do reencontro do 
teatro com sua vocação crítica, questionadora, não significam 
um real alheamento dos autores com respeito aos problemas 
de nossa vida atual. Pelo contrário, passada a fase de exaspe
ração delirante, os dramaturgos voltaram a encaminhar à 
Censura, para liberação, peças que, por tratarem de proble
mas de hoje, não conseguiram liberação. Alguns desses textos
— como Rasga Coração, de Oduvaldo Viana Filho — foram, 
inclusive, premiados pelo Serviço Nacional de Teatro e, em 
seguida, impedidos de serem montados. Espera-se que, com 
a progressiva liberalização do regime, esses textos — que de
vem chegar a um número considerável — obtenham a permis
são da Censura, e que outros, possivelmente em elaboração, 
realizem a proeza de chegar ao palco de algum teatro do país. 
Sem alimentar grandes ilusões, deve-se admitir tais hipóteses 
como possíveis e, com base nelas, esperar um período de mui
ta atividade e interesse no setor teatral.

A visão crítica daquele período exasperado não deve igno
rar as condições em que o fenômeno se deu. De fato, a repres
são, por assim dizer, empurrou aqueles artistas para uma ati
tude de negação de sua própria realidade. As formas teatrais 
adotadas corresponderam a essa negação, que resultava, ao 
mesmo tempo, numa negação do teatro enquanto instrumento 
de ordenação crítica da realidade e enquanto atividade perma
nente. Contrapor-se a isso não implica a defesa de um teatro 
político panfletário nem o desprezo às tentativas de renovação 
da linguagem teatral. Muitos dos espetáculos daquela época 
funcionaram como uma explosão, que virou de pernas para 
o ar as concepções conformistas e academizantes. Um dos as
pectos negativos daquela experiência foi a sua pretensão de 
reduzir a pó tudo o que até então se produzia em matéria de 
teatro no Brasil e decretar a obsolescência do texto teatral. 
Muitos críticos, inclusive, embarcaram nessa tese e contribuí
ram, desse modo, para o esmagamento das outras tendências

Encenada em 1968, a peça Roda Viva, de Chico Buarque,foi uma das 
primeiras a sofrer forte repressão das autoridades e de grupos 
extremistas de direita. (Cena com Marília Pêra e Antônio Pedro.)



Com Bibi Ferreira, Gota D’Ägua, de Chico Buarque e Paulo Pontes, 
fez voltar ao palco as grandes questões políticas e morais.

A internacionalização da música

A música popular não enfrenta uma situação muito me
lhor, tendo no entanto a seu favor o fato de que conta 

com amplo interesse do público. Mas é exatamente aí que se 
coloca hoje a grande questão: a penetração crescente da músi
ca comercial estrangeira, através principalmente das discothè- 
ques, ameaça reduzir, de ano para ano, o interesse popular 
por nossa música. Apesar de algumas medidas tomadas em 
defesa da música popular brasileira, o processo de ocupação 
do mercado continua e tem, como um de seus principais alia
dos, o sistema gravadoras-estaçÕes de rádio. De fato, é cada 
vez mais raro poder ouvir-se, nas rádios do país, a música 
nacional. Como no Peru, na Bolívia, no Chile, na Venezuela, 
o ritmo alucinado do rock importado (e imitado? ocupa os 
programas musicais no Brasil. Este é o fenômeno típico de 
dependência cultural, que se deve a interesses puramente co
merciais. Cria-se um círculo vicioso difícil de romper: a divul
gação intensiva da música comercial estrangeira molda o gos
to do público e amplia o mercado dessa música, que, por sua 
vez, sustenta a sua divulgação. O fenômeno das discothèques 
alarga ainda mais a área de influência do rock, que já se alas
tra pelos subúrbios das grandes cidades e pelo interior do país. 
A gravidade desse fenômeno pode ser avaliada se se considera 
que, no Rio de Janeiro, reduto de resistência do samba, esse 
tipo de casa de dança já penetrou até nas escolas de samba, 
algumas das quais alugam suas quadras para a realização de 
bailes tipo discothèque.

As conseqüências negativas daí advindas são de toda or
dem. Atingem o plano cultural e o plano profissional, com 
efeitos interativos sobre os dois. No plano cultural, trata-se 
de um processo de afastamento das novas gerações com res
peito à música popular de raízes nacionais; no plano profissio
nal, o consumo progressivamente reduzido desta música pro
voca a desocupação dos instrumentistas, que, por sua vez, vão 
se passando para o outro lado. Os mais jovens já se formam 
na execução da música estrangeira, rompendo-se assim a linha 
de formação tradicional do músico, responsável pela preserva
ção das qualidades e características próprias à nossa música

Ao lado de Gota D’Água e outras, O Santo Inquérito, de Dias Gomes, 
reviveu a vocação crítica e questionadora do moderno teatro 
brasileiro. (Cena da peça, com Regina Duarte e Umberto Magnani.)

teatrais, que só enriqueceriam o processo cultural. Daí se pode 
tirar uma importante lição para os dias de hoje e futuros: lição 
de tolerância e abertura às mais diferentes formas, manifesta
ções e tendências artísticas. Quanto mais amplo e variado for 
o espectro da experiência, mais possibilidades se oferecerão 
ao desenvolvimento do teatro no Brasil, cuja sociedade, cada 
vez mais complexa e contraditória, não pode ser expressa por 
uma dramaturgia unívoca. Não acreditamos que a dramatur
gia vanguardista seja capaz de ir além de seu próprio formalis
mo, mas pode servir de laboratório para a gestação de novas 
formas de espetáculo, e de estímulo para um processo de reno
vação da linguagem teatral. Por outro lado, a possibilidade 
de que o teatro possa voltar a abordar os temas ligados à vida 
brasileira atual deve ser aproveitada para o aprofundamento, 
não apenas das questões sociais, mas também da própria lin
guagem teatral, do próprio teatro que lida com a matéria viva 
do real. Esse é um campo fecundo e rico, mas que pode resul
tar em árido e pobre, se se sobrepõem os esquemas à indaga
ção dialética.

De resto, o teatro brasileiro deverá continuar enfrentando 
os velhos e angustiantes problemas de sempre, o mais sério 
dos quais é o seu reduzido público. Esse fato tem inevitavel
mente conseqüências sobre a atividade teatral, estreitando ain
da mais o mercado de trabalho profissional, aumentando o 
custo da produção, que se reflete no preço dos ingressos e 
que, por sua vez, agrava constantemente o problema da limita
ção e elitização das platéias.

Outra conseqüência é a cooptação dos atores pela televisão, 
através da qual adquirem vasta popularidade e passam a cus
tar preços proibitivos para a produção teatral normal. Tal ten
dência torna cada vez mais difícil a formação de elencos de 
qualidade. Acresce, ainda, a essas dificuldades o número redu
zido de casas de espetáculos, que, por isso mesmo, se alugam 
sob condições cada vez mais adversas. Esse quadro, que não 
é dos mais promissores, exigirá da classe teatral a disposição 
de estudar profundamente essas questões e lutar pelas solu
ções consideradas viáveis.



popular. Esse é um dos aspectos mais graves do problema, 
já que são os músicos que tornam possível a existência efetiva 
da obra musical. Já se observa a dificuldade de conseguir, en
tre os músicos jovens, um baterista capaz de executar com 
o necessário “balanço” o nosso samba tradicional. Fato seme
lhante deve estar ocorrendo com instrumentistas de outras es
pecialidades. Eles tocam música brasileira com sotaque es
trangeiro. Deve-se ressaltar, como fenômenos positivos, os 
festivais de choros e a formação de grupos de jovens músicos 
voltados para a música popular brasileira.

Inevitavelmente, essa situação geral, que não surgiu hoje, 
influencia a atividade individual dos compositores e se reflete 
em seu trabalho. Com raras exceções, a geração mais nova 
afasta-se das formas populares tradicionais ou as mescla com 
elementos alienígenas. Há toda uma linha de compositores 
que derivou de Caetano e Gil, da fase dita tropicalista, que 
foi um fenômeno paralelo ao ocorrido no teatro, a partir de 
1967. Também verificou-se uma confusa rejeição das estrutu
ras musicais mais simples, dadas como esgotadas, e a busca 
do intemacionalismo, visto como expressão da modernidade. 
Rompeu-se também a coerência do discurso verbal na letra 
das canções, tornando-a hermética para o grande público. Nos 
melhores casos, tratava-se de uma valorização do elemento 
musical em detrimento do verbal, que, às vezes, foi deliberada
mente relegado ao nonsense. Noutros casos, a letra da canção 
atingia qualidade poética próxima à da moderna poesia, o que 
levou certos comentaristas apressados a afirmar que a poesia 
brasileira se havia transferido dos livros para a música popu
lar. Na verdade, o que aconteceu, e raramente, foi uma aproxi
mação maior da letra da canção à forma poética literária mo
derna, sendo que aquela veio beber nesta. Como a canção po
pular tem uma possibilidade de divulgação, através dos veícu
los de comunicação de massa, do disco e dos espetáculos, que 
a poesia não tem, criou-se a falsa impressão de que a poesia 
desaparecera em função da canção popular. Sem dúvida algu
ma, em termos gerais, a letra da música popular renovou-se, 
assimilou uma construção verbal mais complexa, refletindo a 
experiência literária de certa faixa da classe média, donde são 
oriundos esses jovens compositores.

Mas, do mesmo modo que no teatro, a postura radical teve 
que regredir, ao atingir um estado excessivo de desintegração 
e de isolamento com relação ao público. Também no caso da 
música, chegou-se ao desbordamento, que conduziu às mani
festações próprias de certa fase da vanguarda musical erudita, 
a qual também entrou em recesso. Isso se deveu, em parte, 
à influência de maestros e compositores eruditos, que viram 
aí a ocasião de tentar romper o impasse em que se encontra
vam. Por sua vez, os poetas concretos, também emparedados 
em suas fórmulas e experimentos, buscaram fazer dos compo
sitores populares o veículo de seu formalismo literário. Esse 
tipo de música popular — que deixava de ser popular sem 
conseguir a complexidade da vanguarda musical erudita — 
estava condenado por suas contradições internas. Com o fim 
dos famosos festivais e o cansaço a que tais experiências con
duziram, esses excessos foram sendo pouco a pouco abando
nados. Alguns dos mais radicais adeptos desse movimento 
abandonaram inteiramente essas teses e voltaram às formas 
populares. Outros, demasiadamente comprometidos, se já não 
se dão aos excessos de antes, buscam formas conciliatórias, 
que não os deixem inteiramente isolados do grande público.

Todos esses fatos exigem uma compreensão menos simples

que a de um julgamento maniqueísta. É inegável que algo de 
novo ocorre no campo da música popular, que já não se pro
duz nas mesmas condições de algumas décadas atrás. Se a 
presença da música estrangeira é tão acentuada, se ela provo
ca muitas vezes a transformação das formas tradicionais mais 
genuínas, isso se deve também às transformações que ocorrem 
por toda a parte, a uma internacionalização cada vez maior 
de certas formas de arte e especialmente da música. A música 
popular é o fenômeno musical predominante de nossa época, 
e esse fenômeno está ligado à criação de um mercado interna
cional, que vai envolvendo em sua rede compositores, canto
res e instrumentistas de quase todo o planeta. Também a mú
sica brasileira — e com seus valores mais expressivos — ga
nha aceitação em muitos países. A defesa, que se deve fazer, 
das formas musicais genuínas, ligadas às fontes populares, 
não tem que se confundir com preconceitos nacionalistas, mas 
com a necessidade de preservação dos valores culturais, em 
face da música comercial, que ameaça destruí-la. Essa preser
vação não é coisa fácil, uma vez que a comercialização da 
música é, mais que nunca, sua forma de existir na sociedade 
capitalista massificada. Os mecanismos de comercialização se 
sofisticam e, com isso, conduzem à tomada de consciência, 
por parte dos artistas, das imposições a que estão submetidos, 
dos compromissos que os conduzem a atentar contra sua pró
pria visão artística e sua liberdade criadora. O aguçamento 
dessas contradições pode ter conseqüências positivas no futu
ro, pelo menos para certo número de artistas, que terminarão 
por se rebelarem contra a máquina comercial. Essa resistência 
já existe e se manifesta sobretudo em alguns compositores e 
intérpretes que alcançaram certo nível de independência com 
respeito aos comercializadores de suas obras e de seu traba
lho. Mas, de qualquer modo, a tendência é para o predomínio 
das formas comerciais mais assimiláveis e que atendam às so
licitações do momento. A melhor música ocupará faixas me
nos amplas do mercado, interessando às gravadoras sobretudo 
como fator de prestígio cultural.

Um dos redutos com que ainda se pode contar, nesse com
bate entre a expressão musical brasileira e a invasão de ele
mentos estrangeiros, são as escolas de samba, verdadeiros vi
veiros de compositores, que quase não têm sido influenciados 
pelos modismos estrangeiros. Eles estão voltados para sua 
própria tradição, apoiados em organizações culturais (que são 
as próprias escolas) e contam com o vasto público que os des
files anuais do carnaval polarizam. Esse fenômeno, que era 
quase exclusivamente carioca, vem se ampliando, já que hoje 
as escolas de samba vão surgindo em várias outras capitais, 
e também nelas tornam-se o grande acontecimento carnava
lesco. Os sambas-enredo das grandes escolas são hoje grava
dos e divulgados por todo o país, e mesmo os sambas de qua
dra e os sambas de rua, surgidos durante os ensaios, conse
guem muitas vezes ser gravados por intérpretes de prestígio 
e se transformam em sucessos. Essa pode ser uma das fontes 
a que mais tarde recorrerão os compositores de classe média 
para escaparem do extravio a que certamente os conduzirá 
a pressão do mercado musical.

O tropicalismo de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia rejeitou 
as estruturas mais simples da tradição musical brasileira. Chico 

Buarque de Hollanda, um clássico, manteve íntegras as mais puras raízes
da m úsica urbana, sem  deixar de assim ilar algum as conquistas da  

vanguarda internacional. As escolas de samba, embora sofrendo forte 
cerco comercial, continuaram sustentando a tradição do samba de morro.



Cinema-arte e cinema-indústria

A
 tendência mais geral que se pode detectar no cinema 

brasileiro de hoje é a preocupação maior com o públi
co, em contraposição ao período anterior, que se estende des

de o surgimento do Cinema Novo (década de 60) até o come
ço dos anos 70, incluindo a fase “udigrúdi” (underground), 
que corresponde à radicalização ocorrida no teatro e na músi
ca popular, a que já nos referimos. Também aqui deu-se a 
ruptura com as formas de linguagem mais acessíveis e a busca 
de uma expressão sem compromisso com a realidade objetiva. 
Do mesmo modo, a preocupação com o enfoque político dos 
problemas individuais ou coletivos foi posta de lado. Refletin
do, como o teatro, as teses da “revolução sexual”, de Wilhelm 
Reich, posta em moda na época, o cinema “udigrúdi” explo
rou esse veio, atingindo às vezes as fronteiras do cinéma co- 
chon. Muitos desses filmes não foram sequer submetidos à 
Censura oficial, mantendo-se à margem do mercado, coerente
mente com a visão que tinham seus autores do problema cine
matográfico e artístico em geral. Esses novos cineastas decre
taram a morte do Cinema Novo, que, segundo eles, já se tinha 
rendido à comercialização e se tornara “careta”. No fundo, 
pretendiam retomar a atitude originária daquele movimento, 
que, em oposição ao conceito de cinema-indústria, afirmava 
que para se fazer cinema, bastava “uma câmara na mão e 
uma idéia na cabeça”. O Cinema Novo, a essa altura, já obti
vera numerosos prêmios na Europa e ganhara prestígio inter
nacional, passando, ao mesmo tempo, a enfrentar os proble
mas da comercialização dentro e fora do país. Esses mesmos 
cineastas já se haviam organizado em empresas, ou tendiam 
a isso. A geração “udigrúdi” repunha a tese do cinema “arte- 
sanal” (ou cinema-arte) em termos radicais, mesmo porque es
sa posição coincidia com sua vocação para o marginalismo. 
Tratava-se, outra vez, aqui, da rejeição do país dominado pelo 
regime militar e, como conseqüência, da rejeição da própria 
realidade objetiva. Praticamente esmagada pelas condições 
sociais e políticas em que surgiu, essa geração de cineastas 
parece ter desaparecido. Já quase não se ouve falar de seus 
integrantes. Os cineastas que continuam a produzir e cuja pro
dução pesa no ambiente cinematográfico brasileiro são ainda 
os cinema-novistas. Mas sua posição sofreu mudanças.

Nas suas origens, o Cinema Novo é um cinema mais apro
ximado das preocupações estéticas que das políticas. Ele surge 
dos cine-clubes dos anos 50. O quadro social e político do 
fim dessa década e começo da década seguinte o politiza. O 
Centro Popular de Cultura desempenhou papel importante na 
ideologização desses jovens cineastas, como de resto influiu 
também sobre o teatro e a música (Bossa Nova). Essa é a 
razão por que, na sua primeira fase, o Cinema Novo, embora 
abordando temas da vida brasileira, e mesmo temas políticos, 
resistiu a um tipo de discurso cinematográfico acessível ao 
grande público, ao contrário, por exemplo, do teatro produzi
do por essa mesma geração de artistas. Desse modo, o Cine
ma Novo granjeou prestígio e fama, mas o seu público mante- 
ve-se restrito. Hoje, o que se verifica é uma mudança conside
rável com respeito à atitude anterior. Embora não se possa 
atribuir uma posição única aos cineastas cinema-novistas, ob
serva-se uma tendência no sentido de fazer um cinema capaz
de con quistar o m ercado brasileiro  e j á  m enos preocup ad o em
brilhar nos festivais internacionais. Essa mudança de atitude 
terá muitas causas, mas a principal delas nos parece ser a ne-
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Interpretado por Reginaldo Farias, Lúcio Flávio, de Hector Babenco, 
conseguiu unir aos atrativos comerciais tz denúncia social.

cessidade de ajustar-se às condições do país e às exigências 
do próprio cinema como empreendimento econômico cada 
vez mais custoso.

Talvez como nenhuma outra arte, o cinema é obrigado, pa
ra sobreviver, a enfrentar o poder da produção estrangeira. 
A longa batalha travada pelo cinema brasileiro possibilitou- 
lhe, pouco a pouco, uma reserva de mercado que hoje alcança 
um terço do total do tempo de exibição de filmes. Sucede, po
rém, que, nos últimos anos, tem aumentado consideravelmente 
o número de filmes de baixa qualidade artística mas de grande 
apelo popular produzidos no Brasil: as pornochanchadas. In
dependente de sua qualidade, esses filmes gozam do direito 
de exibição obrigatória que a lei garante às produções cinema
tográficas nacionais, e assim ocupam parte considerável do 
tempo reservado. A conseqüência disso é o engarrafamento 
da produção cinematográfica, com repercussão inevitável so
bre a economia dos produtores: o filme que demora a ser exi
bido demora também a reaver o dinheiro investido nele. Desse 
modo, imprensado entre a produção comercial nacional e o 
cinema estrangeiro, que ocupa dois terços do mercado, o cine
ma de qualidade ameaça morrer sufocado. Em face dessa si
tuação, alguns cineastas entenderam que teriam de disputar 
o mercado, simultaneamente, com a pornochanchada e com 
o filme estrangeiro, produzindo obras que, sem trair a qualida
de artística, possam interessar ao grande público. Armou-se, 
assim, uma polêmica, que divide os cineastas: os defensores 
do cinema-arte e os defensores do cinema-indústria.

Essas posições, no entanto, não são hoje tão radicais como 
no passado. Há toda uma gradação, que vai desde os que aspi
ram à grande produção comercial, passando pelos que dese
jam conciliar o comercial e o artístico, até os que defendem 
a produção em cooperativa como uma forma de preservar a 
natureza cultural do cinema. A idéia de um cinema totalmente 
descomprometido com o establishment parece cada vez menos 
viável, quando o Estado mantém uma empresa (a EMBRA- 
FILME) que atua não apenas no campo da produção como 
no da distribuição. E essa empresa — em que pesem as carac
terísticas políticas do regime — desempenha um papel impor
tante na luta do cincma brasileiro pelo controle do mercado. 
Como órgão regulador e fiscalizador, ela defende os interesses 
dos produtores nacionais. Ao mesmo tempo, como órgão fi

nanciador e distribuidor não pode fugir inteiramente aos inte
resses superiores do atual regime político, e nesse particular 
tornou-se o centro de uma polêmica feroz que envolve ques
tões económicas, culturais e ideológicas inconciliáveis. Essas 
divergências só serão superadas, ou pelo menos amainadas, 
com a volta do país ao pleno Estado de direito e a entrega 
do poder aos civis. Se é verdade que a polêmica atual chega 
a questionar a conveniência, para o cinema brasileiro, de um 
órgão estatal, a principal causa desse questionamento está no 
caráter do regime político, a que a maioria dos cineastas se 
opõe. A mudança do regime viria eliminar algumas das con
tradições de hoje e possibilitar um relacionamento diferente 
entre os cineastas e a EMBRAFILME. Nas atuais condições 
em que se encontra o cinema brasileiro, a pura e simples elimi
nação dessa empresa só serviria para abrir campo à livre atua
ção das distribuidoras estrangeiras no mercado cinematográfi
co nacional.

Apesar de todas essas dificuldades e divergências, o cinema 
brasileiro mostra-se vigoroso, já pelo número crescente de fil
mes produzidos, já pela melhoria do nível técnico, já pela di
versidade de seus rumos. Se para muitos cineastas a situação 
atual cria obstáculos quase insuperáveis, que mal lhes permi
tem produzir filmes, o interesse do público pelo cinema nacio
nal se amplia, possibilitando uma resposta animadora ao con
junto da produção cinematográfica. Vários filmes consegui
ram unir o êxito de bilheteria à qualidade artística, e é de espe
rar-se que esse fenômeno venha a se multiplicar nos próximos 
anos. O reflorescimento do cine-clubismo e a crescente produ
ção de curtas-metragens (apoiada pela obrigatoriedade de exi
bição nos cinemas do circuito comercial) são outros fatores 
que poderão influir de maneira positiva no quadro atual do 
nosso cinema.

J O esgotamento das artes plásticas

á as artes plásticas encontram-se em plena crise, o que cer
tamente não constitui uma situação nova, mas apenas o 

agravamento da situação crítica das duas últimas décadas. O 
problema das artes plásticas não se explica nos limites do con
texto cultural brasileiro nem muito menos no contexto do re-

Sob pressão econômica, os cineastas são levados a apelar para o 
erotismo. (Sônia Braga e Nuno Leal Maia, em A Dama do Lotação.)
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gime de 64. Explica-se como parte do movimento internacio
nal de arte e mais especificamente como conseqüência do es
gotamento da chamada vanguarda internacional.

O processo político-social que, no começo da década de 60, 
refletiu-se sobre o teatro, o cinema, a literatura e a música 
popular, não atingiu as artes plásticas, demasiado sujeitas às 
influências externas. Se é certo que, depois do golpe, em 1965, 
surgem manifestações plásticas mais ligadas à realidade so
cial, isso se deve menos à situação interna do país do que 
ao influxo do Novo Realismo europeu e da Pop Art norte- 
americana. De qualquer modo, essas manifestações geraram 
conflito com o regime autoritário, provocando o fechamento 
de exposições de arte, a retirada de obras expostas, culminan
do com o boicote da Bienal de São Paulo por artistas e críti
cos em 1969. Essa atitude, porém, não estava desvinculada 
do momento internacional, que assinala a crise das mostras 
internacionais de arte, como a Bienal de Veneza. Se, no caso 
da Bienal paulista, o boicote assume caráter de contestação 
contra o autoritarismo do regime, nos outros casos a motiva
ção é interna ao processo artístico: a crise da arte se reflete 
na crise das instituições que a divulgam e mantêm.

Quaisquer que sejam as causas profundas da crise das artes 
plásticas, ela aparece como um afastamento dessa arte com 
respeito ao grande público. Expressão artesanal numa socie
dade industrial, a pintura está condenada ao consumo de uma 
elite. O aparecimento da fotografia, do cinema, da televisão, 
das revistas ilustradas contribuiu para o isolamento dessa for
ma de expressão e para a conseqüente crise de sua linguagem. 
Por outro lado, esse mesmo isolamento e a busca permanente 
de novas formas não estão desligados do processo de comer
cialização intensiva das obras de arte, que se acelera a partir 
dos fins do século XIX. Pouco a pouco, as contingências do 
mercado vão se tornando mais e mais opressivas, o que sem 
dúvida determinou o agravamento da crise artística. O sistema 
das galerias de arte foi-se internacionalizando, apoiado pelas 
revistas de arte dos grandes centros e pelas Bienais. Estas se 
transformaram em verdadeiras feiras para a exibição e cota
ção das obras, mas também em instrumentos de expansão do 
mercado de arte e de imposição de tendências surgidas nas 
metrópoles.

Desse modo, tornou-se cada vez mais difícil o aparecimento 
de tendências artísticas próprias nos países periféricos. Tal fa
to terminou gerando um impasse, já que a vanguarda interna
cional, essencialmente desintegradora e autofágica, não permi
tiu o surgimento de outras manifestações, capazes de criar al
ternativa para a crise. Assim é que, no momento em que a 
vanguarda internacional chega ao esgotamento, nada há que 
pôr em seu lugar. E os artistas do mundo periférico, habitua
dos a seguir a moda ditada pelas metrópoles, mal sabem o 
que fazer. Essa é a situação presente.

Isso em termos esquemáticos, porque a realidade não é tão 
simples. De fato, essa mesma situação profundamente opressi
va gerou reação em vários países latino-americanos, inclusive 
no Brasil, contra a dominação artística estrangeira. À parte 
os grandes artistas — que em nenhum momento se deixaram 
levar pela onda das modas estéticas e cujas obras são pontos 
de referência para estabelecer nossa identidade cultural —, 
também no setor da crítica de arte algumas vozes se levanta
ram, denunciando a dependência cultural e propondo modos 
de resistir a ela. Naturalmente é mais fácil diagnosticar o mal 
que curá-lo, e quando se trata de arte a coisa é ainda mais

Na I Bienal Latino-Americana, N. Sra. do Perpétuo Socorro, de
Alcides Santos, aponta um caminho fecundo à arte brasileira.

complicada: só os artistas mesmos, apoiados numa visão críti
ca e, sobretudo, em sua capacidade criadora, poderão dar res
posta efetiva a esse problema.

Deve-se, porém, distinguir dois aspectos da crise: um, exte
rior à arte, de caráter institucional, e outro, interno à arte, 
de caráter estético, cultural. O primeira envolve os museus 
de arte moderna e as Bienais, cuja função é questionada e cujo 
conteúdo é cada vez mais discutível. A crise institucional é 
decorrente da outra, estética, e dificilmente se resolverá em 
seu próprio âmbito. A prova disso foi a recente Bienal Latino- 
Americana, de São Paulo, que desagradou a todo mundo, 
muito embora tenha sido uma iniciativa louvável, pelo fato 
mesmo de tentar uma reformulação da velha Bienal, voltando- 
se para a produção artística da América Latina. Como esta 
produção encontra-se no impasse a que já nos referimos, a 
Bienal refletiu esse impasse. De qualquer modo, esse pode ser 
um caminho fecundo, desde que trilhado com seriedade, sem 
improvisações. Esta não pode ser uma Bienal como as outras, 
que, na sua melhor fase, não faziam mais que recolher e exibir 
as obras produzidas nos diferentes países. No caso da Bienal 
Latino-Americana, a coisa muda de aspecto: sua única justifi
cativa está em se tornar um instrumento de estímulo, divulga
ção e entendimento da arte latino-americana em busca de ca
minho. Não basta dar as costas às metrópoles e voltar-se para 
a América Latina, mantendo a mesma atitude, o mesmo es
pírito de antes: o que tem que mudar é exatamente a atitude 
institucional em face da arte.

O outro aspecto importante da crise, o estético, oferece um 
grau de complexidade ainda maior, já que, aqui, aos proble
mas objetivos se somam fatores aleatórios, de que depende 
fundamentalmente a superação do impasse: o talento indivi
dual, quadro cultural e social propício à criação artística, e 
outros. A compreensão crítica do processo de dependência 
cultural é um instrumento valioso para limpar o campo de 
trabalho dos preconceitos que o vanguardismo criou, e para 
estimular o interesse pelos valores e formas culturais regio
nais, bem como pela experiência pioneira desvinculada da vi
são importada. Mas esse é um processo demorado e que difi
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cilmente se resolverá apenas no âmbito restrito da arte: depen
de de tudo o que se passe à sua volta, tanto no plano cultural 
como no plano político e social.

Retorno aos temas do cotidiano

A literatura brasileira não atravessa um período que se 
possa considerar “brilhante”, se por isso se entende um 

período de publicação de grandes obras. E mais: o que de sig
nificativo tem surgido se deve na maioria dos casos a autores 
aparecidos há mais de vinte ou trinta anos. Não obstante, lon
ge de demonstrar esterilidade ou apatia, este é um setor cultu
ralmente inquieto e até mesmo prolifero.

A tendência mais geral que se pode observar no âmbito da 
literatura brasileira de hoje é o progressivo abandono da temá
tica meramente psicológica e a abertura para os problemas 
da vida diária social ou politicamente situada. Os exageros 
formalistas foram abandonados em favor de uma forma mais 
espontânea, que, ao mesmo tempo, procura incorporar os re
cursos da linguagem narrativa moderna. Em certos casos, ve
rifica-se o interesse pela transfiguração poética ou simbólica 
da realidade, que busca a criação de uma atmosfera mágica 
ou mítica, seguindo a trilha de alguns autores latino-america
nos em voga. A assimilação pelo autor brasileiro desse modo 
de expressão da realidade não pode ser considerada negativa, 
uma vez que nós, brasileiros, também participamos do mundo 
desconcertante e um tanto surrealista que é a América Latina. 
Deve-se levar em conta, porém, a particularidade brasileira
— aquilo que pertence à nossa própria experiência não apenas 
social, histórica e natural, como também cultural. Esse tipo 
de visão literária corresponde à descoberta por nós, latino- 
americanos, de nossa própria história, como história própria 
e ao mesmo tempo como sub-história, em que se confundem 
a cultura européia e o “primitivismo” americano. Esse fenô
meno, que é comum a todos os países latino-americanos, apre
senta caráter particular em cada um desses países, em função 
mesmo dos elementos culturais diversos preexistentes à colo
nização, da maneira como a colonização se deu e dos traços 
específicos de cada colonizador. Acrescente-se a isso o fato 
de que, hoje, cada um desses países desenvolve fisionomia di
ferenciada, e que, no caso do Brasil, esses traços o distinguem 
bastante dos seus irmãos da América espanhola.

O retorno da ficção e da poesia brasileira aos temas da rea
lidade comum e política é um fato positivo, pois indica a supe
ração de uma literatura que pouco tem que ver com nossa 
experiência de país tumultuado pelos conflitos sociais mais 
agudos. Não que essa situação elimine a reflexão e a intros
pecção, mas a nossa subjetividade é “outra”, já que decorre 
de condições novas. Os países latino-americanos não repetem 
a experiência histórica européia ou norte-americana, e, por is
so, a nossa literatura não tem que se moldar por enfoques psi
cológicos que refletem outras realidades. Assim, voltar-se pa
ra a experiência própria, tentar captar o movimento da vida 
que se desenrola em torno de nós, é o caminho para apreender 
o que temos de específico e que é a matéria fecundadora da 
obra literária. Também neste caso, deve-se observar que é 
mais fácil formular teses que pô-las em prática, e que, portan
to, não basta ter consciência dessas questões para, a partir 
dessa consciência, criar obras literárias de valor. De novo, de-
ve-se levar em conta os fatores aleatórios que, de modo impre
visível, detonam o processo criador.

A geração mais jovem, que se volta principalmente para 
a poesia, caracteriza-se por uma atitude de rebeldia radical, 
que faz lembrar os modernistas de 22. Não os lembra pela 
atitude social ou filosófica, mas pela vontade de rechaçar tudo 
o que foi feito anteriormente. No caso de 22, a rejeição se 
restringia à literatura brasileira, cujas formas e valores deve
riam ser substituídos por outros mais modernos, trazidos da 
Europa. A geração atual — conhecida como “geração do mi- 
meógrafo” — rejeita a sociedade como um todo e faz da mar
ginalidade um valor. Essa rejeição envolve valores literários, 
o que a coloca na contingência de gerar seus próprios valores, 
ou soçobrar. Pode ser que essa geração não consiga — ou 
não consiga logo — produzir obras que se imponham como 
expressão duradoura, mas, certamente, o seu radicalismo terá 
conseqüências no futuro.

Tal geração vale, assim, menos pelo que seus representantes 
têm produzido do que pelo que significa como sintoma da cri
se social brasileira ao nível da classe média urbana. Quando 
esses jovens poetas repelem a “respeitabilidade” da literatura 
é que a vêem como expressão da respeitabilidade social que, 
a seus olhos descompromissados, não é mais que hipocrisia. 
E, de fato, é muito difícil aceitar como respeitável um sistema 
que se apóia na desigualdade, na injustiça e muitas vezes na 
farsa descarada. Esses longos anos de autoritarismo e arbitrarie
dade, que anularam o cidadão como sujeito político, empurra
ram os grupos jovens para um negativismo extremado, de que 
eles só conseguirão escapar na medida em que sejam capazes 
de superar o niilismo e formular objetivamente suas discor- 
dâncias em face do sistema social.

Cabe, em tempo, esclarecer que, dentro dessa mesma gera
ção, há manifestações menos radicais, em que a visão social 
aparece mais definida. Também para estes escritores a forma 
literária não é a preocupação principal. Como seus compa
nheiros, embora noutro plano, estão menos interessados em 
construir uma obra do que em manifestar sua discordância 
com o sistema. Há ainda aqueles que, sem abandonar a visão 
crítica, buscam a forma literária precisa e rica, o que nos pare
ce ser o caminho culturalmente mais fecundo.

TV: desinformação e informação

O regime político de 1964 trouxe o deliberado propósito 
de despolitizar a sociedade brasileira. A atividade políf 

tica era tida como subversão ou como corrupção. De qualquer 
modo, cm nada contribuiria para a condução da sociedade, 
mas antes a perturbava. Governar, administrar o país, é uma 
tarefa técnica, segundo os ideólogos do regime. No entanto, 
o que se percebe, após quinze anos de governos autoritáriosl 
é uma crescente politização, que se reflete nas diferentes for
mas artísticas. Isso se deve em parte ao caráter repressivo do 
regime e, em parte, ao agravamento das contradições da socie
dade. O crescimento econômico anárquico e desigual não re
solveu, antes ampliou, os problemas que geraram a crise do 
começo da década de 60. Essa politização das artes é um fenô
meno contemporâneo, irreversível em termos absolutos, já que 
decorre do processo global da civilização, que se politiza, ela 
mesma, quase na mesma medida em que se aliena. Não se 
deve entender aqui o termo “politização” como aumento do 
nível ideológico ou a tomada de consciência correta das cau
sas dos problemas, mas como a presença inevitável das ques
tões sociais na consciência do homem contemporâneo.
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É somente com base nesse entendimento que se pode com
preender melhor o papel desempenhado pelos meios de comu
nicação de massa, especialmente a televisão, que, ao mesmo 
tempo que desinforma, informa; que, ao mesmo tempo que 
busca alienar, leva a realidade social para dentro da casa das 
pessoas. Uma realidade quase sempre mistificada ou conve
nientemente interpretada, mas que já não pode permanecer 
oculta. A televisão mistifica, por não poder calar. Ela vive 
da informação, da matéria atual da vida, do que desperta o 
interesse das pessoas. E vive também do sonho, da exploração 
sentimental. Mas pouco a pouco a realidade, com seus proble
mas, se faz presente. Mesmo nas novelas.

A novela de televisão é hoje, no Brasil, um fenômeno cultu
ral que não se pode ignorar. Mais de 30 milhões de pessoas 
costumam acompanhar-lhe os capítulos, e, freqüentemente, o 
país pára, na expectativa do desfecho final da história. Que 
gênero artístico é capaz de depertar semelhante interesse? Po
de-se alegar que a novela aprofunda os problemas que aborda, 
mantendo o espectador na superficialidade de intrigas incon
seqüentes. Isso é verdade, mas apenas em parte. As novelas 
de hoje se passam, quase sempre, na época atual, pondo em 
ação personagens de hoje e, conseqüentemente, envolvendo 
problemas e situações comuns ao espectador. O tratamento 
é quase sempre romântico e os conflitos sentimentais se sobre
põem a todos os outros. Mas estes também estão presentes 
e muitas vezes afloram com veemência.

Não temos o propósito de fazer a defesa da novela de TV 
como gênero artístico de categoria, mas o de chamar a aten
ção para sua importância como fenômeno cultural num país 
em que se lê pouco e onde a comunicação audiovisual adquire 
peso considerável. A televisão, propriedade dos ricos, sujeita 
a uma censura rigorosa, tanto moral quanto política, não é 
nem tem condições de ser veículo de idéias avançadas. Enca
rá-la como se o fosse seria adotar uma posição irreal. E gera 
um preconceito que afasta desse poderoso meio de comunica
ção muitos intelectuais que, através dele, poderiam desempe
nhar um papel cultural significativo. Não se trata de que os 
intelectuais devam abandonar a produção de livros, peças e 
filmes para integrar-se na programação da TV. Mas há que 
tomar consciência de que a sociedade se transforma e de que, 
numa sociedade de massa, a televisão desempenha realmente 
um papel fundamental.

A literatura, o teatro, o cinema continuarão a ter sua fun
ção aprofundadora e elaboradora das formas e das idéias. 
Mas isso não impede que a televisão venha a ser o instrumento 
de expansão horizontal da cultura até o dia em que possa tam
bém contribuir para aprofundá-la. Não se podem ignorar as 
enormes dificuldades e limitações que a televisão oferece para 
o trabalho cultural. Não obstante, ela deve ser encarada como 
um terreno a ser conquistado pela inteligência, uma vez que 
a cultura não deve estar eternamente circunscrita aos círculos 
da elite. Por outro lado, cabe aprofundar a visão crítica da 
própria cultura, que freqüentemente se transforma numa ativi
dade desligada da realidade, mantendo-se presa a uma noção 
falsa de erudição.

A televisão informa e ao mesmo tempo desinforma; vive da matéria 
real da vida e também do sonho. Essas contradições estão 
presentes na novela e no programa humorístico. (Paulo Gracindo, 
na novela O Bem Amado; um dos personagens de Chico Anísio;
Jô Soares, Milton Carneiro e Orival Pessini,
em Planeta dos Homens; Yara Amaral, na novela Dancin’ Days.)





A QUESTÃO NUCLEAR E 
O FUTURO ENERGÉTICO 

DO BRASIL
Como alternativa para o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha —  

fonte de dependência tecnológica —  o autor sugere um programa nuclear 
autônomo, além do uso de recursos energéticos convencionais.

JOSÉ GOLDEMBERG

Energia é um insumo essencial para o desenvolvimento. 
Nas sociedades primitivas, a única fonte de energia dis
ponível é o próprio ser humano, que realiza com os seus mús
culos os trabalhos necessários para assegurar sua existência. 

Nas sociedades mais avançadas, que passaram a praticar a 
agricultura, tornou-se indispensável o emprego de instrumen
tos, que ajudassem o homem nos trabalhos mais pesados, ou 
o uso de animais domesticados; a utilização incipiente de moi
nhos de vento para irrigação ou o de quedas-d’água para girar 
moendas destinadas a moer grãos foram as próximas adições 
nas fontes de energia usadas pelo homem.

A queima da madeira e, mais recentemente, do carvão-de- 
pedra e do petróleo constitui, porém, a mais importante forma 
de obtenção de energia, que permitiu ao homem moderno atin
gir o seu atual estado de desenvolvimento. A energia consumi
da por um americano médio na atualidade (incluindo trans
porte, atividades industriais e usos domésticos) corresponde 
ao trabalho de duzentos escravos. Mesmo no Brasil o consu
mo médio per capita de energia equivale ao trabalho de dez 
escravos, se bem que haja entre nós enormes disparidades: os 
habitantes das grandes cidades consomem energia segundo os 
padrões dos países industriais (Estados Unidos, Alemanha, 
Inglaterra), enquanto a maior parte da população está pouco 
acima do nível de subsistência. A melhoria do padrão de vida 
desta população está ligada a um aumento no seu consumo 
de energia. Em termos nacionais, o consumo tem aumentado 
cerca de 7% ao ano, o que significa que o consumo dobra 
a cada 10 anos. Este é um dos mais elevados índices de cresci
mento do mundo.

Quais são as principais fontes de energia usadas no Brasil? 
Petróleo, carvão, gás natural, energia hidrelétrica e “outros 
combustíveis” (item no qual se incluem lenha, carvão vegetal, 
bagaço de cana e outros resíduos vegetais), e energia nuclear. 
A maneira pela qual tais fontes contribuem para atender ao

José Goldemberg é professor do Instituto de Física da Universidade de 
São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Física. Escreveu nume
rosos trabalhos sobre sua especialidade, entre os quais se destacam: Físi
ca Geral e Experimental (1970), Problemas de Energia no Brasil (1976) 
e Energia do Brasil (1976), além de 30 artigos em revistas científicas 
nacionais e estrangeiras.

consumo tem variado muito com o tempo: o petróleo, que não 
era importante trinta anos atrás, tornou-se dominante em nos
sos dias.

Para efeito de comparação, todas as formas de energia são 
reduzidas às mesmas unidades (toneladas equivalentes de car
vão ou barris de óleo equivalentes); o critério de transforma
ção de um tipo de fonte em outro é estabelecido com base 
em seu valor de substituição energética. Constrói-se, assim, 
um balanço energético em que cada um dos combustíveis re
presenta uma fração do total. Esse balanço tem variado com 
o tempo: a tabela I e a figura 1 mostram a participação relati
va dos vários tipos de energia.

Fontes de energia no Brasil

1952 1972
Carvão 6,1% 3,6%
Petróleo 28,0% 44,8%
Gás 0% 0,3%
Energia hidrelétrica 11,2% 20,8%
Outros combustíveis: 54,7% 30,5%

Lenha 49,9% 27,0%
Bagaço de cana 2,1% 2,0%
Carvão vegetal 2,7% 1,5%

Energia nuclear 0% 0%
Total 100% 100%

Verifica-se que, no período de vinte anos, a economia brasi
leira tomou-se altamente dependente do petróleo (cujo consu
mo passou de 28% em 1952 para 44,8% em 1972), enquanto 
os “outros combustíveis” (denominados genericamente bio- 
massa) baixaram de 49,9% para 27%. A participação da ener
gia hidrelétrica elevou-se de 11,2% para 20,3%, ou seja, quase 
dobrou.

O programa brasileiro de geração de energia hidrelétrica 
é um dos mais significativos do mundo, e a produção dessa 
form a de energia  tem se expandido à taxa de 11% ao ano,
duplicando a cada 6 anos. O país gera hoje cerca de 20 mi
lhões de quilowatts por ano, mas as possibilidades de novos



aproveitamentos são enormes na região Norte (afluentes da 
margem direita do Amazonas). Além de Itaipu e outros recur
sos da bacia do rio Paraná, existe um potencial de pelo menos 
80 milhões de quilowatts a ser aproveitado. Infelizmente, a 
maioria desse potencial está distante dos grandes centros de 
consumo (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte).

Exceto pelo aumento da importância da energia hidrelétrica, 
porém, o que observamos no perfil energético brasileiro é uma 
passagem maciça do país para uma economia do petróleo, a 
exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos no começo do 
século. Tais mudanças correspondem à modernização pela 
qual passamos nos últimos trinta anos, e que se caracterizou 
pela introdução no país das mais modernas máquinas e produ
tos, das companhias que os produzem, e dos hábitos de consu
mo a eles associados. Esse tipo de desenvolvimento fez sentido 
numa época em que o petróleo era extremamente barato e sua 
importação não pesava de modo significativo em nossa balança 
comercial. Essa situação acabou em 1973, com a quadruplica- 
ção dos preços do petróleo e com a percepção clara de que 
a escassez tende a se agravar devido ao esgotamento progressi
vo das reservas mundiais, previsto para o final do século.

A solução seria encontrar grandes lençóis petrolíferos no 
território nacional ou na plataforma continental, mas a reali
dade parece ser outra, e a possibilidade de produzirmos petró
leo em quantidade que nos leve à auto-suficiência ainda é re
mota.

As projeções de demanda de eletricidade feitas pela Eletro- 
brás em 1973/74 indicavam que em 1990 e capacidade de ge
ração hidrelétrica atingiria 60 milhões de quilowatts, mas que 
seriam ainda necessários mais 10 milhões de quilowatts com
plementares de origem térmica; como o emprego de carvão 
e petróleo para gerar eletricidade apresenta custos proibitivos, 
a energia só poderia ser produzida por reatores nucleares. Eis 
a principal justificativa dada para a necessidade de gerar ener
gia nuclear no Brasil.

Energia nuclear

A
s preocupações do Governo com a energia nuclear se ini
ciaram com a criação do Conselho Nacional de Pesqui
sas (CNPq), em 1951, organizado para atender a dois tipos 

de preocupações importantes no período que se seguiu à II 
Guerra Mundial: por um lado julgou o Governo conveniente 
criar um órgão que apoiasse as atividades da pesquisa científi
ca em geral; por outro lado, o impacto das explosões nuclea
res no fim da guerra e as negociações que ocorreram na Orga
nização das Nações Unidas sobre o assunto convenceram o 
Governo a constituir um órgão próprio para se ocupar do fo
mento a essas atividades.

O Conselho Nacional de Pesquisas foi criado pela lei n.°
1 310, de 15 de janeiro de 1951. Alguns de seus parágrafos 
foram consagrados ao “incentivo à pesquisa e prospecção das 
reservas existentes no país de materiais apropriados ao apro
veitamento da energia atômica, quais sejam, os minérios de 
urânio, tório, cádmio, lítio, berilo e boro e os produtos resul
tantes de seu tratamento, bem como a grafita e outros mate
riais”. O art. 4.a proibia a “exportação, por qualquer forma, 
de urânio e tório e seus compostos e minérios, salvo de gover
no para governo, ouvidos os órgãos competentes”. Ficavam  
sob controle do Estado “todas as atividades referentes ao 
aproveitamento da energia atômica, sem prejuízo da liberdade
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de pesquisa científica e tecnológica”, e competia ao “presiden
te da República, privativamente, orientar a política geral da 
energia atômica em todas as fases e aspectos”. Cabia ao Con
selho Nacional de Pesquisas a adoção das medidas que se fi
zessem necessárias à investigação e à industrialização da ener
gia atômica e de suas aplicações.

O ponto mais avançado a que o CNPq chegou na formula
ção do que se poderia chamar de uma política nuclear foi a 
fixação de compensações que deveriam figurar nos acordos 
internacionais envolvendo exportação de minérios. Nessa épo
ca, ao que tudo indica, os Estados Unidos estavam fortemente 
interessados na formação de estoques estratégicos de minerais 
atômicos e se sucediam negociações e acordos visando à ex
portação para aquele país de areias monazíticas, abundantes 
no Brasil, inclusive como parte dos “acordos do trigo”. Em 
meados da década de 50, as controvérsias suscitadas pelos 
acordos de exportação de minerais atômicos culminaram na 
constituição de uma ruidosa Comissão Parlamentar de Inqué
rito, cujo relator foi o deputado Dagoberto Sales.

Data dessa época a participação ativa de vários físicos nu
cleares eminentes nos debates que se travaram no Congresso 
e na imprensa sobre o significado e a importância para o Bra
sil do desenvolvimento da energia nuclear. Em conseqüência, 
o Conselho de Segurança Nacional aprovou, em agosto de 
1956, as recomendações de uma comissão incumbida de for
mular uma política de energia nuclear mais adequada ao inte
resse e à segurança nacionais, adotando-as como Diretrizes 
Governamentais para a Política Nacional de Energia Nuclear. 
Disso resultou a criação da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN), órgão diretamente subordinado à presidên
cia da República e encarregado de propor as medidas julgadas 
necessárias à implementação da política geral da energia atô
mica em todas as suas fases e aspectos.

Nessa época foram instalados no país dois reatores nuclea
res de pesquisa, como parte do programa “Átomos para a 
Paz”, do presidente Eisenhower: um deles em São Paulo (no 
Instituto de Energia Atômica) e o outro em Belo Horizonte 
(Instituto de Pesquisas Radioativas), ambos a urânio enrique
cido. O tipo de reator a urânio enriquecido (que não podia, 
na época, ser produzido no Brasil em nenhuma circunstância) 
e a obrigatoriedade de devolver o urânio usado, para reproces- 
samento nos Estados Unidos, desencorajaram na prática um 
desenvolvimento nuclear autônomo. Esses reatores serviram, 
porém, para a produção de isótopos radiativos, cuja aplicação 
na medicina e na indústria começou a difundir-se.

A primeira tentativa de construir um reator no Brasil, o 
“Argonauta”, de baixa potência, instalado no Instituto de En
genharia Nuclear (IEN) do Rio de Janeiro, ligado na época 
à CNEN, representou um esforço isoladov No início dos anos 
60 fizeram-se várias tentativas de comprar e instalar no país 
reatores nucleares para produção de energia elétrica (centrais 
nucleotérmicas), mas tais iniciativas não vingaram devido à 
instabilidade política da época. E na década de 60, ao se levar 
avante o desenvolvimento do “Grupo do Tório”, em Belo Ho
rizonte, empreenderam-se esforços destinados a projetar e 
construir um reator nuclear de grande porte no país, basea-

A crise energética incrementou a prospecção de novas jazidas 
e o estudo de alternativas como o maior aproveitamento do carvão e a 
produção de energia nuclear do urânio. Nas fotos, a partir 
do alto: plataforma de petróleo no litoral brasileiro; exploração 
de carvão em Santa Catarina; pesquisa de urânio em Minas Gerais.

do na utilização de urânio natural, água pesada e tório.
A partir de 1967, porém, com a subordinação da CNEN 

ao Ministério de Minas e Energia, o Governo decidiu importar 
uma central nuclear mediante concorrência internacional, ten
do sido vencedora a empresa norte-americana Westinghouse, 
que se propôs vender um reator do tipo PWR (água pressuri
zada) a urânio enriquecido.

A escolha desse tipo de reator foi justificada pelo ministro 
de Minas e Energia, Antônio Dias Leite, em 1974, ao deixar 
o ministério, nos seguintes termos: “Neste campo o Brasil se
gue as tendências mundiais e adota, para a sua primeira insta
lação em Angra dos Reis, um reator consagrado, a urânio le
vemente enriquecido e água leve, com o qual pretende obter 
experiência em termos de especificação, concorrência, contra
tação, recebimento, entrada em operação regular de uma usi
na nuclear, a fim de preparar-se para a época em que tais 
instalações se multiplicarão”. Tratava-se da compra de um 
pacote tecnológico fechado, sendo que a participação da in
dústria nacional na instalação do reator restringia-se essen
cialmente às obras civis; essa estratégia constituía um desen- 
corajamento completo a qualquer iniciativa que nos levasse 
à autonomia, e, na prática, levou à dissolução do “Grupo do 
Tório”.

A escolha não foi aceita sem protestos, sobretudo dos cien
tistas. A questão nuclear tornou-se, já no final do Governo 
Médici, objeto de acirradas discussões, e, com o esclarecimen
to progressivo da opinião pública e de círculos governamen
tais, parecia insustentável a manutenção de uma política total
mente dependente do exterior. Era previsível, portanto, que lo
go no início do Governo Geisel ocorressem importantes mu
danças na política nuclear, capazes de compatibilizá-la com 
a estratégia adotada para outros setores da atividade econômi
ca nacional, que rejeita a importação pura e simples, e privile
gia a produção de similares no próprio país.

Acordo Brasil-Alemanha

Para executar a política nuclear, o Governo criou, em fins 
de 1974, uma nova companhia estatal — Nuclebrás — 
à imagem e semelhança da Petrobrás, e com as atribuições 

antes privativas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, 
que passou a ter funções meramente “normativas e de fiscaliza
ção”. As atribuições da Nuclebrás foram assim definidas pelo 
seu presidente, Paulo Nogueira Batista: “A orientação gover
namental visa a dotar o país de importante número de centrais 
nucleares, mas não pretendemos fazê-lo pela simples importa
ção de equipamento estrangeiro. Pelo contrário, tencionamos 
construir nossos reatores no Brasil e aqui produzir também 
o combustível de que se utilizarão. Pretendemos ainda fazer 
a engenharia de centrais nucleares elétricas e das indústrias 
nucleares, assumindo plena responsabilidade pela sua operação 
e funcionamento”. Seguiram-se várias medidas práticas, a mais 
importante das quais foi a assinatura do Acordo de Coopera
ção com a Alemanha Ocidental, cujos objetivos e conseqüên
cias imediatas podem ser assim sintetizados:

Da parte do Governo brasileiro
a) Com o progressivo esgotamento do potencial hidrelétrico 

da região centro-sul do país, assegurar uma fonte alternativa 
de suprimento de energia, além de atenuar os riscos de retar
damento da entrada em operação de projetos hidrelétricos, co
mo de Itaipu;



b) garantir um suprimento de geração nuclear por meio de 
um programa integrado, tanto no ciclo do combustível quanto 
no de fabricação dos materiais, equipamentos e instalações 
nucleares;

c) finalmente, e em caráter prioritário, ter acesso à tecnolo
gia nuclear, visando a consolidar uma futura autonomia ener
gética.

Da parte do Governo alemão
a) Assegurar uma nova fonte de suprimento de urânio com 

menores riscos políticos, como reforço do suprimento das 
suas usinas nucleares;

b) efetivar um contrato de exportação de equipamentos e 
serviços nucleares de um valor sem precedente no seu balanço 
de pagamentos e garantir uma posição privilegiada, no futuro, 
à indústria alemã, como licenciadora e/ou fornecedora indus
trial no setor nuclear;

c) ratear os custos de desenvolvimento e de produção na 
fase industrial do processo de jato centrífugo de enriquecimen
to isotópico, pela formação de um “pool” brasileiro e alemão 
de mercado cativo de usinas de geração nuclear.

Para implementar o acordo foram criadas as seguintes em
presas binacionais: Nuclep — Nuclebrás Equipamentos Nu
cleares; Nuclam — Nuclebrás Auxiliar de Mineração; Nuclen
— Nuclebrás Engenharia S/A; Nuclei — Nuclebrás Enrique
cimento Isotópico.

Pelas características do “pool” estabelecido no lado ale
mão, e que reflete a estrutura funcional e acionária fortemente 
interligada de sua indústria pesada, a cessão de tecnologia nu
clear deverá ser efetuada mediante vendas de equipamento e 
cessão de licenças industriais, e coordenada pelo consórcio 
alemão KWU. A este caberá fornecer não apenas o reator nu
clear, como também, e principalmente, os serviços de geren
ciamento e conceituação técnica dos contratos de fornecimen
to de equipamento, obras e serviços, em termos de engenharia 
do processo, do produto e do projeto. O acordo deveria envol
ver até 1990 vultosa quantia, estimada entre 10 e 15 bilhões 
de dólares, dos quais cerca de 1 bilhão destinado ao pagamen
to de serviços de engenharia e licenças no exterior.

Problemas tecnológicos e econômicos

Decorrido algum tempo da assinatura do acordo, surgiu 
um grande “desencanto” com o programa. A primeira 
conseqüência prática foi a compra de dois reatores KWU, en

volvendo pouca transferência de tecnologia e contribuindo pa
ra aumento considerável de nossa dívida externa. Os reatores 
deveriam ser instalados na praia de Itaorna, em Angra dos 
Reis, ao lado do reator adquirido da Westinghouse.

Dúvidas sobre a exeqüibilidade do processo de enriqueci
mento do urânio, a ser implementado pelo acordo, também 
foram levantadas pelos cientistas nacionais, uma vez que tal 
método ainda rião atingira o estágio industrial. Muitos cientis
tas defenderam a opção do urânio natural, por ser mais sim
ples e capaz de nos levar, de maneira segura, à desejada auto
nomia tecnológica. Mas não foram ouvidos. Além disso, o 
programa de formação de pessoal para absorção da tecnolo
gia alemã teve, de início, muito pouca ênfase nas atividades 
governamentais.

Por fim, começaram a surgir dúvidas acerca da conveniên
cia de aumentar o endividamento do país, aplicando na área 
nuclear recursos que poderiam ser investidos mais adequada

mente na geração de energia hidrelétrica, que, por se tratar 
de fonte renovável, não poluente, e de aproveitamento menos 
oneroso, deveria ter prioridade.

Os problemas se agravaram a tal ponto que acabaram por 
levar ao impasse financeiro as Centrais Elétricas de Furnas, 
empresa responsável pela instalação das usinas nucleares de 
Angra dos Reis. Além disso a escalada de custos das centrais 
tem sido de tal ordem que, segundo estimativas realizadas, o 
custo do quilowatt por elas gerado poderá chegar a 2 000 dóla
res, mais que o dobro do custo do quilowatt produzido pelas 
usinas hidrelétricas, que oscila entre 600 e 1 000 dólares.

Problemas políticos

O Acordo Nuclear, saudado como uma grande vitória di
plomática do Brasil, provocou inicialmente certa eufo
ria nos meios políticos. O programa foi, porém, mal recebido 

pelo Estados Unidos e União Soviética, sobretudo devido ao 
fato de o Brasil não ser signatário do Tratado de Não-Prolife- 
ração (TNP), que o Governo considera discriminatório. As 
suspeitas das superpotências decorrem da inclusão, no acordo, 
de cláusulas que prevêem o reprocessamento do urânio, o que 
permitiria a recuperação do plutônio e sua eventual utilização 
para fins militares. O Brasil tem «negado que o programa se 
revista de qualquer conotação não pacífica, insistindo que pre
tende apenas atingir a autonomia tecnológica no setor.

Apesar disso, os Estados Unidos estabeleceram tais restri
ções ao fornecimento de urânio enriquecido (combustível ne
cessário às centrais nucleares do tipo escolhido pela Nucle
brás) que o Brasil viu-se obrigado a procurar o combustível 
no consórcio europeu denominado URENCO, formado pela 
Holanda, Inglaterra e Alemanha.

Laboriosos entendimentos diplomáticos com a Holanda pa
recem ter assegurado o suprimento inicial dos reatores bra
sileiros, mas aumentou a dependência de fornecedores exter
nos. Enquanto isso, a possibilidade prática de enriquecer urâ
nio no Brasil, prevista no acordo, ainda não se materializou, 
confirmando as reservas feitas pelos cientistas nacionais a es
se respeito e reforçando a tese destes de que a linha de reatores 
de urânio natural, se fosse adotada pelo Brasil, evitaria tais 
dificuldades. Essas dificuldades — resultantes em parte de de
cisões tomadas sem consulta mais ampla aos especialistas na
cionais e, em parte, de uma realidade nacional que mudou 
muito desde 1973/74 — levarão, ao que tudo indica, à revisão 
do cronograma de implantação do acordo ou ao seu abandono 
parcial.

Programa nuclear autônomo

O programa nuclear propugnado pela maioria dos cientis
tas brasileiros, em particular pelos físicos nucleares, 

consistia em tentar alcançar a autonomia mediante projetos 
compatíveis com nosso estágio de desenvolvimento, de acordo 
com o seguinte esquema:

O Brasil é unv^dos países mais ricos do mundo em recursos hidrelétricos. 
A produção tem se expandido a uma taxa de 11% ao ano e a cada seis anos 

duplica a geração de energia elétrica. As possibilidades de novos 
aproveitamentos, no entanto, são ainda muito grandes, principalmente nos 
afluentes da margem direita do rio Amazonas. Nas fotos, a partir do alto: 

barragem de Sobradinho (Bahia); estação transformadora de energia 
hidrelétrica em Salto Grande (São Paulo) e obras da barragem de Itaipu, 

no rio Paraná, um empreendimento dos governos do Brasil e do Paraguai.
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a) projeto e construção de um reator de pesquisas de urânio 
natural e água pesada, de baixa potência (estágio parcialmente 
alcançado com o reator Argonauta, no início da década de 
1960);

b) projeto e construção de um protótipo de reator de potên
cia para produção de eletricidade de cerca de 20 a 50 kW 
(estágio que teria sido atingido pelo “Grupo do Tório”, se não 
tivesse sido desativado);

c) projeto e construção de um reator de potência de porte 
elevado (reator de demonstração), de cerca de 200 a 300 kW;

d) projeto e construção de centrais eletronucleares de gran
de porte.

A execução de tal programa demandaria quinze anos. Isso 
significa que, se tivesse sido adotado e conduzido com firmeza 
a partir de 1965, o país poderia atingir auto-suficiência no 
campo nuclear por volta de 1980, contando exclusivamente 
com pessoal científico e técnico nacional, o qual utilizaria, 
sempre que necessário, a experiência internacional.

Diversos países, como o Canadá, França, Inglaterra e Ale
manha, seguiram basicamente esse caminho, se bem que al
guns deles tenham adotado mais tarde, por razões comerciais 
e estratégicas, a linha do urânio enriquecido. Mas quando o 
fizeram já dispunham de fábricas destinadas a produzir seu 
próprio combustível (exceto a Alemanha, que depende dos Es
tados Unidos e União Soviética), garantindo a obtenção desse 
material estratégico.

As alternativas energéticas

As dificuldades encontradas pelo Governo Geisel na im
plementação do seu ambicioso Acordo Nuclear com a 
Alemanha resultaram, em boa parte, de uma política delibera

da de alienação dos mais eminentes cientistas nacionais espe
cializados nesse setor.

As decisões que levaram ao acordo e à sua formulação fo
ram adotadas sem nenhuma discussão fora de um círculo res
trito, ao qual, segundo tudo indica, nem mesmo o pessoal liga
do às empresas estatais encarregadas da implementação do 
acordo (como o da Eletrobrás) teve acesso.

Muitos equívocos poderiam ter sido evitados, e outros, pre
venidos. Ademais, a participação entusiasta da comunidade 
científica teria tornado mais fácil a implementação de certos 
aspectos do programa, sobretudo aqueles que envolvessem 
inovações e pesquisa tecnológica. Na prática, foram mantidos 
fora do acordo não apenas as universidades, mas também os 
próprios institutos de perquisa do Governo, que já dispunham 
de grande experiência em determinadas fases do “ciclo do 
combustível nuclear”.

O caráter demasiado abrangente do acordo não permite aos 
grupos nacionais nenhuma possibilidade de participar do pro
grama, fazendo com que nos tomemos, na prática, extrema
mente dependentes da tecnologia alemã. Além disso, as razões 
fundamentais apresentadas em 1974 para justificar a sua assi
natura, tais como o esgotamento progressivo das reservas hi
drelétricas, não se confirmaram. A demanda não tem se ex
pandido nas proporções previstas há alguns anos, e acentua-se 
no país a tendência a um desenvolvimento mais descentraliza
do, com o declínio gradual do consumo energético no eixo 
São Paulo-Rio-Belo Horizonte e o aumento em outras regiões, 
sobretudo naquelas em que se localizam os recursos hidrelétri
cos. Tal tendência descentralizadora deverá trazer também



Em 1974, o Governo criou a Nuclebrás, empresa emcarregada de 
executar sua política atômica. Cientistas brasileiros, no entanto, 

têm se oposto à orientação adotada, criticando, sobretudo, o 
acordo firmado com a Alemanha Ocidental para implementação da 
política nuclear. Nas fotos acima, obras da usina nuclear de Angra 

dos Reis, e reator atômico da Universidade de São Paulo.

vantagens do ponto de vista da preservação do meio ambiente.
Ademais, o problema energético brasileiro não consiste so

mente em produzir eletricidade mas também em diminuir o 
consumo de petróleo e seus derivados. Quais as alternativas? 
As principais soluções são as seguintes:

a) aumentar a produção e uso de energia hidrelétrica;
b) substituir o petróleo por outros combustíveis, como o 

etanol (produzido da cana-de-açúcar) ou o metanol (produzi
do da madeira);

c) aproveitar outras fontes de energia não convencionais.
Analisemos cada uma dessas possibilidades.
a) Energia hidrelétrica. A produção de eletricidade tem 

crescido a taxas elevadas (11% ao ano). As possibilidades de 
manter o mesmo ritmo são excelentes, sobretudo porque se 
formaram no país grandes empresas construtoras de barra
gens e obras civis, e companhias estrangeiras de equipamentos 
elétricos aqui instalaram fábricas ao lado de firmas nacionais 
altamente competentes. Além disso, a construção de Itaipu 
acabou pondo por terra uma barreira tecnológica até então 
insuperada pela engenharia brasileira — a da impossibilidade 
de transmitir eletricidade a longas distâncias. Como se sabe, 
tais dificuldades foram vencidas em outros países por meio 
da transmissão em corrente contínua, e agora metade da ener
gia de Itaipu será transportada por esse processo aos grandes 
centros consumidores, como São Paulo e Rio de Janeiro.

A decisão de transmitir energia em corrente contínua foi 
tomada para resolver dificuldades com o Paraguai, que usa 
o sistema de 50 ciclos e não deseja que sua cota de energia 
de Itaipu (metade do total) seja gerada no sistema de 60 ciclos, 
adotado pelo Brasil.

O emprego das linhas de corrente contínua possibilitaria 
o transporte para a região centro-sul da energia hidrelétrica 
disponível nos afluentes da margem direita do rio Amazonas, 
cujo potencial se eleva a mais de 100 milhões de quilowatts,

o que equivale a cinco vezes o total da energia produzida hoje 
no país.

Potencial hidrelétrico do Brasil (1977)

REGIÃO POTENCIAL
(milhões de kW)

Norte (Tocantins, Araguaia, Xingu,
Tapajós, Cotingo e Trombetas) 

Nordeste
Sudeste e Centro-Oeste
Sul (incluindo Itaipu)

Total

Avaliação recente, pela Eletrobrás, elevou esses números 
para 200 000 milhões de kW. Além disso, existem potenciais 
menores que não têm sido considerados nem pela Eletrobrás 
nem por suas subsidiárias. Em virtude da ênfase dada ao “gi
gantismo”, nos últimos dez anos concentraram-se esforços em 
enormes usinas, destinadas a fornecer energia aos grandes 
centros consumidores. A idéia de fazer pequenos aproveita
mentos hidrelétricos, para suprir centros menores, não recebeu 
a atenção devida. O gigantismo cria o problema da transmis
são em redes de distribuição extremamente complexas e dis
pendiosas. Só agora se iniciou o levantamento das miniquedas 
(com potencial entre 10 e 100 quilowatts) e microquedas (me
nos de 10 quilowatts).
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b) Álcool. Diante da necessidade de reduzir o consumo de 
gasolina e óleo diesel pelos veículos automotores (principal
mente devida à ênfase dada aos transportes rodoviários, em 
detrimento do ferroviário), surgiu o Programa Nacional do 
Álcool, cuja primeira meta seria substituir 20% de gasolina 
por etanol (produzido da cana-de-açúcar). O programa é 
atraente e imaginativo, por se basear totalmente eni tecnologia 
e mão-de-obra nacionais e, sobretudo, pelo fato de utilizar re
cursos renováveis, como a cana-de-açúcar (ou a mandioca). 
Graças ao programa, a produção nacional de álcool alcançou, 
em 1978, a cifra de 2,5 bilhões de litros, e provavelmente atin
girá a meta de 4 bilhões de litros, prevista para 1980. Existem 
algumas questões econômicas a serem resolvidas, como a dos 
custos, mas acredita-se que isso será superado, pois o próprio 
aumento de preço do petróleo importado acabará por viabili
zar o programa. Mais recentemente, a CESP (Companhia 
Energética de São Paulo) iniciou um programa de produção 
de metanol (álcool de madeira), que seria também misturado 
à gasolina.

c) Fontes não convencionais. São várias, mas a mais signifi
cativa delas será provavelmente o aquecimento de água para 
fins residenciais ou industriais. Já existe uma tecnologia testa
da e em uso em vários países, como Japão, Israel e Estados 
Unidos. Os custos iniciais são ainda relativamente elevados, 
porém, como o combustível utilizado é gratuito (a luz solar), 
eles acabam por se amortizar em poucos anos. Acredita-se 
que, por volta de 1985, cerca de 5% das necessidades nacio
nais de energia possam ser atendidas desta maneira. O uso 
direto do sol, por meio de células fotovoltaicas, na secagem 
de cereais ou na refrigeração, poderá também desempenhar 
algum papel.

Essas fontes deverão ser combinadas, de modo a substituí
rem o petróleo importado; isso é possível e desejável, mas ne
cessitará da adoção de medidas conjuntas e uma decisão firme

de execução, como a que existe no país desde a década de 
50 no que se refere ao programa hidrelétrico.

Conclusões
A solução dos problemas energéticos do país não pode se 

restringir apenas à diversificação das fontes de produção; de
verá considerar também a questão da demanda. Será necessá
rio modular e orientar a demanda, transferindo-a do petróleo 
para outras fontes de energia. Preços e incentivos fiscais po 
dem realizar isso em certa medida, mas há casos em que os 
hábitos de consumo são muito fortes, e existe um marketing 
incessante estimulando esses hábitos, de modo que restrições 
mais drásticas podem se tornar necessárias, como o raciona
mento direto.

Uma estratégia nacional de descentralização facilitará a so
lução dos problemas de energia do Brasil, porque ela poderá 
ser consumida próximo dos locais de produção; essa estraté
gia ajudará a resolver os problemas de deterioração ambiental 
dos grandes centros urbanos e a fixar as populações no meio 
rural e nas pequenas e médias cidades.

Para solucionar os problemas energéticos do país impõe-se 
a criação de um Conselho Nacional de Energia, com poderes 
para orientar e coordenar as atividades das diversas empresas 
produtoras (Eletrobrás, Petrobrás, Nuclebrás), conciliando 
seus objetivos com os da demanda e dos interesses nacionais, 
que freqüentemente não são levados em conta.

Nesse conselho deveriam ter assento não só representantes 
dos ministérios como também cientistas independentes, capa
zes de esclarecer o Governo sobre as conseqüências de políti
cas que envolvem componentes tecnológicos difíceis de ava
liar por elementos não qualificados.

No caso do programa nuclear, em particular, esse conselho 
poderia orientar o Governo (e a população) sobre os riscos 
de acidentes nucleares, que até agora não foram objeto de um 
estudo adequado entre nós.





OS NOVOS CAMINHOS 
DA IGREJA

Analisando os grandes temas do catolicismopós-conciliar, 
como a teologia da libertação e a reforma litúrgica, o autor procura 

avaliar os esforços de inserção da Igreja no mundo moderno.

J. B. LI

H á duas décadas morria com Pio XII (1958), de modo 
definitivo e irreversível, a imagem de uma Igreja como 
sociedade perfeita, constantiniana, mais preocupada em pre

servar seus direitos e interesses corporativos do que em ser 
sacramento voltado para o mundo. Chegava ao fim o cristia
nismo convencional. Pontífice extremamente culto, consciente 
de sua responsabilidade diante do grande número de proble
mas que o mundo moderno levantava, Pio XII assumiu a res
ponsabilidade de oferecer uma palavra magisterial a todos 
eles. Percorrendo suas alocuções, ficamos estarrecidos diante 
da variedade da temática. E, sobre cada assunto, ele julgava 
dever dar seu juízo autoritativo em nome de sua função de 
Mestre Universal da Igreja.

A imagem de uma Igreja mestra da verdade e preceptora 
de condutas morais parece já perdida num passado longínquo, 
tal a distância que nos separa do final dos anos 50. Essa ima
gem desfez-se no embate das vagas revoltas que até então ti
nham sido representadas pelo dique da disciplina e ortodoxia 
católicas. Desde os albores do mundo moderno (séc. XV-XVI) 
preparavam-se as ondas de fundo que emergiram no final do 
pontificado de Pio XII. O Concílio Vaticano II terá a função 
gigantesca de assimilar em curto tempo inovações teológicas, 
litúrgicas e pastorais que vinham sendo preparadas de longa 
data por inúmeros movimentos da Igreja. As tomadas de posi
ção do concílio vão caracterizar os novos rumos da Igreja 
até agora, com inflexões próprias em nosso continente. Surge 
uma nova imagem da Igreja.

A leitura popular da Sagrada Escritura

O traumatismo da Reforma protestante (séc. XVI) mar
cou de tal forma o católico que ele se colocou esponta

neamente na vertente oposta. Os protestantes faziam uso fre
qüente da Bíblia. Foi o suficiente para que o católico médio 
suspeitasse das leituras assíduas da Escritura. Contenta-se 
com o conhecimento geral dado pelas breves Histórias Sagra-

J. B. Libânio é jesuíta, professor de teologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro e assessor teológico da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil). Publicou as seguintes obras, entre outras: 
A Consciência Crítica do Religioso (CRB, Rio, 1973), Evangelização e 
Libertação (Vozes, Petrópolis, 1975) e O Problema da Salvação no Cato
licismo do Povo (Vozes, Petrópolis, 1977).
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das dos catecismos de infância e com os comentários de tre
chos da Escritura lidos durante os sermões.

A partir da segunda metade do século XIX, pequenos gru
pos de peritos dedicam-se seriamente à investigação no campo 
da arqueologia bíblica e oriental, ampliando os conhecimentos 
sobre as civilizações suméria, egípcia, acádica e mesopotâmi- 
ca. Surgem então inúmeros problemas para uma compreensão 
fixista, a-histórica, literalista, fundamentalista dos livros sa
grados. A verdade sagrada é entendida dentro do contexto his
tórico do hagiógrafo. Com isso, rompe-se a rigidez dogmática 
e ortodoxa da visão católica dominante. Não será processo 
simples e sem peripécias, mas conflitivo. Haverá intervenções 
fortes da Igreja oficial.

No início do século XX, a atitude rigorosa e, em certo sen
tido, intransigente de Pio X retarda o desenvolvimento de uma 
abertura diante dos progressos das ciências históricas e ar
queológicas em relação à constituição, redação e compreen
são dos escritos bíblicos. Somente com a intervenção de Pio 
XII (1943: encíclica Divino AJJlantè) se firmará dentro da 
Igreja católica a conquista da exegese moderna. Ainda depois, 
já no pontificado de João XXIII, surgirão pequefias incursões 
reacionárias, mas que soçobrarão diante da avalancha renova
dora. Hoje se pode considerar como inteiramente incorporado 
na consciência oficial da Igreja o fato da historicidade e per- 
fectibilidade da verdade na Escritura. Isto significa que deve
mos recorrer aos instrumentos modernos de interpretação lin
güística, auxiliados pelas ciências históricas, a fim de ir desve
lando o significado dos textos bíblicos. As verdades da Bíblia 
não são mais entendidas abstratamente, como ensinamentos 
universais, perfeitos, desligados dos contextos sócio-culturais 
dos seus autores, mas percebidas a partir do horizonte cultural 
destes e do significado que elas têm para nossa mentalidade 
moderna.

Certamente ainda existem amplos setores da Igreja que des
conhecem tais conquistas e vivem das interpretações literalis- 
tas tradicionais. Estes, porém, pertencem ao grupo de náufra
gos que se agarram aos restos da nave do conservadorismo, 
destroçada pela ciência e hermenêutica modernas. No Brasil, 
a preocupação com a abertura de novos caminhos consubs
tanciou-se na fundação, em 1947, da Liga de Estudos Bíblicos 
(LEB), que publicou, a partir de 1956, a Revista de Cultura 
Bíblica como veículo de novas conquistas. Os fiéis passaram 
a ser convidados mais insistentemente a manusear a Escritura,



O Concílio Vaticano IIfoi o fórum onde se debateu a profunda 
renovação da Igreja. (Cerimônia de abertura, a 11 10-1962.)

e melhores traduções foram colocadas à disposição de todos. 
O interesse pela Sagrada Escritura cresceu enormemente entre 
os católicos, o que resultou num maior conhecimento de seus 
gêneros e formas literárias e de seu horizonte cultural. Apare
cem em português obras que refletem essas conquistas da exe
gese. Procura-se introduzir no país o movimento bíblico que 
eclodiu sobretudo na Europa central.

Na última década, porém, surge algo original em nosso 
continente: o fenômeno do Círculo Bíblico Popular. Trata-se 
de grupos de pessoas simples, “d^ base”, que procuram “ler 
o Evangelho na vida”, seguindo, em geral, um roteiro prepara
do por agentes de Pastoral. O objetivo imediato não é de ins
trução teórica sobre a Escritura. Não são círculos de estudo 
ou de debate, muito a gosto das camadas intelectualizadas, 
mas encontros orientados fundamentalmente para a vida. O 
Evangelho é a luz que ilumina os acontecimentos, que motiva 
as práticas, que anima a caminhada, que sustenta a coragem 
na luta, que congrega as pessoas para discutir seus problemas 
concretos.

Tudo acontece envolto no clima espiritual da leitura da Es
critura. É absolutamente novo que as camadas populares, até 
então despojadas do uso da palavra e da possibilidade de in
terpretar livremente a Palavra de Deus, se apossem da função 
criativa de fazer sua própria leitura da Bíblia. No primeiro 
momento, ainda muito ligados às instruções de fora, os grupos 
se serviram dos subsídios escritos pelo exímio exegeta C. Mes- 
ters, que escrevera, a partir de sua longa e profunda experiên
cia com o povo, roteiros que levassem didaticamente as pes
soas a ler a Bíblia em ligação com a vida. Aos poucos, os 
grupos se libertaram dos roteiros, e hoje muitos deles produ
zem suas próprias interpretações. Em geral, partem de um fato

da vida comum, de alguma experiência de opressão, de algum 
problema vital e perguntam-se pelo significado de tal aconteci
mento à luz da Revelação de Deus.

Já está desencadeado o processo de interpretação popular 
da Escritura, que tende a se ampliar. Muitos desses grupos 
formam verdadeiras “comunidades eclesiais de base” ou “gru
pos de evangelização”.

Nos Encontros Nacionais Intereclesiais das Comunidades 
de Base realizados em Vitória (janeiro de 1975 e julho de 
1976) e em João Pessoa (julho de 1978), tornou-se cada vez 
mais claro o fenômeno do domínio da palavra por parte das 
pessoas da base. Se considerarmos os séculos de dominação 
em que viveram as classes populares no Brasil, seja através 
da expropriação da terra, do fruto do trabalho, ou da própria 
palavra, podemos compreender a força nova que nasce do ca
minho seguido pelas comunidades populares no seio da Igreja. 
Tomaram a palavra de volta. A Escritura não é mais monopó
lio dos letrados e do clero. O povo pode lê-la, interpretá-la, 
fazer penetrar-lhe a vida. A leitura é, em essência, um ato ecle- 
sial que se diferencia do livre exame protestante. Faz-se em 
comunidade, todos unidos pelo vínculo da fé eclesial, voltados 
para a dureza da vida de oprimidos.

Assim nasce uma exegese popular que se espalha pelo país 
através de boletins diocesanos, apostilas, cadernos populares 
etc. O valor está na dupla dimensão de aderência à realidade 
e de intuição de fé, provada ao longo de uma vida de fidelida
de. A fé na força da Palavra de Deus sustenta todo esse pro
cesso popular de leitura da Escritura e faz com que tal prática 
adquira crescente importância na estruturação das comunida
des e em suas atuações, mas sobretudo nos planos econômico, 
político, cultural e religioso.

A nova liturgia

Extremamente clerical; hermética, formulada em língua la
tina, inacessível aos fiéis, repetindo gestos arcaicos, a li
turgia católica carecia de mudança profunda. Em vários paí

ses nasciam experiências ricas. Principalmente os beneditinos, 
com seu profundo conhecimento das antigas liturgias, faziam 
ensaios de nova maneira de celebrar e viver, sobretudo a Eu
caristia, em grupos pequenos. O cerne da questão era fazer 
do ato litúrgico a expressão viva de uma comunidade de ir
mãos na fé. Depois da II Guerra Mundial, as novas gerações 
insistiam fundamentalmente na experiência, vivência, partici
pação, comunhão. Por seu lado, a Teologia afirmava ser a 
Eucaristia o grande sacramento da comunhão. Mas a sua cele
bração era encarada pela maioria dos fiéis e, particularmente 
pelos jovens, como algo distante, frio, hierático e solene, sem 
nenhum sentimento de participação, de comunhão. Como co
municar-se onde se fala uma língua morta? Como vivenciar 
uma celebração onde os gestos estão a anos-luz de nossa com
preensão?

Grande luta em torno do latim se travará durante o con
cílio. As forças conservadoras apegam-se a esse idioma como 
símbolo da tradição, do fixismo, da imobilidade. A corrente 
inovadora via na sua substituição pela língua vernácula um 
primeiro mas imprescindível passo para ulteriores mudanças. 
Esse problema, que hoje nos parece secundário, centralizou 
as discussões nas aulas conciliares e nas conferências de im
prensa durante parte da primeira sessão do concílio. Não se 
tratava de mera substituição de língua, mas da aceitação de
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mos vivendo um movimento de triagem e enquadramento das 
experiências. Somente aquelas que as instâncias oficiais julga
rem adequadas poderão ser permitidas, procurando-se, porém, 
enquadrá-las dentro dos marcos de prescrições, tornando-as 
“legalmente lícitas”. Evita-se, desse modo, o processo contí
nuo de criatividade, julgado perigoso e fautor de arbitrarieda
des, abusos e confusões entre os fiéis. Ao que parece, tal preo
cupação deve ser grande em Roma, pois, em seu breve pontifi
cado, João Paulo I referiu-se ao tema da “grande disciplina 
da Igreja”.

Também João Paulo II, em sua primeira radiomensagem, 
falou do respeito às normas litúrgicas e sobre a observância 
da grande disciplina da Igreja. É difícil prever a gravidade 
de tal tensão. Será que o movimento litúrgico gerou tamanha 
liberdade criativa que dificilmente se conseguirá enquadrá-lo 
nas prescrições? Não haverá o risco de se estabelecer a coexis
tência pacífica entre um quadro disciplinar relativamente rígi
do, de um lado, e, de outro, uma prática litúrgica que o desco
nheça? Algumas intervenções têm conseguido, à base de 
ameaças e punições, a adequação de ambos, mesmo assim 
com resultados limitados.

O outro movimento crítico veio de setores engajados na 
pastoral popular. A reforma litúrgica, como dissemos, respon
deu aos interesses de camadas sociais européias de cultura 
moderna. Nesse sentido, ela satisfez plenamente às classes da 
sociedade brasileira situadas no mesmo nível econômico e cul
tural. Acontece que no Brasil esses segmentos são minoritá
rios. Num primeiro momento de euforia, o clero jovem ou de 
formação européia abraçou entusiasticamente tais reformas, 
abolindo os ritos tradicionais das procissões, bênçãos e outras 
cerimônias por considerá-los superados. De fato, isto era ver
dadeiro para essa camada da sociedade. Mas, para a maioria 
do povo simples, a reforma não somente não significava nada 
como lhes tirava o que de mais rico havia na prática litúrgica: 
as devoções aos santos, as promessas, as novenas, os ritos 
populares.

Com base nessa percepção, procurou-se, há alguns anos, 
desenvolver um esforço crítico destinado a reorientar a refor
ma litúrgica. Não se tratava de restaurar a liturgia pré-conci- 
liar, também ela defasada para o povo. Deve-se criar outra. 
Mas não aquela centrada na palavra erudita, comentada, em 
ritos estilizados e por demais intelectualizados para a mentali
dade popular. Deve-se criar novo movimento litúrgico, dife
rente do europeu, em que a prática litúrgica incorpore elemen
tos da herança cultural africana e indígena.

Com sua extraordinária personalidade.depastor, João XXIII iniciou 
um novo capítulo na história da Igreja Católica.

nova compreensão da liturgia como lugar de comunhão e par
ticipação dos irmãos, rompendo uma idéia individualista de 
culto a Deus. Mais uma vez era o mundo moderno penetrando 
na Igreja pelas portas da liturgia e provocando reações violen
tas dos opositores da conciliação com ele.

A reforma litúrgica sancionada pelo Concílio Vaticano II 
responde às expectativas de camadas sociais, sobretudo dos 
países desenvolvidos da Europa, cujos interesses espirituais e 
culturais se inseriam na problemática moderna afastando-se 
do mundo fixista representado pela liturgia tradicional. Os 
dois eixos da reforma — maior acessibilidade e variedade da 
liturgia da Palavra, e ritos simplificados, capazes de ampliar 
a comunhão entre as pessoas — satisfazem a essas aspirações. 
Os teólogos dos países da Europa central, que desempenha
ram papel decisivo na reforma litúrgica, exprimiam as preocu
pações de seus fiéis, pessoas pertencentes, em sua maioria, às 
camadas pequeno-burguesas, no sentido de ampliar sua parti
cipação. Eis por que a reforma desencadeada pelo Concílio 
Vaticano II tem caminhado num processo de sempre realizar 
novas experiências litúrgicas em busca de maior participação, 
liberdade, espontaneidade.

No final do pontificado de Paulo VI surgem dois movimen
tos críticos em relação à reforma. O primeiro, de caráter mais 
conservador, reflete as preocupações pelas inovações litúrgi
cas “descontroladas”. As novidades introduzidas — sejam as 
resultantes da simples iniciativa de algum celebrante, sejam as 
já assumidas por comunidades —  têm questionado o poder 
controlador das instâncias oficiais romanas ou mesmo nacio
nais. E nesse nível, após um período de ampla liberdade, esta-

Os rumos do ecumenismo

A ruptura interna da Igreja provocada pela Reforma pro
testante (século XVI) traumatizou profundamente os 

católicos, que ficaram, inicialmente, numa situação de defesa 
e de confronto. Passaram, então, a se preocupar mais com 

aquilo que os identificava em contradistinção aos protestantes 
do que com os traços que poderiam ter em comum. Criou-se 
uma teologia apologética e uma prática pastoral de caráter 
segregacionista. Naturalmente, os protestantes agiam do mes
mo modo. Contudo, dois fatos acabaram desempenhando im
portante papel no surgimento de um movimento em sentido 
oposto: a reformulação teológica consubstanciada na célebre 
“volta às fontes” e a convivência de protestantes e católicos 
sob o terror nazista.



O repensar teológico consistiu no confronto crítico-históri- 
co com as fontes escriturísticas e com a tradição patrística, 
o que levou os teólogos a perceberem as deformações introdu
zidas em nossa teologia pela postura apologética. As distân
cias se encurtam. Surge, assim, o consenso a respeito das pes
quisas e descobertas exegéticas. Lêem-se, hoje, em livros teo
lógicos católicos referências de exegetas católicos e protestan
tes, cujos trabalhos coincidem em suas grandes linhas. O mes
mo ocorre com a volta aos santos padres. Alguns elementos 
da tradição patrística conservaram-se melhor na vertente pro
testante, fato reconhecido por católicos e protestantes, que 
descobrem também as deturpações polêmicas de muitas afir 
mações. Assim, o movimento ecumênico caminha à sombra 
de sério trabalho teológico.

Por outro lado, a vida em situação de extrema dificuldade 
para o cristianismo na Alemanha nazista e o convívio nos 
campos de concentração aproximaram católicos e protestan
tes, perseguidos precisamente por causa de sua fé. Ambos ex
perimentam que algo muito mais profundo os une. Nada como 
a prática na luta pela justiça, pela liberdade e pelos direitos 
fundamentais do homem para unir membros de credos diver
sos. Finda a guerra, já  estava cimentado um caminho de en
contro. Mas foi necessária a presença límpida e aberta de João 
XXIII na Cátedra de São Pedro para que esse movimento 
profundo aflorasse com vigor. O grande pontífice criou o se
cretariado para a união dos cristãos, confiando-o ao grande 
exegeta cardeal Agostinho Bea, que se tornou o elemento cha
ve na relação entre as igrejas cristãs. Paulo VI, que retoma 
com a mesma coragem a tarefa ecumênica, pede perdão às 
comunidades cristãs separadas, em nome da Igreja Católica, 
pela culpa que tenha cabido a esta na ruptura da unidade. 
No início de seu pontificado visita a Terra Santa, onde encon
tra o patriarca ortodoxo Atenágoras. Mais tarde, suspendem- 
se as mútuas excomunhões (7-12-1965).

A aproximação com a Igreja Anglicana avança com o en
contro entre João XXIII e o arcebispo Fisher, de Canterbury. 
Paulo VI dialoga com o Dr. Ramsey, em 1966. Esses passos 
não significavam coragem e ousadia somente dos chefes da 
Igreja Católica, mas também dos arcebispos anglicanos, que 
chegaram a ser acusados, na Câmara dos Lordes, de promo
ver o “deslize constante da Igreja da Inglaterra em direção 
a Roma”. Dentro do Concílio Vaticano II, exatamente como 
na Câmara inglesa, alguns temiam que a prática do ecumenis
mo fosse uma forma sutil de relativismo religioso e enfraque
cimento da fé, enquanto outros o viam como exigência evan
gélica e imperativo dos tempos modernos, voltado antes para 
a comunhão do que para o isolacionismo sectário.

João Paulo II prometeu, em suas primeiras declarações, 
alargar com realismo as atividades da Igreja, não apenas no 
plano ecumênico de diálogo sobre a fé como também no âmbi
to da defesa dos direitos humanos. Oriundo de um país católi
co sob regime comunista, o novo pontífice tem todas as condi
ções de levar a Igreja a desempenhar o papel de consciência 
moral para as nações no tocante aos direitos dos oprimidos, 
à liberdade religiosa dos fiéis e à defesa dos perseguidos por 
razões ideológicas.

A grande incógnita está em saber se a peculiaridade da si
tuação polonesa, onde a problemática central é a defesa da 
liberdade religiosa contra a violência do sistema, não dificul
tará ao papa compreender que em países capitalistas da perife
ria, como o Brasil, a questão consiste em defender a vida nas

suas mais elementares manifestações. Toda religião que não 
interfira no social goza de liberdade. Mas esta é cerceada até 
as raias da violência quando questiona os modelos econômi
cos e políticos. A insistência na defesa da fé sob seu aspecto 
religioso não afeta em nada a situação, mas a tônica na defesa 
dos direitos à vida, ao trabalho, aos bens necessários à exis
tência incomoda os detentores do poder. Sem essa percepção, 
as alocuções do papa poderão tornar-se bandeira das forças 
conservadoras dos países periféricos que lutam para encan
toar a Igreja no religioso, a fim de preservar a atual situação 
de exploração. A insistência no antimarxismo, que adquire 
sentido no contexto polonês, pode converter-se em instrumen
to de opressão nos países subdesenvolvidos. Até que ponto 
o novo pontífice poderá perceber essa diferença fundamental 
e até onde tentarão impedi-lo só mesmo o tempo dirá.

No Brasil de hoje, a problemática ecumênica é paradoxal. 
No nível teológico, a Igreja Católica e as grandes confissões 
evangélicas mantêm um amplo diálogo, como mostram as pu
blicações do ISER (Instituto Superior de Estudos da Reli
gião). Na prática, os setores engajados de ambos os credos 
entendem-se perfeitamente. Exemplo recente de prática ecu
mênica é o curso de formação bíblica para agentes católicos 
e protestantes da base, numa perspectiva libertadora, fundado 
em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, por inspiração do grande 
exegeta católico frei C. Mesters e do professor protestante Je- 
ther Pereira Ramalho. A teologia deverá caminhar mais rapi
damente para acompanhar a prática ecumênica em prol da 
libertação, a fim de que as religiões possam se unir mais pro
fundamente.

Por outro lado, existem seitas, sobretudo de origem norte- 
americana, que realizam um trabalho antiecumênico tanto no 
nível da teoria como no da prática. A uma visão fundamenta- 
lista e conservadora do uso da Bíblia soma-se uma prática 
social essencialmente reacionária, dificultando o trabalho dos 
grupos mais avançados da Igreja Católica nas zonas rurais 
e nas periferias urbanas.

A inserção da Igreja no mundo moderno

oão XXIII surpreende o mundo logo no inicio do seu pon
tificado (janeiro de 1959) ao anunciar sua intenção de con

vocar um concílio ecumênico, pois julgava necessária a ajuda 
de toda a Igreja para a solução dos problemas do “mundo 
moderno”. Intuíra o pontífice que já seria hora de a Igreja 
travar com radicalidade e amplidão um diálogo com as cor
rentes de pensamento da atualidade e enfrentar a complexida
de dos problemas decorrentes das profundas transformações 
que afetaram a humanidade depois de duas guerras mundiais. 
A simples convocação do concílio colocou toda a Igreja em 
estado de diálogo, de revisão, de autocrítica, tanto no plano 
dos ensinamentos teológicos e morais como no da prática li- 
túrgica e pastoral.

Historicamente, a Igreja sempre se defronta com dois gran
des problemas fundamentais, que adquirem matizes próprios 
em cada época: a necessidade de dizer para si mesma sempre

Durante o Concilio Vaticano II, os maiores teólogos católicos 
procuraram preparar a Igreja para os desafios do mundo moderno.

Paulo VI consolidou a obra do Concílio, tornando real o 
ecumenismo e enfrentando os problemas da atualidade com firmeza 

e descortino. (Paulo VI na ONU; na Terra Santa, com o patriarca 
Atenágoras; e em Medellín, Colômbia, distribuindo a comunhão.)
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de modo novo quem ela é (sua autoconsciência como Igreja) 
e dé definir o significado de sua missão no mundo. Depois 
da Reforma protestante, a Igreja fechara-se demasiadamente 
no primeiro problema. Sua grande preocupação consistia em 
conservar para os fiéis uma autodefinição clara em oposição 
a todas as correntes do pensamento moderno, julgado infenso 
a Deus, à Revelação. Gerou-se no seio da Igreja oficial uma 
posição apologética de defesa em relação à evolução que a 
cultura ocidental ia sofrendo.

Não será fácil para a Igreja hierárquica superar esta ances
tral suspeita contra o espírito moderno, centrado na liberdade 
do indivíduo, na rejeição das imposições dogmáticas e na 
consciência histórica, pois estava acima de tudo preocupada 
em preservar suas tradições, manter inalterados seus dogmas 
e reafirmar a continuidade de seus ensinamentos morais. Preo
cupados com a afirmação da autoridade, da tradição e da pe
renidade da Igreja, os espíritos conservadores encaravam as 
mudanças como uma capitulação diante da mentalidade ho
dierna. E seu grande ponto de apoio eram as clássicas conde
nações de Pio X ao pensamento moderno.

A atitude intransigente de Pio X marcara a Igreja e qual
quer tentativa de rediscutir o problema suscitava reações trau
máticas em sua hierarquia. O próprio Pio XII, pontífice de 
mente aberta, não conseguiu assumir atitude positiva diante 
do novo surto do espírito moderno consubstanciado na “Teo
logia Nova”. Mas os tradicionalistas defrontaram-se, no Con
cílio Vaticano II, com aqueles que achavam não se poder es
perar mais para repensar o dogma, os ensinamentos, a disci
plina e a posição da Igreja sobre os novos problemas levanta
dos à Ética. Os progressos da ciência e da técnica, as profun
das mudanças sociais, econômicas e políticas ocorridas no 
pós-guerra, o surto de filosofias voltadas para o sujeito afeta
ram radicalmente o modo de pensar, agir, julgar e valorar do 
homem moderno. O papel da Igreja no mundo moderno não 
podia ser de pura defesa da ortodoxia, como disse João XXIII 
no discurso inaugural do Concílio Vaticano II. Sob o progra
ma de um concílio “pastoral” e “ecumênico” o pontífice mos
trou que a única posição possível para a Igreja era abrir-se 
ao mundo moderno. Não se trata — segundo afirmou — de 
repetir verdades já conhecidas (posição dos tradicionalistas), 
mas de fazer com que a doutrina autêntica “seja estudada e 
exposta por meio de formas de indagação e formulação literá
ria do pensamento moderno”. A partir desse momento, os de
fensores do confronto sério da prática interna da Igreja, seus 
ensinamentos, sua disciplina e sua teologia, com o pensamen
to moderno tiveram o impulso e o apoio necessários. Durante 
o concílio, reuniu-se o que havia de melhor no pensamento 
teológico para apresentar aos homens uma nova face da Igre
ja, de uma Igreja que assume o desafio do mundo moderno 
e tenta, com base na sua tradição, nas suas fontes de vida
— Palavra e Sacramento — traduzir-se em termos e práticas 
acessíveis a esse pensamento.

Paulo VI consolida essa obra com firmeza, seriedade e 
equilíbrio, procurando falar ao mundo moderno de dentro dele 
e não a partir de categorias medievais fixistas. Sua encíclica 
programática Ecclesiam Suam traça o esboço de uma ação 
voltada para o diálogo. Isto não quer dizer que em alguns 
pontos o chefe da Igreja não se tenha colocado em oposição
ao pensamento da maioria dos homens de hoje, inclusive dos
próprios católicos, como na encíclica Humanae Vitae, na qual 
condena o uso de contraceptivos.



A teologia que preparou o Concílio Vaticano II e a ele se 
seguiu tem-se limitado a procurar responder as seguintes per
guntas básicas: como o “homem moderno” e “pós-moderno” 
pode honestamente crer? Tem a fé cristã credibilidade diante 
de uma razão intelectualmente honesta, sem precisar negar-se, 
como razão, para crer? E, no plano do comportamento ético, 
como construir uma moral cristã que não seja anacrônica e 
que fale ao universo de valores de hoje? A grande viragem 
teologica moderna significa a percepção de que as verdades 
dogmáticas não podem ser ensinadas em si mesmas, como se 
integrassem um catálogo de afirmações ortodoxas, mas adqui
rem sentido na medida em que se orientam para a vitalização, 
animação da vida cristã. Em outras palavras, a teologia como 
reflexão crítica da fé é profundamente pastoral e tem por obje
tivo alimentar a vida cristã das comunidades, oferecendo aos 
homens inquietos no campo religioso uma resposta consentâ
nea à sua problemática.

O aspecto decisivo na reorientação da reflexão teológica ca
tólica foi a aceitação do duplo elemento da modernidade: a 
importância do sujeito na produção da verdade e seu caráter 
histórico. A teologia transformou-se num esforço de interpre
tação da Revelação para o homem situado em condições só- 
cio-culturais bem definidas. E uma das características mar
cantes da atual condição cultural é a importância da experiên
cia na percepção do significado das realidades. Daí o esforço 
da teologia e da moral cristãs de expressar suas verdades em 
categorias que falem à nova experiência do homem, sobretudo 
do pós-guerra. Supõe-se enorme esforço hermenêutico para re
cuperar um sentido para um sujeito que se sentia estranho 
diante dos ensinamentos tradicionais da Igreja. Entre os exem
plos dessa tarefa de reinterpretar o patrimônio doutrinal da 
Igreja para a inteligência crítica do homem moderno figuram 
a obra de Teilhard de Chardin, o Novo Catecismo dos teólo
gos holandeses e, mais recentemente, o livro intitulado Ser 
Cristão, de H. Küng.

Teologia da libertação

A nova teologia progressista européia concentra-se na 
problemática do “sujeito” ameaçado em sua fé e con

vicção moral pelo avanço da ciência e pela carência de signifi
cado, para sua existência e experiência, das verdades de fé 
e da moral, problemas esses suscitados pelas elites culturais. 
Permanecem, no entanto, na penumbra as questões levantadas 
pela situação de injustiça e opressão em que vive a maioria 
da população dos países pobres. Por isso, a partir de meados 
de 1968 surge, de forma sistemática, a “teologia da liberta
ção ”, elaborada a partir da aflitiva situação dos setores explo
rados, das raças desprezadas, das culturas marginalizadas, do 
“reverso da história”, e que procura compreender essa situa
ção à luz da Revelação de Deus. Deseja ser uma fidelidade 
profunda e fecunda para a vida de fé que existe no mundo 
da opressão, no coração dos movimentos de libertação das 
classes popularés.

Trata-se de uma verdadeira teologia, pois elabora uma re
flexão (teoria) da prática pastoral (política) de cristãos ou não, 
empenhados no processo de libertação à luz da Palavra de 
Deus, em vista de uma prática mais coerente com a Revela
ção. Como reflexão sobre a prática pastoral (política), necessi
ta articular-se com a realidade social através de mediações, 
de instrumentos de análise sócio-política. Como reflexão teo-

Albino Luciani fo i eleito papa em 26-8-1978. Ao adotar os 
nomes de seus antecessores imediatos, João Paulo I homenageou 
os dois grandes pontífices e deixou patente 
sua intenção de continuar o processo de renovação da Igreja.

lógica, ultrapassa e critica o político à luz da Revelação, de
sempenhando seu próprio e específico papel. Deve articular, 
pois, com a Revelação o dado colhido pelas malhas das me
diações sócio-analíticas, usadas na leitura da prática da liber
tação em curso.

A teologia da libertação parte da prática, ao assumir o da
do da prática política interpretado sócio-analiticamente. Vol
ta-se para a prática, ao devolvê-lo à prática do cristão, já in
terpretado à luz da Revelação. Acontece na prática, ao pressu
por que o teólogo esteja engajado no mesmo processo e o as
suma como tarefa responsável e decidida em liberdade. Deixa- 
se, finalmente, criticar pela prática, no sentido de que o grau 
mais correto (aspecto objetivo), mais lúcido (aspecto intelec
tual) e mais autenticamente cristão (aspecto subjetivo) da prá
tica seja a verificação da própria teologia.

A teologia da libertação, que existe em função da libertação 
como um serviço de inteligência de fé no nosso contexto de 
opressão e exploração, está sendo elaborada de dois modos: 
no sentido estrito e técnico, por profissionais de teologia que 
colocam seus conhecimentos a serviço de uma fé engajada, 
produzindo textos de repercussão em setores da Igreja; e, no 
sentido amplo, pelas reflexões de fé que os cristãos das comu
nidades pobres de base fazem em sua caminhada de libertação
por meio oral ou escrito em apostilas, boletins, folhas mimeo-
grafadas etc. O sentido e papel dessa teologia é servir à pró
pria libertação que vai ocorrendo na história, com base no
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movimento das classes oprimidas, iluminando-lhes a prática 
à luz da Revelação cristã.

No nível da prática pastoral, a Igreja sofreu, nas duas últi
mas décadas, grandes transformações. João XXIII considerou 
o Concílio Vaticano II como um “novo Pentecostes”, isto é, 
um duplo movimento de renovação interior pela força do Es
pírito e pela marcha audaciosa para a missão. Assistimos, de 
fato, a uma profunda reestruturação interna da Igreja, ao lado 
de um esforço de inserção no coração do mundo moderno. 
Comprova isso a crescente presença do leigo no seio da Igreja, 
graças, sobretudo, aos esforços da Ação Católica. Os leigos 
querem participar responsavelmente da missão da Igreja, as
sumindo a tarefa de insuflar o espírito cristão no meio em 
que vivem, buscando-lhe a conversão.

No Brasil, entre fins dos anos 50 e meados da década de 
60 surgiu um grupo de jovens inteligentes e idealistas, que se 
dedicou ao apostolado no ensino médio e na universidade. Es
ses jovens compreenderam inicialmente a necessidade de cres
cente envolvimento na política estudantil e depois também a 
urgência de criar uma organização política que exprimisse os 
anseios de uma mudança radical da sociedade de acordo com 
o espírito cristão. A Juventude Universitária Católica (JUC), 
sobretudo, desenvolveria esta trajetória, conquistando a UNE 
(União Nacional dos Estudantes) e evoluindo, mais tarde, pa
ra a fundação de um partido político, apesar da oposição da 
hierarquia católica.

Com a repressão desencadeada pela Revolução de 1964 ter
mina essa experiência de movimento leigo dentro da Igreja. 
Em seu lugar floresceu outro tipo de movimento leigo, cuja 
matriz principal são os Cursilhos de Cristandade. Representa
ram retrocesso no sentido de restringir a presença cristã ao 
aspecto religioso, visando unicamente à conversão do cora
ção, sem implicações numa transformação das estruturas da 
sociedade. Esses movimentos vieram preencher o vazio deixa

do pelo desaparecimento da Ação Católica, pelo fechamento 
dos canais políticos e pela desmobilização de toda atividade 
estudantil de cunho político. A pastoral da Igreja não tem hoje 
preparo nem quadros para atuar na nova situação que surge 
na área estudantil. Seus esquemas de pastoral, alheios a com
promissos sócio-políticos, esvaziam-se à medida que avança 
o processo de abertura política no país.

No meio operário, a experiência pastoral da Igreja não so
freu o mesmo desgaste. É verdade que sua presença antes de 
1964 não era tão expressiva. Durante o Estado Novo desen
volvem-se os Círculos Operários, de caráter assistencialista, 
e, mais tarde, surgem a JOC (Juventude Operária Católica) 
e AC O (Ação Católica Operária), as quais, ao contrário da 
JUC, permanecem até hoje dentro do quadro mais amplo da 
Pastoral Operária, só adquirindo maior vigor nos últimos 
anos. No Brasil, não se fez em escala significativa a experiên
cia corajosa dos padres que tentaram, sobretudo na França, 
evangelizar a classe trabalhadora, tornando-se operários.

Avanços e recuos no período pós-conciliar

Outro exemplo do esforço missionário da Igreja de se in
serir no coração do mundo é a ação de seus órgãos 
oficiais. No plano dos ensinamentos, Paulo VI continuou a 

linha iniciada pelo Concílio Vaticano II com a Gaudium et 
Spes, documento que abrira enorme leque de questões, partin
do da condição humana no mundo de hoje: dignidade da pes
soa humana, comunidade humana, atividade humana no uni
verso, o matrimônio e a família, a cultura, a vida econômico- 
social, a comunidade política, a paz e a construção das nações

Apenas trinta e dois dias depois de sua ascensão ao trono 
papal, João Paulo Ifaleceu subitamente, vítima de um ataque 
cardíaco. O fato consternou o mundo inteiro e provocou uma 
onda de incertezas quanto aos rumos que a Igreja tomaria.
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etc. Em seus principais documentos — Populorum Progressio 
(1967), Octogésima Adveniens (1971) e Evangelii Nuntiandi 
(1975) —, Paulo VI fez avançar a abordagem desses temas. 
O pensamento social do papa insiste na relação profunda en
tre libertação e salvação, alertando, contudo, para os reducio- 
nismos. O seu conceito de “desenvolvimento” ultrapassa a 
compreensão própria da ideologia desenvolvimentista, dando- 
lhe dimensão antropológica, ao afirmar que se deve “promo
ver o homem todo e todos os homens”. No plano das relações 
internacionais, deseja que “os povos se tornem artífices de seu 
próprio destino”. Tais relações devem ser regidas pelo mútuo 
respeito e amizade pela interdependência em colaboração, de 
modo que a melhoria de todos seja vista como responsabilida
de de cada um. Faz ecoar o grito que “os povos da fome diri
gem, de modo dramático, aos povos da opulência”, e rejeita 
o caminho da violência: “Violência não é evangélica, violên
cia não é cristã”. No âmbito do ensinamento social da Igreja 
continua aberta a questão de saber até onde o destino religioso 
do homem se realiza através da ação social na história e da 
libertação sócio-política.

Paulo VI demonstrou ainda sua abertura para o mundo mo
derno através dos contatos e das viagens. Foi o primeiro papa 
a visitar todos os continentes. Esteve na índia, Palestina, Co
lômbia e Uganda. As viagens lhe fizeram ver a miséria do 
Terceiro Mundo. Visita também a ONU, onde fala como “es
pecialista em humanidade”, salientando o papel desta organi
zação como “caminho obrigatório da civilização moderna e 
da paz mundial”. Em Genebra (1969), perante a Organização 
Internacional do Trabalho, fez-se o advogado de “todos aque
les que sofrem injustamente, que são indignamente explora
dos, ultrajadamente vilipendiados, aviltados por trabalho de
gradante”, e pede o fim da supremacia das exigências técnicas 
e econômicas sobre as necessidades humanas; e diante do 
Conselho Ecumênico das Igrejas não oculta as dificuldades 
ainda existentes em relação à participação da Igreja Católica, 
reconhecendo, com honestidade, que o caminho ainda pode 
ser longo e difícil. Analistas consideram o ano de 1967 como 
o ponto de inflexão na trajetória de Paulo VI, que parece ter 
perdido o sopro profético herdado de João XXIII sob o im
pacto da crise pós-conciliar, da liberalização dos costumes, 
da deserção maciça de sacerdotes e da contestação integrista. 
Entretanto, Paulo VI teve depois alguns gestos de audácia. 
Os últimos anos, porém, quando as forças físicas lhe faltavam, 
foram marcados pela presença conservadora da burocracia 
vaticana. Ele projetava de si uma imagem de sofrimento e an
gústia, com repetidos anúncios da morte próxima, que chegou 
no dia da Transfiguração do Senhor, 6 de agosto de 1978.

Vinte dias depois, a 26 de agosto, após brevíssimo concla
ve, surge a presença sorridente de João Paulo I, que marcou 
com gestos evangélicos os 33 dias de seu pontificado. Em sua 
primeira mensagem, afirma querer colocar todas as suas ener
gias físicas e espirituais ao serviço do mundo, isto é, da verda
de, da justiça, da paz, da concórdia e da cooperação no inte
rior das nações e entre os povos. Seu programa preconiza a 
preservação da herança do Concílio Vaticano II contra forças 
afoitas que o deformam ou conservadoras que o freiam; a ma
nutenção da grande disciplina da Igreja, na vida dos sacerdo
tes e dos fiéis; a evangelização como primeiro dever da Igreja;
a continuidade do esfo rço  ecu m ên ico ; o d iálo go  p a ra  que os
homens se reconheçam mutuamente como homens; e as inicia
tivas que defendam e incrementem a paz. Levado pela morte

A rápida escolha do polonês Karol Wojtyla desanuviou 
a atmosfera de desolação criada pela morte do antecessor.
A eleição de um papa não italiano quebrou uma tradição secular, 
e reafirmou a linha de renovação adotada pela Igreja.

no dia 28 de setembro de 1978, João Paulo I foi sucedido 
pelo cardeal arcebispo de Cracóvia, Polônia, Karol Wojtyla, 
eleito a 16 de outubro e que adotou o nome de João Paulo 
II. A escolha do novo papa representou um esforço para asse
gurar continuidade à linha do concílio, como ele deixou claro 
em sua primeira mensagem ao mundo: “Primeiramente dese
jamos insistir na permanente importância do Concílio Ecumê
nico Vaticano II, e é, para nós, obrigação explícita garantir- 
lhe a devida execução”.

Continua, porém, inalterado o fato de que as idéias defendi
das por Mons. Mareei Lefèbvre, símbolo do atual conservado
rismo, despertam simpatias em certos meios eclesiásticos. Al
guns discordam, não tanto das idéias do bispo rebelde, mas 
da maneira desobediente e irreverente com que enfrenta o pa
pa, cuja autoridade é sagrada. E talvez apóiem a crítica funda
mental de Mons. Lefèbvre de que a Igreja do Vaticano II capi
tulou diante do espírito do mundo moderno, aceitando os va
lores da Revolução Francesa.

A eleição de João Paulo II não significa que, em certos pon
tos, não se imponham oscilações conservadoras. A perplexi
dade e a d úvida que p airam  sobre o atual p o n tificad o d eco r
rem precisamente do fato de o novo pontífice vir de uma Igre
ja marcada por forte experiência de luta na defesa da fé, quase
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que os custos de produção de cobre no país baixaram 55% 
desde a queda de Allende (1973). No-mesmo período aumen
taram 59% os custos de produção de cobre no Ocidente.

Nesse jogo confuso, com o business ora alinhado à estraté
gia do Governo norte-americano, ora não, jogo cuja complexi
dade aumentou em 1978 com as hesitações, tropeços e contra
dições do trilateralismo de Cárter, um exemplo significativo 
é o da eleição e posse do candidato de oposição na República 
Dominicana. Diante do triunfo do presidente Guzmán, a re
vista Caribbean Business informou que empresas dos Estados 
Unidos iriam reconsiderar seus negócios naquele país, tendo 
em vista a “vitória de centro-esquerda”. São cerca de cem em
presas com 500 milhões de dólares de investimentos, sobretu
do no campo e em mineração. Uma delas, a Gulf and Wes
tern, o maior investidor estrangeiro, que tem mais de 100 000 
ha de terras, controla o açúcar, explora mineração e emprega 
22 000 dominicanos. Várias vezes foi acusada de intervenção 
direta nos assuntos internos da República Dominicana.

O esforço de Carter se desenvolvia em sentido contrário, 
procurando evitar golpes e garantir a posse do presidente elei
to Guzmán. Como no novo Governo, nominalmente exercido 
por um partido social-democrata — o Revolucionário Domi
nicano — vinculado à Internacional Socialista, não ocorreu 
nenhuma manifestação de “centro-esquerdismo”, as empresas 
estrangeiras não se retiraram e seus negócios vão muito bem. 
O exemplo dominicano talvez funcione como “indicação”, pa
ra multinacionais nervosas com a política adotada por Carter 
para a América Latina, de que a estratégia trilateral pode ar
riscar-se plenamente em alguns lances, mas não em toda parte. 
Ê uma “dica” de 1978.

O novo intervencionismo

D e 1978 ficam ainda as limitações e os “êxitos relativos” 
de um “ano eleitoral” e das expectativas de crise de 
“regimes autoritários” latino-americanos. As eleições presi

denciais na Bolívia marcaram, como nenhum outro fato, as 
limitações da diplomacia de direitos humanos, de Carter. Li
mitações e contradições. As pressões abertas e insistentes de 
altos funcionários norte-americanos, com ameaças de corte de

iV o  Fet u, a liberalização do regim e m ilitar, pro m o vid a  p o r  M orales Bermúdez.
(acima), chocou-se com as crescentes reivindicações populares antes 
tuteladas pelo autoritarismo de esquerda do general Velasco Alvarado.

ajuda, foram decisivas para que as eleições se realizassem, ca
racterizando pelo menos duas coisas: o alcance das pressões 
dos Estados Unidos e um novo tipo de intervencionismo, cha
mado impropriamente de big stick liberal, ou a aplicação do 
velho “grande porrete”, dos tempos de Ted Roosevelt, em 
favor da democracia e não de gente do tipo de Somoza. Mas 
a reação “pouco clara” dos Estados Unidos ao golpe do gene
ral Pereda, candidato vitorioso em eleições fraudadas e anula
das, partiu do receio de que o voto, na Bolívia, avançasse além 
do permissível. Destacava-se, como maior força política, tal
vez imbatível em pleito decente, a coligação de esquerda 
União Democrática Popular (UDP), na qual estão até os co
munistas. “Os Estados Unidos têm medo de que a Bolívia se 
transforme num outro Chile”, escreveu uma agência norte- 
americana, tentando explicar as razões da débil reação, que, 
se tivesse sido enérgica, beneficiaria uma esquerda em ascen
são política.

Mais um golpe alguns meses depois, promessas em compas
so de espera e novas eleições talvez em 1979 dariam tempo 
para desgastar essa coligação de esquerda, o que de fato acon
teceu. Tal como se apresentou em 1978, com seu candidato 
Siles Suazo, já encampado pela Internacional Socialista, por 
um movimento social-democrata de forte postura anticomu
nista, dificilmente a União Democrática Popular (UDP) dis
putará as eleições presidenciais bolivianas em princípio pre
vistas para 1979. Quanto ao novo tipo de intervencionismo
— o big stick liberal —, estranhamente ele não é computado 
pelos teóricos norte-americanos, que se mostram entusiasma
dos com o fato de que Carter é o único, dos cinco últimos 
presidentes dos Estados Unidos, a não violar o princípio da 
não-intervenção.

Eisenhower interveio na Guatemala em 1954, Kennedy 
mandou invadir Cuba em 1961, Johnson despachou fuzileiros 
para a República Dominicana e Nixon “desestabilizou” o Go
verno de Allende, no Chile. Mas Carter também intervém, não 
importando, no caso, o caráter da intervenção. Ela é diferente 
das anteriores, inclusive por marcar um princípio de esvazia
mento da hegemonia norte-americana na América Latina. Do 
ponto de vista dos objetivos das operações, Eisenhower, John
son e Nixon tiveram êxitos na Guatemala, República Domini
cana e Chile. O fiasco da tentativa de invasão de Cuba, autori
zada por Kennedy, se deveu mais a mau preparo, estimativas 
erradas e hesitações de última hora (Kennedy não autorizou 
que aviões norte-americanos, já no ar, dessem cobertura de 
fogo ao desembarque de exilados treinados, equipados e pagos 
pela CIA) do que à fraqueza hegemônica. A CIA não soube 
avaliar o potencial de resistência do regime castrista, jogando 
com a falsa suposição de que a maioria dos cubanos se levan
taria contra Fidel Castro quando os invasores estabelecessem 
numa praia a primeira cabeça de ponte.

Já Carter encerrou 1978 sem saber o que fazer com a dita
dura da família Somoza, criada pelos próprios norte-america
nos. Não conseguiu obter de Somoza a promessa de que re
nunciaria, em caso de votação desfavorável de um plebiscito. 
Era o mínimo esperado pela oposição “moderada”, que, frus
trada, divulgou um documento afirmando que os Estados Uni
dos têm meios suficientes para acabar com a ditadura dos 
Somoza, caso estejam dispostos. Disposição havia no final de 
1978, mas o Departamento de Estado limitou-se a fazer amea
ças, que não levavam a nada. Para muitos, os Estados Unidos 
sentiam na carne o que scholars norte-americanos, como
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Sob o jugo da mais antiga ditadura latino-americana, a Nicarágua atravessa uma 
profunda crise política, desde o assassinato do jornalista Pedro Joaquín Chamorro 
(10-1-78), numa rua de Manágua (à dir.). A contestação oposicionista ao
regim e de Surnuzu trunsfurmuu-se, ern selem bru, nurnu rebelião pupulur dir igidu pelua
guerrilheiros sandinistas (acima), depois do assalto ao Congresso Nacional, 
chefiado pelo Comandante “Zero ”(no alto), quando os rebeldes fizeram 1 500 reféns.
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América Latina, agora negam apoio a militares para que per
maneçam no poder? O documento boliviano parte dessa per
gunta para afirmar que o trilateralismo “é a palavra mágica 
que sintetiza o original caminho pelo qual desliza a atual polí
tica externa dos Estados Unidos”. Para ele o premente, o prio
ritário, é a “tensão norte-sul, países ricos em confronto com 
países pobres”. Recusando o imobilismo, a “resposta históri
ca” do trilateralismo é determinada pela conclusão de que se 
devem “mudar algumas coisas importantes”, de que é preciso 
“reformar o sistema para salvá-lo”. Uma maior prosperidade 
da classe média, uma maior distribuição de renda, um certo 
ar de bonança para a pequena indústria e grupos comerciais 
dependentes só seriam alcançados com governos civis, demo
cracia formal e respeito aos direitos humanos.

As limitações da diplomacia de Carter resultam da incapa
cidade do trilateralismo para prever as suas próprias limita
ções. Se um regime militar se abre, depois de anos de obscu
rantismo e repressão, como conter a avalancha popular que 
tentará alargar essa abertura? Com a chegada de Carter, a 
capital norte-americana viveu uma euforia de direitos huma
nos que se espalhou como um rastilho pela América Latina. 
Surgiram mais de cinqüenta organizações dedicadas à sua de
fesa e promoção. No Departamento de Estado foi ampliado 
e prestigiado o desk de “direitos humanos e assuntos humani
tários”. Criou-se um grupo interministerial encarregado de en
quadrar a ajuda ao exterior no respeito aos direitos humanos. 
Era gente que chegava a Washington cheia de idealismos, en
quanto espertos burocratas, com vivência de outros tempos, 
preparavam com calma e meticulosidade a sua freada. Esta 
veio com o decálogo recitado por Terence Todman, na época 
assistente do secretário de Estado para Assuntos da América 
Latina. Não se pode esperar, dizia Todman, que todos os Go
vernos registrem, “de um dia para o outro, transformações em 
suas sociedades e modo de agir”. Não se deve pensar que “só 
a oposição diz a verdade, toda verdade e nada mais do que 
a verdade”. Devemos evitar “expor países inteiros ao ridículo, 
pisoteando sua dignidade e orgulho nacional”. Devemos evi
tar “castigar a pobres e a sofridos seres humanos, negando- 
lhes assistência, para mostrar desagrado de nossa parte a seus 
Governos”.

Todman foi afastado do cargo, mas seu decálogo prevale
ceu. Enquanto ele esteve como assistente, o Departamento de 
Estado evitou meter-se contra Somoza na Nicarágua, contri
buindo indiretamente para a sangueira que iria produzir-se a 
curto prazo. Todman, de fora, não mudou basicamente a polí
tica norte-americana na Nicarágua, baseada na premissa de 
que o fundamental era bloquear os guerrilheiros sandinistas, 
com Somoza ou üma oposição cívica “moderada”. Os Esta
dos Unidos passaram a jogar mais nessa oposição quando a 
truculência e o desgaste de Somoza chegaram a fazer dele um 
risco, um promotor da guerrilha. O exemplo da Nicarágua é 
importante porque se trata de um país antes considerado “lar 
centro-americano das doutrinas de segurança nacional”, de 
contra-insurgência. A Guarda Nacional nicaragüense sempre 
teve maior número de vagas, em relação ao seu contingente, 
do que qualquer outra organização militar latino-americana, 
nas escolas do Comando Sul dos Estados Unidos na Zona 
do canal do Panamá.

O  professor Ju an  R a d a , da U n iversid ad e de T ,ondres, tratou

das “sociedades em guerra”, do “estado de segurança nacio
nal”, como um Estado “no qual a oposição legal não pode



estiveram representando Carter o próprio secretário de Esta
do, Cyrus Vance, e o general Dennis McAuliffe, chefe do Co
mando Sul dos Estados Unidos.

O general McAuliffe andou por outros países com o mesmo 
ânimo democratizante. No Uruguai, afirmou que “a política 
dos Estados Unidos dá prioridade aos direitos humanos e os 
militares norte-americanos têm as mesmas posições do presi
dente Carter, que estabeleceu essa política por mandato do 
povo”. Na Nicarágua, “pediu” ao general Somoza que acei
tasse os termos da mediação promovida pelos Estados Uni
dos, através da OEA, e deixasse o poder caso os resultados 
de um plebiscito lhe fossem desfavoráveis. Generais norte- 
americanos também estiveram na Argentina, para informar 
que o Pentágono “apóia a Casa Branca”. Numa viagem a 
Buenos Aires, Cyrus Vance deixou em mãos do Governo ar
gentino a relação dos nomes de cerca de 4 000 presos políti
cos, com a exigência implícita de que fosse esclarecida a situa
ção dessa gente. O Eximbank recebeu ordens para bloquear 
os 270 milhões de dólares pedidos para o financiamento de 
turbinas de uma hidrelétrica da Argentina. Com a apuração 
de responsabilidades pelo assassinato, em Washington, do ex- 
ministro chileno Orlando Letelier, as pressões sobre o Gover
no de Santiago pareciam alcançar pontos de asfixia. Em 
Washington, a queda do general Pinochet, presidente chileno, 
chegou a ser, num determinado momento, prevista para “den
tro de 48 horas”.

Mas 1978 terminou com saldos mais do que modestos tanto 
para a diplomacia de direitos humanos, de Carter, como para 
o “ano eleitoral”. As eleições presidenciais na Bolívia, país 
considerado pela revista Foreign Ajfairs como “área de avan
ço” da diplomacia de Carter, terminaram em fraude grosseira 
e foram anuladas com o reconhecimento pelo próprio candi
dato oficial vitorioso, general Pereda, de que houve fraude. 
Só que ele tomou o poder à força, sendo deposto pouco de
pois, num rosário de golpes cuja última promessa, mal defini
da, embora com prazo fixado, é a de “redemocratizar” o país. 
Na Bolívia como no Peru, o processo de “institucionalização” 
ainda dá passos mais por força de crise interna profunda e 
desgaste dos regimes militares do que por pressões norte-ame- 
ricanas. No Equador, a votação majoritária de um candidato 
populista mostrou a existência de golpismos ainda latentes e 
prontos para conter qualquer “normalização política” que 
-ameace o status quo. A situação de compasso de espera é de
terminada pela legislação, que exige maioria absoluta não al
cançada por nenhum dos candidatos. Só em 1979, no entanto, 
os dois mais votados disputarão novas eleições. Foi dado tem
po ao tempo, para evitar mais surpresas.

Para Carter aí está um quadro de “limitações”. Elas sur
gem, numa escala simplificada, sem tiradas sofisticadas, na 
diplomacia paralela executada por militares norte-americanos. 
Em meio a ânimos democratizantes na República Dominica
na, Nicarágua e Uruguai, o general McAuliffe falou da situa
ção no Chile como algo “sereno e tranqüilo”, e que as forças 
armadas norte-americanas “continuarão fazendo o possível 
para ajudar as forças armadas chilenas”. Os que tramavam 
um “regime de transição” nesse país empacaram com o golpe 
palaciano de Pinochet, que demitiu um membro dissidente da 
junta militar, brigadeiro Leigh, comandante da Aeronáutica. 
Pelo menos um dos 19 brigadeiros afastados com ele conver
sava freqüentemente com o embaixador dos EUA no Chile.

Um dos generais norte-americanos mandados a Buenos Ai

res para informar sobre o apoio do Pentágono à diplomacia 
de direitos humanos, Gordon Summer, diretor do Colégio In- 
teramericano de Defesa, diria depois, em Nova York, a empre
sários norte-americanos e argentinos, que a Argentina “é a 
âncora do Ocidente no Atlântico sul” e, como tal, precisa ser 
tratada com carinho. Saiu o financiamento do Eximbank para 
as turbinas de uma hidrelétrica argentina; e com o aval do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), que deu o crédito por 
pressão de Washington, o regime do general Videla fez outros 
empréstimos, no valor de 1,1 bilhão de dólares na Europa e 
nos Estados Unidos.

Houve “recuo” até no Paraguai, para surpresa dos que se 
habituaram a ver as pressões só contra pequenos. Tendo em 
vista “ações positivas” no campo dos direitos humanos, o Go
verno norte-americano decidiu apoiar pedidos de crédito do 
Paraguai. A referência era o fechamento do presídio de Em
boscada, onde havia seiscentos presos políticos. Vinte deles, 
transferidos para prisões comuns, fizeram uma greve de fome, 
que a revista The Christian Century, dos Estados Unidos, de
finiu como um grito de desespero destinado a mostrar que o 
fechamento de Emboscada era um dado mínimo, se tomado 
em toda sua dimensão o totalitarismo paraguaio. Ficava cla
ro, mais uma vez, que a diplomacia de Carter podia pressio
nar em favor da “melhoria da situação dos direitos humanos”, 
não chegando necessariamente a prever a supressão de regi
mes totalitários.

A estratégia do trilaieralismo

C arter é, ele próprio, um trilateralista. São trilater alistas 
treze membros do primeiro escalão de seu Governo e 
outros seis em cargos importantes de assessoria. A porcenta

gem é significativa, pois são 65 os ativistas norte-americanos 
da comissão, criada por empresas multinacionais dos três vér
tices do capitalismo avançado (Estados Unidos, Japão e Euro
pa ocidental) para definir uma estratégia de cômoda sobrevi
vência a longo prazo. Um item de destaque dessa estratégia 
é a criação de uma “face mais humana do capitalismo”, com 
o respeito aos “valores tradicionais” da civilização ocidental. 
Entra aí a defesa dos direitos humanos, sem que afete “interes
ses vitais” dos Estados Unidos, como admitiu Carter. Espe
cializado no estudo de doutrinas de segurança nacional, o bis
po brasileiro Dom Cândido Padim disse que “a trilateral, os 
três grandes centros que sustentam o modelo capitalista inter
nacional, viu que a melhor forma de manter o tripé é permitir 
um relativo desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo, 
sobretudo da América Latina”.

Outra surpresa para Washington: embora na linha de frente 
de campanhas de defesa dos direitos humanos, como são 
exemplos Brasil e Chile, a Igreja latino-americana tem feito 
duras críticas ao trilateralismo de Carter. O documento mais 
agressivo, a respeito, partiu do episcopado boliviano, do país 
onde foram mais visíveis as pressões norte-americanas em 
favor da “redemocratização”. Por que os Estados Unidos, o 
país que mais colaborou para a instalação de ditaduras na

A diplomacia dos direitos humanos, do presidente Carter, anunciada 
como um big stick liberal contra as ditaduras latina-americanas, 

frustrou as esperanças de redemocratização do hemisfério: o general 
Jorge Videla (no alto) resistiu às pressões contra a Argentina; no 

Chile, o general Pinochet (no centro) ampliou seu poder pessoal; e a 
Bolívia não se liberalizou após a queda do  general Ranzer (ao lado)



ACRISE DO 
AUTORITARISMO NA 

AMERICA LATINA
O autor revela as debilidades da “diplomacia de direitos 

humanos ”, do presidente Jimmy Carter, dos EUA, em suas tentativas de 
“amenizar”o ranço repressivo das ditaduras latino-americanas

NEWTON CARLOS

Setenta e oito foi recebido na América Latina como “ano 
eleitoral”. Não chamavam atenção as eleições na Costa 
Rica, Colômbia e Venezuela, bem ou mal realizadas sistemati

camente, com trocas de governos em todos os níveis por meio 
do voto. Na Costa Rica e Venezuela ganharam os candidatos 
presidenciais de oposição, sem que isso representasse traumas 
irremediáveis. O ano se caracterizava como “eleitoral” pela 
convocação do povo às urnas em países com “regimes autori
tários”, produtos de golpes militares com a pretensão, em mui
tos casos, de ultrapassar o putsch, a quartelada, projetando-se 
como instrumentos de “modernização” da sociedade.

Foi assim no Peru, onde chegou a ser registrada a existên
cia de um “militarismo de esquerda”, embora com um vício 
comum ao de direita — o cesarismo, as decisões de cima para 
baixo, tomadas em círculos fechados do poder. A incapacida
de em abrir o “processo” à participação popular, em tornar 
o povo associado e orientador das medidas adotadas, talvez 
tenha sido o principal passo em falso do regime militar perua
no, que deixa em crise a reforma agrária, e sepultada em frus
trações a idéia de uma sociedade comunitária, do enxerto no 
capitalismo de “comunidades de trabalhadores”.

O golpe de 1972 no Equador sofria de influência peruanis- 
ta. Com o boom do petróleo na selva, o regime militar equato
riano julgava-se em condições e com recursos para “moderni
zar” o país, mas suas ambições não conseguiram ir além de 
um bem montado plano de diretrizes e metas. Nem a reforma 
agrária, decretadà em 1964, teve o impulso prometido. Na 
Bolívia, o regime militar até criou o rótulo de uma “nova or
dem”, esta de direita. No cone sul — Argentina, Uruguai e 
Chile — apareceram os processos forçados de “reorganização 
nacional”, com níveis de repressão nunca vistos anteriormente 
na América Latina.

Newton Carlos é considerado um dos mais autorizados cronistas interna
cionais da imprensa brasileira. Mantém uma coluna diária no jornal Folha 
de S. Paulo e escreve também para programas de rádio e televisão. É 
autor de vários livros, a maioria deles focalizando a realidade latino-ame- 
ricana: A Conspiração (1963), São Domingos (1965) e América Latina: 
Dois Pontos (1978).

A diplomacia de direitos humanos

Em 1978 — “ano eleitoral” — o Peru elegeu uma Assem
bléia Constituinte, com a promessa de volta dos civis ao 
poder em 1980. Houve eleições presidenciais na Bolívia e 
Equador. Estariam entrando em crise os “regimes autoritá

rios” latino-americanos? Seria resultado de pressões da “no
va” diplomacia dos Estados Unidos, a diplomacia de direitos 
humanos, de Carter? Foram visíveis as pressões norte-ameri
canas na Bolívia. O subsecretário de Assuntos Políticos do 
Departamento de Estado esteve em La Paz dois dias depois 
de um discurso do ex-presidente, general Banzer, tomado co
mo “manobra continuísta”. O objetivo da viagem, de acordo 
com chefes da oposição boliviana que correram à embaixada 
dos Estados Unidos, foi “alentar” as eleições e “dissuadir” 
golpismos. No Peru e Equador, pressões discretas. Carter foi 
acusado de politizar o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
por defender e conseguir a suavização de exigências ao Peru, 
para facilitar a “normalização institucional”. Quase falido, 
sem condições de pagar uma dívida externa que quadruplicou 
em dez anos de regime militar, inclusive com enormes com
pras de armas, o Peru esteve em 1978 à beira da explosão 
popular, quase precipitada pelas condições impostas pelo FMI 
(drástica redução dos gastos públicos, arrocho salarial, fins 
de subsídios a alimentos de primeira necessidade) para conti
nuar ajudando a cobrir “papagaios” em dólares.

Ciente da importância na América Latina de uma diploma
cia militar paralela, Carter usou até generais em suas pres
sões. A ida à República Dominicana de dois generais norte- 
americanos, nunca identificados, foi decisiva para evitar um 
golpe contra a vitória de Guzmán, candidato de oposição, fa
zendeiro com veleidades de social-democrata, mas “esquerdis
ta” ou “perigosamente comprometido com esquerdistas”, para 
a “elite” dominicana de latifundiários, chefes militares e asso
ciados às multinacionais. A ação dos Estados Unidos logo 
assumiu o caráter de contraste com a intervenção militar de 
1965, quando 32 000 fuzileiros norte-americanos desembarca
ram em São Domingos para “conter o avanço do comunis
mo”. Na posse de Guzmán, para “dissuadir” golpes futuros,



questionar os princípios fundamentais do sistema” e a demo
cracia “é protegida, renovada ou relativa”, devendo ajustar-se 
“às realidades e valores tradicionais do país”. Os problemas 
nacionais não dizem respeito aos cidadãos. Estes têm a sua 
opinião e ação limitadas a interesses materiais imediatos. A 
democracia “protegida”, com o homem da rua desvinculado 
das grandes decisões, produz “condições estáveis para a per
petuação do estado de segurança nacional”. Há outros fatores 
de “proteção”, que levantaram uma “questão de coerência” 
para a diplomacia de Cárter. Entre 1973 e 1977, já com Cár
ter, os Estados Unidos venderam às polícias dos dez países 
tidos como os “mais violadores de direitos humanos”, 18 000 
armas de fogo, 5 milhões de cartuchos de munição, quase
2 000 armas antidistúrbio e bastões de choque elétricos.

Todo esse assunto é estudado a fundo, tendo em vista, entre 
outras coisas, as mudanças determinadas pela estratégia trila- 
teralista e a complexidade de contradições ainda em cena. An
tes eram as “operações de estabilidade” (definição da Military 
Review, da Escola de Comando e Estado-Maior dos Estados 
Unidos), para “prevenir e conter violência que ameace interes
ses norte-americanos”. Operações que se desdobravam em 
“claro apoio dos Estados Unidos a regimes militares latino- 
americanos”, como afirma um estudo preparado para a Uni
versidade de Nebraska. O objetivo era garantir “transforma
ções em ordem”, evitando “mudanças desordenadas, mudan
ças que resultem em instabilidade e violência”. Como elemen
to essencial, “forças especiais” em condições de “controlar 
motins, executar operações antiguerrilha e ações de inteligên
cia e contra-inteligência”.

A ação das multinacionais

P elo menos em parte, portanto, continua vigente o que se 
supunha ser coisa de “antes”, como as “operações de es
tabilidade”. Não se trata apenas da descoberta da incapacida

de do trilateralismo para ver que em sociedades subdesenvol
vidas, com o povo aviltado e contido por repressão brutal, 
é quase impossível controlar “aberturas”, haja ou não inten
ção de controle. Quando esteve na Venezuela, Carter ouviu 
o presidente Perez dizer que “existe uma estranha relação en
tre investimentos estrangeiros e violação dos direitos do ho
mem” e que a “política de defesa dos direitos do homem é 
rompida pelas multinacionais, que investem mais nas regiões 
onde esses direitos são mais violados”. O trilateralismo não 
é sustentado pelo tripé capitalista? A sensação é a de que as 
multinacionais não estão agüentando, na América Latina, a 
prática de sua nova estratégia, de sua “resposta histórica” ao 
imobilismo de doutrinas como a da segurança nacional, que 
só acumulam tensões, que um dia irão explodir.

Inquérito a respeito, realizado pelo Wall Street Journal, 
mostrou reações iradas contra o “entusiasmo juvenil” dos cru
zados de Carter, em suas primeiras investidas, já em grande 
parte esvaziadas. Um banqueiro de Pittsburgh se saiu com o 
desabafo de que “essa diplomacia vem logo agora, depois de 
viradas no Chile e Argentina, com esses países começando 
a comprar”. Em 1976, primeiro ano do golpe, a Argentina 
recebeu 2 bilhões de dólares de créditos externos. “Fomos mi
mados na conferência em Manila do Fundo Monetário Inter
nacional (FMI) e Banco Mundial”, diz o ministro argentino 
da Economia, Martínez de Hoz. Em 1978 a revista Business 
Week, um dos porta-vozes dos grandes negócios, informou

Há 24 anos no poder e reeleito em fevereiro de 1978, o general
Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai, continua como um dos símbolos
do autoritarismo na América Latina, apesar das denúncias
da Igreja e da oposição contra a violação dos direitos humanos no país.

que “os investidores estrangeiros estão voltando à Argentina”, 
um dos países do continente que mais violam os direitos hu
manos. Shell, Exxon, a francesa Total e a alemã Deminex são 
algumas das empresas excitadas com a política de “portas 
abertas” do regime militar. Em Santiago, informava-se que o 
Chile “se torna um dos principais centros latino-americanos 
de recepção de capitais estrangeiros”. Só no setor de minera
ção estavam contratados 2,45 bilhões de dólares.

Bom tratamento do business a Videla e Pinochet. Não só 
o business: levantamento feito para a ONU pelo Institute of 
Latin America Studies, de Estocolmo, conclui que a junta mi
litar do Chile “recebeu enormes recursos financeiros desde 
que tomou o poder”. Um quadro da ajuda internacional a Pi
nochet acompanhou o relatório sobre violações de direitos hu
manos no Chile, preparado para a Assembléia Geral da ONU 
de 1978. Os principais organismos estatais norte-americanos 
relacionados com assistência foram logo mobilizados para ga
rantir a sobrevivência do regime de Pinochet. A junta militar 
chilena “recebeu quantidade maciça de empréstimos a curto 
prazo do FMI”. O Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no qual os Estados Unidos controlam 40,22% dos vo
tos, mostrou-se ainda mais generoso. Do total de empréstimos 
feitos ao Chile nos últimos dezoito anos, 52% foram para o 
regime militar. Em 1976, quando a violência do poder no Chi
le alcançava seus mais altos índices de brutalidade, Pinochet 
conseguiu tomar 1 bilhão de dólares de empréstimos. E assim 
continuou, obtendo em novembro de 1978 mais 300 milhões 
de dólares de bancos privados norte-americanos.

Não se trata de pura generosidade. Em seu livro sobre o 
“modelo econômico chileno”, Michel Chossudovsky diz que 
em março de 1974, antes de um ano do golpe, 5% da popula
ção do Chile já absorviam a metade da renda nacional, en
quanto 85% estavam “abaixo* da renda mínima de subsistên
cia” e quase 60% dos lares viviam em situação “de fome e 
extrema pobreza”. A concentração da renda continuou sendo, 
no período de 1975/78, a característica básica do regime e 
o maior atrativo a investimentos estrangeiros ávidos de lucro 
fácil. Em 1970 os gastos sociais eram de 91 dólares per capita, 
143 dólares em 1973, baixando para 78 dólares em 1978. A 
Copper Studies, revista especializada norte-americana, revela
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como ponto de coesão da nação. O risco consistiria em atri
buir dimensão teológica universal, aplicável, portanto, a todas 
as Igrejas, a uma postura que corresponde à situação peculiar 
de uma igreja local. Talvez seja prematuro afirmar que alguns 
indícios desta problemática aparecem quando o novo papa 
alerta o clero romano para o perigo de apagar “até os sinais 
exteriores” de vocação, que deve “exprimir-se também no ves
tuário exterior”, ou traça o perfil do religioso como “testemu
nho e não contestação”, colocando o acento na “linha verti
cal” e no “espírito de maximalismo evangélico que se distin
gue de qualquer radicalismo sócio-político”.

Entretanto, não seria justo prender-se a essas escassas afir
mações, desconhecendo o grande espírito que permeia as alo
cuções de João Paulo II.

Estas alocuções nos deixam a impressão de um homem 
apaixonado pela importância de anunciar claramente Jesus 
Cristo, convidando a todos que lhe abram o coração; de teste
munhar com coragem a própria fé; de defender os oprimidos 
por razões econômicas, políticas, ideológicas, religiosas; de 
trabalhar em comum; de assumir com responsabilidade cole
giada as próprias tarefas; e de manter uma abertura ecumêni
ca e um diálogo com todos os regimes, tendo em vista a pro
moção da justiça, da paz e das verdadeiras causas humanas.

As opções de Medellín e as comunidades de base

A virada histórica ocorrida na Igreja da América Latina 
a partir dos anos 60 decorre, de um lado, da constata

ção, por seus setores mais críticos, da grave realidade social 
do continente, e, de outro, da percepção de que a Igreja esteve 
muito mais ao lado das minorias dominantes. Este grito de 
autocrítica e de conversão assumiu expressão corajosa nos do
cumentos da 2.a Conferência Geral do Episcopado Latino- 
Americano em Medellín (1968), em que os bispos fazem qua
tro opções importantes para a pastoral do continente nos pró
ximos dez anos: opção pelo povo (a maioria das classes popu
lares), pelos pobres (a opressão e a miséria), pela libertação 
(desde a político-econômica até a espiritual em processo dialé
tico) e pelas comunidades eclesiais de base (nova forma de 
Igreja nascida da participação das camadas populares). Tais 
opções brotaram da maior presença de setores da Igreja junto 
às camadas populares numa perspectiva de libertação e numa 
clara consciência de eclesialidade.

No Brasil surge, a partir de 1966, o fenômeno mais carac
terístico e relevante da presente história de nossa Igreja: as 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). O envio de agentes 
de pastoral, religiosos e sacerdotes para as regiões rurais e 
periferias urbanas, representa o início de um trabalho de evan
gelização, muitas vezes em torno da leitura da Bíblia, e no 
qual se procura refletir sobre a injustiça e a opressão, à luz 
da Revelação. Com o recrudescimento da repressão política 
e o desaparecimento de órgãos dinâmicos como a Ação Cató
lica, as CEBs passam a ser as entidades onde, apesar das per
seguições, preserva-se um espaço para a ação da pastoral li
bertadora, através das reivindicações das pequenas comunida
des. Para algumas impõe-se a luta pela terra, fonte de sua so
brevivência, ameaçada pela capitalização do campo. Outras 
exigem melhores condições de moradia, transporte e trabalho. 
As comunidades de base, que se alimentam da vida eclesial
—  Palavra e Sacramento —  em íntima união com seus pasto
res, ligam-se pelo vínculo da fé. Nelas se desenvolve, a partir

da prática pastoral, uma consciência social de seu próprio va
lor e de sua responsabilidade dentro da Igreja e da sociedade. 
Em alguns casos, o nível de consciência atinge a percepção 
do alcance político de suas práticas. Com a multiplicação das 
comunidades, surgiu a necessidade de uma tomada de cons
ciência do conjunto do processo, promovendo-se os já referi
dos encontros intereclesiais de Vitória e João Pessoa, nos 
quais estimulou-se o diálogo direto das próprias bases entre 
si, e com bispos e assessores. Assim, as bases foram assumin
do gradualmente os encontros, a ponto de fazerem valer sua 
própria palavra. As atividades das CEBs, que traduzem, de 
modo concreto, as opções pastorais adotadas em Medellín, re
presentam a grande mudança nos rumos da Igreja na América 
Latina. Setores das classes dominantes e órgãos de repressão 
não tardaram a perceber essa mudança e, pela primeira vez, 
regimes ditos defensores da “civilização cristã e ocidental” 
perseguem os próprios cristãos, transformando em mártires 
numerosos leigos e mesmo alguns membros da Igreja hierár
quica, como sacerdotes e bispos.

Por tudo isso, o pouco tempo que nos separa da 3.a Confe
rência Geral dos Bispos da América Latina a realizar-se em 
Puebla, México(*), de 27 de janeiro a 12 de fevereiro de 1979, 
só faz crescer a tensão entre os grupos empenhados na preser
vação do espírito de Medellín e as correntes que preferem uma 
conciliação com as forças dominantes, orientando a pastoral 
para uma presença mais espiritual, não conflitiva. A esperan
ça é de que os anos de experiência e sofrimento na caminhada 
das comunidades pobres para a libertação, apoiadas nas refle
xões da teologia, sejam mais significativos da presença do 
Reino de Deus.

(*) O a r t ig o  fo i e s c r ito  em  d e ze m b ro  de 1 9 7 8 .

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) tem se destacado
na defesa dos direitos hum anos.
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Abraham Lowenthal, definem como “fim do conceito hegemô
nico”. Ironicamente, situações criadas pelos Estados Unidos 
se voltavam contra eles.

Somoza afirmou que, se necessário, pegaria em armas para 
combater “a intervenção norte-americana”, do mesmo modo 
como os nicaragüenses “fizeram na década de 20”. Evocava 
a figura do general Sandino, que resistiu, com um punhado 
de camponeses, às tropas que ocuparam a Nicarágua, travan
do a guerra que os historiadores chamam de “o primeiro Viet- 
nam dos Estados Unidos”. Acontece que o velho “Tacho” So
moza, pai do atual ditador, teve na guerra a sua oportunidade 
de avançar para o poder, com a ajuda das tropas de ocupação, 
e matou Sandino à traição, para eliminar o obstáculo mais 
difícil.

Também no Chile, sob inspiração de um regime levado ao 
poder e nele mantido com a ajuda dos Estados Unidos, ocor
reram em 1978 manifestações antinorte-americanas. Como 
nos tempos de Allende, voltaram os slogans “Yankee, go 
home”. Volantes dizendo “Tirem as mãos do Chile, defenda
mos a soberania e a dignidade da pátria” circularam em pro
fusão em Santiago. No El Mercúrio, o mais influente jornal 
chileno, uma das peças do golpe de 1973 e tradicionalmente 
pró-americano, um “assessor de extrema-direita de Pinochet” 
(observação do New York Times) afirmou que “os Estados 
Unidos intensificaram a sua intervenção em nossos assuntos 
internos com o objetivo de colocar um serviçal do imperialis
mo ianque na presidência”. As manifestações se acirraram 
quando o Governo e as autoridades judiciárias norte-america
nas decidiram pressionar o regime chileno no caso do assassi
nato, em Washington, do ex-ministro de Allende, Orlando Le- 
telier. Foi pedida a.extradição de três oficiais chilenos, inclusi
ve um general, ex-diretor da DINA, polícia secreta extinta em
1977.

Mas as pressões diminuíram e no.final do ano Pinochet pa
recia firme em seu cargo, talvez preparado para as repercus
sões que o caso teria de novo com o julgamento, em Washing
ton, em 1979, à revelia, dos três oficiais e outros presos nos 
Estados Unidos. Correu em Santiago a informação de que nu
ma reunião do “sistema” foi decidida a permanência de Pino
chet como a melhor solução para a continuação do grupo no 
poder. Um fato, de projeções imprevisíveis a curto prazo, foi 
a mobilização de todos os setores sociais do Chile no segundo 
semestre de 1978. Começou úma efervescência estudantil, que 
se transfere a 1979 com tendência a crescer. Nasceu uma “co
missão de estudos constitucionais”, para contrapor-se ao gru 
po oficial que preparou o projeto de institucionalização de 
uma “democracia vigiada”. A comissão é, na realidade, um 
artifício político, uma espécie de frente ampla, instrumento de 
ação comum em função de objetivos imediatos, reunindo do 
conservadorismo da “direita civilizada” ao socialismo.

A mobilização sindical foi ainda mais significativa. A dura 
repressão não conseguiu sufocar a tradição chilena de organi
zação operária. Os grupos “não-oficiais” surgidos se juntaram 
em documentos pedindo liberdades sindicais, melhoria de vida 
e volta à democracia, o que acentuou a erosão das bases so
ciais do regime. Um dos esteios civis do golpe de 1973 — 
a Associação Nacional dos Proprietários de Caminhões — , 
cujo lockout provocou o colapso no abastecimento, falou do 
regime chileno em 1978 como de uma “ditadura econômica 
administrada por civis, com apoio das forças armadas”. *

Pinochet fechou sindicatos, ameaçou embriões de centrais

sindicais “não-oficiais”, mas a mobilização não cessou. Em
1978, porém, essa mobilização não teve empuxo suficiente pa
ra sequer ameaçar um regime apoiado na força e numa direita 
econômica poderosa, beneficiária do “modelo” de concentra
ção da renda, controle social a ferro e fogo e portas escancara
das ao capital estrangeiro.

Já na Argentina, o pouco de mobilização social esteve por 
conta de. resíduos de uma organização sindical tradicional
mente combativa, quando se trata de lutar contra salários avil
tados. Com quase três anos de poder, o general Videla, um 
“moderado” no espectro militar argentino, não conseguiu defi
nir nem um projeto de “moderação”, de diálogo do regime 
com as demais forças nacionais, e nem um projeto claro de 
direita, como exigiam os setores mais duros. Uma revista liga
da a estes chegou a anunciar que haveria mudanças, que Vide
la cairia, que viria “a mão dura”. Mas o “clima de guerra”, 
de exaltação nacionalista, criado pela disputa de fronteiras en
tre Argentina e Chile, teve como primeira conseqüência o for
talecimento das lideranças militares internas.

A corrida armamentista

No caso do general Videla, esse fortalecimento jogou com 
condicionamentos arriscados, pois ele teria de conseguir 
soluções favoráveis à Argentina diante de um Chile com a 

força da legalidade, de posse de um laudo da Coroa inglesa 
atribuindo-lhe o domínio das três ilhas sob disputa no canal 
de Beagle. Em 1971, a Argentina aceitou, com o Chile, que 
a Coroa inglesa arbitrasse a questão, e agora os argentinos 
se recusavam a aceitar o laudo. Argumentavam com um trata
do do século passado, de divisão oceânica, sendo o Atlântico 
argentino e o Pacífico chileno. O próprio laudo, num de seus 
itens, reconhece que as três ilhas estão no Atlântico, mas a 
sentença final deu maior peso a outros fatores, favorecendo 
o Chile em suas conclusões finais. Os conflitos gerados a par
tir daí, inclusive com mobilização para a guerra, por parte 
da Argentina, têm outras razões, além da simples divisão 
oceânica envolvendo três ilhotas num canal perdido no extre
mo sul, passagem entre o Atlântico e o Pacífico.

Há os “espaços marítimos” estabelecidos pelo novo concei
to do “mar econômico”, das 200 milhas. Há sobretudo a ne
cessidade de regimes sem base social ampla promoverem mo
bilizações internas, exacerbando o orgulho nacional em be
nefício próprio. Em 1978 isso foi mais claro na Argentina. 
Sociedades em crise, no entanto, tiveram de suportar, sem que 
fossem consultadas, o custo de tais operações. Só a Argentina 
comprou mais de 1,5 bilhão de dólares de armas. Também 
o Chile gastou muito, não se sabendo quanto. O Peru, que 
despendeu cerca de 2 bilhões de dólares desde 1975, tornou-se 
o primeiro comprador latino-americano de armas soviéticas, 
sem falar em Cuba. O caso peruano se vincula ao fantasma 
dos cem anofc, em 1979, da Guerra do Pacífico, na qual Peru 
e Bolívia perderam territórios para o Chile. Por isso um gene
ral boliviano chegou a sugerir que se criasse um “fundo nacio
nal” para a compra de armas sofisticadas. O ano de 1978 ter
minou com aviões supersônicos cruzando os céus de gente mi
serável — a grande maioria dos latino-americanos. A Améri
ca Latina tinha, em 1978, mais de 1 100 000 homens em ar
mas, sem contar forças policiais. O caso do Uruguai é 
característico: de cada 115 uruguaios, um vestia uniforme. Al
guns anos atrás a relação era de um para 600.
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JANEIRO
2 O Governo soviético admite seu apoio material 
ao M ovim ento Popular para a Libertação de Angola 
(MPLA).

5 O presidente Geisel cassa o mandato dos de
putados do MDB-SP Marcelo Gato, federal, e Nelson 
Fabiano Sobrinho, estadual, e suspende seus direitos 
políticos por 10 anos, com base no AI-5.

6  Greve dos funcionários do metrô de Madri para
lisa a cidade.

7 Renuncia Aldo Moro, prim eiro-m in istro ita
liano, juntamente com todo o gabinete, por ter per
dido o apoio dos socialistas ao seu governo.

8  Morre Chu En-lai, prim eiro-m in istro chinês, 
aos 77 anos, em Pequim.

9 Vinte e um países membros da OUA (Organi
zação da Unidade Africana) reconhecem o MPLA 
como legítimo GoVerno angolano.

1 6  A OPEP realiza estudos para o estabeleci
m ento de um fundo de ajuda aos países pobres, com 
recursos da ordem de 1 bilhão de dólares.

1 7 Morre nas dependências policiais m ilitares 
do DOI-CODI, em São Paulo, o m etalúrgico Manuel 
Fiel Filho, preso sob acusação de subversão.

1 9  O Mercado Comum Europeu altera o sis
tema de importação de carne bovina, reduzindo para 
5% as taxas para a carne destinada à industrialização; 
essa medida beneficia as exportações de países sul- 
americanos, inclusive o Brasil.

20  O presidente Geisel afasta o general Ednardo 
D Avila Melo do comando do II Exército, e nomeia 
para o posto o general Dilermando Gomes Monteiro. 
A decisão é atribuída à morte do operário Manuel Fiel 
Filho, precedida a 2 5 /10 /75  pela do jornalista Vladimir 
Herzog, nas mesmas dependências policiais militares.

2 1  O avião supersônico Concorde realiza seu 
primeiro vôo da rota comercial R io—Paris.

24 Tropas do MPLA recebem reforço de solda
dos cubanos.

29 O Senado norte-americano amplia de 9 para 
200 milhas a jui isdição nacional para a pesca.

FEVEREIRO
1 O Movimento Popular para a Libertação de An

gola (MPLA) consolida seu poder político-m ilitar, 
completando a conquista das cidades mais im portan
tes do país, inclusive Huambo, capital adm inistrativa 
da UNITA (União Nacional pela Independência Total 
de Angola).

4 O presidente Geisel institu i o Programa Nacio
nal de Alimentação e Nutrição (PRONAN), visando ao 
fortalecim ento dos pequenos produtores e à d istribu i
ção de alim entos aos carentes de recursos.

7 O Governo espanhol revoga vários artigos da 
lei antiterrorista imposta por Franco em 1975.

9 O Banco do Brasil divu lga resolução proibindo 
até 30  de junho a importação de cerca de 300  produ
tos considerados supérfluos.

1 5  Assassinado o presidente da Nigéria, Murtala 
Mohamed, durante a rebelião dos "jovens oficiais re
volucionários” , assumindo então o poder o general 
Olusegun Abassanjo, chefe do Estado-Maior.

1 8  O Governo francês reconhece a República 
Popular de Angola, somando-se a 53 países, africanos 
e europeus orientais em sua maioria.

2 1  O secretário de Estado norte-americano 
Henry Kissinger, em visita ao Brasil, assina, com o 
chanceler Azeredo da Silveira, um "M em orando de 
Entendimento” .

24 Leonid Brejnev abre o XX.V Congresso do 
Partido Comunista da União Soviética, prometendo 
combater o maoísmo, defender a redução das forças 
de guerra e fortalecer a paz mundial, ao mesmo tempo 
em que condena com veemência certos aspectos da 
política externa dos EUA.

26  O Governo espanhol retira suas forças arma
das do Saara Ocidental.

27  O Itamarati nomeia Rodolfo de Sousa Dantas 
como o primeiro embaixador do Brasil em Angola.

MARÇO
1 O presidente Geisel anuncia, em mensagem ao 

Congresso, que não perm itirá a prática de contesta
ção à Revolução e manterá o bipartidarismo.

5 Encerrado o Congresso do Partido Comunista 
da União Soviética, confirmando-se a permanência de 
Leonid Brejnev no posto de secretário-geral.

1 2  A Fundação Getúlio Vargas anuncia que o 
custo de vida do Rio de Janeiro subiu 5,2% em feve
reiro, o mais alto índice dos últimos 7 anos.

1 6  Renuncia o primeiro-m inistro inglês, Harold
Wilson, logo após a Câmara dos Comuns ter rejeitado 
seu plano de contenção dos gastos públicos.

1 8  O Governo brasileiro aumenta em 15% a ta
rifa para importação de bens de capital, para com pen
sar a isenção do ICM e garantir a concorrência do pro
duto nacional.

24 Golpe m ilitar na Argentina depõe a presi
dente Maria Esteia Martínez de Perón (Isabelita). As
sume o poder uma junta composta pelos comandan
tes das Forças Armadas.

26 A Junta M ilitar argentina nomeia o general 
Jorge Rafael Videla presidente da República, para go
vernar em nome da Junta.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) concede à 
Argentina um empréstimo de US$ 127,5 milhões.
O presidente Geisel, em discurso pronunciado em 
Manaus, promete cum prir a Constitu ição e realizar 
eleições livres e diretas em 1978.

2 7  A África do Sul retira todas as suas tropas do 
território  angolano.

29 Com base no AI-5, o presidente Geisel cassa
o mandato e suspende os direitos políticos, por 10 
anos, dos deputados federais Nadyr Rosseti e Amauri 
Muller, ambos do MDB-RS.

30 Designado o diplomata Ronald Leslie M o
raes Small para o posto de primeiro embaixador do 
Brasil em Moçambique.
O café é cotado em Londres a 1 000  libras esterlinas, 
cotação máxima atingida após a grande quebra de sa
fra causada pelas geadas do ú ltimo inverno.

D n aeroporto de Roissy: Parisi o Concorde decola para seu prim eiro vôo regular até  
o Rio de Janeiro (21/ 1).

Tanques guardam  a Casa Rosada, na m anhã do golpe m ilitar argentino (2 4 /3 ).
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A rainha EUzabeth II recebe o presidente Geisel em Lonares (4/5). Posse do presidente português Ramalho Eanes (14/7).

ABRIL
1 O presidente Geisel recorre ao AI-5, cassando

o mandato do deputado federal Lysâneas Maciel 
(MDB-RJ) e suspendendo seus d ireitos políticos por
10 anos.

8  Decreto-lei assinado pelo presidente Geisel 
concede estímulos fiscais às empresas exportadoras.
0  objetivo é incorporar o comerciante ao processo de 
exportação e elim inar o sistema de reserva de mer
cado praticado pelas m ultinacionais com subsidiárias 
no País.

2 1  A Comissão de Investigação das Forças A r
madas da Argentina acusa a ex-presidente Isabelita 
Perón e o ex-m inistro do Bem-Estar Social, José Ló- 
pez Rega, de estarem envolvidos em transações fic tí
cias no valor de 590 00 0  dólares.

2 4  O papa Paulo VI eleva a cardeal o arcebispo 
de Fortaleza, Dom Aloísio Lorscheider.
Henry Kissinger, secretário de Estado dos EUA, 
chega ao Quênia, primeira etapa de uma viagem a 7 
países africanos — incluindo Tanzânia, Zâmbia, Zaire, 
Gana, Libéria e Senegal.

2 5  O presidente Geisel desembarca em Paris, 
dando início à efetivação da "opção européia”  feita 
pelo Governo brasileiro.
Portugal realiza eleições parlamentares mediante 
voto universal, d ireto e secreto. Mário Soares, do Par
tido Socialista, torna-se prim eiro-m inistro e declara 
que não fará um governo de coligação com o Partido 
Comunista Português.

2 9  O ministro do Planejamento, Reis Veloso, 
assina em Paris um protocolo de cooperação finan
ceira, obtendo um empréstimo de 240  m ilhões de dó
lares, que será aplicado basicamente à implantação do 
pólo petroquímico do Rio Grande do Sul.

MAIO
5  Encerrando uma visita oficial de 3 dias à Grã- 
Bretanha, o presidente Geisel obtém financiam ento 
no m ontante de 1,64 bilhão de dólares, com a assina
tura de acordos nos setores siderúrgico e ferroviário.

8  Eleito presidente do Líbano o diretor do Banco 
Central, Elias Sarkis.

1 0  O Governo brasileiro ratifica convênio COnS-
titutivn rio Sistema Econômico Latino-Americano
(SELA).

11 O ministro da Fazenda, Mário Henrique Si-

monsen, e o secretário do Tesouro dos EUA, W illiam  
Simon, anunciam acordo para a elim inação gradativa 
dos incentivos fiscais a 3 produtos brasileiros de ex
portação: sapatos, bolsas de couro e óleo de soja; ao 
mesmo tempo, o Governo dos EUA se compromete 
a suspender as restrições impostas a esses produtos.

1 2  A empresa ITT (International Telephone and 
Telegraph) admite ter enviado cerca de 350  00 0  dóla
res ao Chile, em 1970, para combater o regime de 
Salvador Allende.

1 4  índia e Paquistão restabelecem relações di
plomáticas, rompidas desde a guerra de 1971.

1 8  O presidente Geisel encaminha ao Con
gresso o projeto da "Lei Falcão", restringindo a propa
ganda eleitoral dos candidatos aos pleitos municipais 
nos programas de rádio e televisão à apresentação da 
legenda, nome, profissão e número de registro.

1 9  O Governo angolano exige de Portugal o fe
chamento de sua embaixada em Luanda.

2  1 Decretado o embargo de todos os bens da 
ex-presidente argentina Isabelita Perón, do ex-m inis
tro López Rega, do ex-presidente da Câmara dos De
putados Raul Lastiri e sua mulher Norma López Rega 
Lastiri.

2 6  Lançada em Portugal a candidatura à presi
dência do ex-general Otelo Saraiva de Carvalho.

2 8  A URSS e os EUA assinam acordo, sim ulta
neamente em Moscou e W ashington, sobre lim itação 
de provas nucleares para fins pacíficos.
Inaugurada a usina hidrelétrica de M arimbondo, ins
talada entre Minas Gerais e São Paulo, no rio Grande. 
Os 13 ministros da OPEP, reunidos em Bali, decidem 
m anter inalterados os preços do petróleo.

JUNHO
1 Tropas da Síria invadem o Líbano, aliando-se 

às facções do exército cristão direitista em sua luta 
contra os muçulmanos e palestinos.

2  Encontrado em Buenos Aires o corpo do ex- 
presidente boliviano Juan José Torres, assassinado 
no dia anterior com 3 tiros na cabeça.

3  O Governo brasileiro amplia o bloqueio econô
mico ao regime de m inoria branca da Rodésia, obede
cendo à decisão do Conselho de Segurança da ONU.

4  Decreto assinado pelo presidente Geisel institu i 
depósito compulsório de Cr$ 12 000 ,00  para turistas 
que viajem ao exterior.

5  O Egito reabre o canal de Suez à navegação 
internacional.

6  Realizam-se eleições gerais na Itália, conside
radas de grande importância, devido à possibilidade de 
uma vitória do PC.

9  Os partidos políticos espanhóis obtêm o di
reito de livre atuação, após 37 anos de proscricão.
O presidente boliviano Hugo Banzer decreta estado 
de sítio para controlar as agitações provocadas pelo 
assassinato, em 1-6-76, do ex-presidente Juan José 
Torres (ver Obituário), que se encontrava exilado na 
Argentina.

1 0  O presidente Geisel aprova a form ação da 
Companhia Siderúrgica de Tubarão, pela associação 
da Siderbrás a capitais japoneses e italianos.

1 2  As Forças Armadas uruguaias depõem o 
presidente Juan Maria Bordaberry.

1 5  O presidente do Líbano, Suleiman Franjieh, 
aceita a entrada no país de uma força de paz árabe.

1 6  A OEA (Organização dos Estados America
nos) reconhece a violação dos d ireitos humanofc no 
Chile.

2 0  O Partido Democrata Cristão vence as elei
ções gerais na Itália.

2 3  Cassados os direitos políticos da ex-presi
dente argentina, Isabelita Perón, juntam ente com ou
tras 35 personalidades políticas e sindicais do pero
nismo.

2 4  O Congresso brasileiro aprova a Lei Falcão, 
que restringe a propaganda eleitoral através do rádio 
e da televisão.

2 5  Introduzida a pena de morte na Argentina.

2 7  O general Antônio Ramalho Eanes vence as 
eleições presidenciais em Portugal, com 61,5% dos 
votos.

2 8  Avião airbus da Air France, com 257 passa
geiros a bordo, sequestrado no dia anterior por m ili
tantes da Frente Popular de Libertação da Palestina 
(FPLP) quando fazia a linha Te lav ive—Paris, aterrissa 
no aeroporto de Entebbe, Uganda. Os seqüestradores 
exigem a libertação de 53 palestinos presos em Israel, 
em sua maioria.
Aberta ao tráfego em toda a sua extensão a rodovia 
dos Imigrantes, ligando São Paulo à Baixada Santista.

3 0  Encerrada a reunião dos partidos comunistas
europeus, prociam anuu u direiio ue cada um Uuooor
sua própria via para o socialismo, sem seguir a lide
rança do Partido Comunista da União Soviética.
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JULHO
Renuncia o prim eiro-m inistro espanhol Carlos 

Arias Navarro, após ser pressionado pelo rei Juan Car
los I, descontente em virtude de sua relutância em 
promover reformas democráticas.

3  O rei Juan Carlos, da Espanha, nomeia Adolfo 
Suárez para o posto de prim eiro-m inistro.

4  José López Portillo é eleito presidente do 
México.
Pára-quedistas israelenses realizam operação-re- 
lâmpago no aeroporto de Entebbe, Uqanda, resga
tando todos os reféns e a tripulação do avião da A ir 
France seqüestrado no dia 27 de junho.

5  O presidente de Uganda, Idi Am in Dada, apon
tado pelos israelenses como cúmplice dos seqüestra
dores do avião da A ir France, exige do Conselho de 
Segurança da ONU a condenação de Israel pelo res
gate dos reféns em Entebbe.

9  O presidente Geisel inaugura a fábrica de auto
móveis Fiat em Betim (MG) e pronuncia discurso con
denando o pluripartidarismo.

1 4  Escolhido pelos altos comandos militares o 
novo presidente do Uruguai, Aparicio Méndez.

1 5  A Petrobrás recebe propostas de empresas 
m ultinacionais para a exploração de petróleo no Brasil 
por meio de contratos de risco.

1 7  Iniciam-se os XXI Jogos Olímpicos, no Ca
nadá.

2 1  O Conselho Monetário Nacional aprova me
dida para conter a inflação no Brasil, incluindo a lim i
tação das vendas a crédito e dos financiam entos habi
tacionais.

2 2  O Governo brasileiro contrai empréstimo 
com a Alemanha Ocidental, no valor de Cr$ 18,4 bi
lhões, para a construção de duas centrais nucleares 
em Angra dos Reis (RJ).

2 3  Toma posse em Portugal o prim eiro governo 
formado pelo Partido Socialista.

2 6  Fidel Castro declara que os soldados cubanos 
irão permanecer em território  angolano até que este
jam organizadas e equipadas as Forças Armadas desse 
país.

2 7  O ex-primeiro-ministro japonês Kakuei Ta- 
naka é detido sob a acusaçao de ter recebido suborno 
da Lockheed.

2 9  O Instituto Brasileiro do Café (IBC) im porta 
560 000  sacas de café de El Salvador, para sustentar 
os preços do produto no mercado internacional.

3 0  O rei Juan Carlos concede anistia a maior 
parte dos presos políticos da Espanha.
Toma posse o novo gabinete italiano, chefiado por 
Giulio Andreotti.

AGOSTO
1 O jornal O Estado de S. Paulo inicia a publica
ção de reportagem sobre abusos na administração pú
blica brasileira.

4  O presidente Geisel suspende por 10 anos os 
direitos políticos do ex-governador do Estado do Rio 
Grande do Norte, José Cortez Pereira, de 4 dirigentes 
de empresas e autarquias estaduais, e do deputado fe
deral governista Ney Lopes de Sousa, que também 
teve seu mandato cassado.

9  O deputado Ademar Santillo (MDB-GO) de
nuncia excesso nos gastos alimentares na residência 
oficial do m inistro do Trabalho, Arnaldo Prieto.

1 0  O ex-presidente português Antônio de Spi- 
nola é preso ao retornar a Lisboa.

1 2  Forças cristãs falangistas ocupam o acam
pamento palestino de Tal Zaatar, no Líbano, após 51 
dias de assédio.

1 3  O Governo do Equador expulsa do seu terri
tório 2 arcebispos, 13 bispos e 22 sacerdotes que par
ticipavam de um debate sobre os problemas da Am é
rica Latina.

1 7  A convenção do Partido Republicano dos
EUA designa Gerald Ford candidato.à presidência 
Encerra-se em Colombo, Ceilão, a V Conferência dos 
Países Não-Alinhados, da qual participam chefes de 
Estado e de Governo de 85 países.

1 8  A diretoria da Petrobrás aprova a criação de 
uma nova subsidiária, a Petrobrás Mineração.

1 9  Duas bombas explodem no Rio de Janeiro, 
sob a responsabilidade da Aliança Anticom unista Bra
sileira: uma no prédio da Associação Brasileira de Im
prensa, outra no da Ordem dos Advogados.

2 0  Trinta guerrilheiros ou simpatizantes da 
causa dos M ontoneros são assassinados, na maior 
chacina ocorrida na Argentina nos últim os 3 anos. 
Atiradas duas bombas coquete i-m olotov contra o 
prédio da 1 .a Auditoria Militar, em Porto Alegre.

O arcebispo tradicionalista M arcel Lefèbvre rompe 
com o Vaticano (29/8).

A sonda Viking I, lançada pela NASA, chega à su
perfície de Marte.
A República Socialista do Vietnam apresenta seu 
pedido de ingresso na ONU.

2 2  Morre em acidente autom obilístico na via 
Dutra o ex-presidente Juscelino Kubitschek.

2 7  No Líbano líderes cristãos falangistas acei
tam plano de paz proposto por mediadores da Liga 
Árabe.

2 9  O bispo dissidente francês Mareei Lefèbvre 
rompe com o Vaticano, ao rezar uma missa em ritual 
tradicionalista.

SETEMBRO
1 O Governo brasileiro divulga duas breves no

tas sobre o caso das mordomias, negando a existência 
de abusos nos gastos da administração pública, bem 
como na residênçia oficial do m inistro do Trabalho, 
Arnaldo Prieto.
O novo presidente do Uruguai Aparicio Méndez de
creta, ao tom ar posse, o A to Institucional n.° 4, cas
sando por 15 anos os direitos políticos de todos os 
candidatos eleitos em 196 6 e  1971.

6  V iktor Belenko, pilo to da Força Aérea Sovié
tica, foge com um M ig-25 para o Japão, onde solicita 
asilo político aos EUA.

9  Morre em Pequim, aos 82 anos, o presidente 
do Partido Comunista Chinês, Mao Tsé-tung.
O ex-governador Cortez Pereira, do Rio Grande do 
Norte, é condenado a 18 dias de detenção na Colônia 
Penal de Natal, por irregularidades praticadas no 
Banco de Desenvolvim ento do Estado durante sua 
gestão.

1 0  O presidente Geisel assina decretos decla
rando zonas de segurança nacional 4 municípios de 
Mato Grosso (Fronteira Rica, Mirassol do Oeste, Eldo
rado e Mundo Novo) e 5 do Acre (Senador Guiomard, 
Plácido de Castro, Mâncio Lima, Manuel Urbano e As-
cie Bracil).

1 4  O Conselho Nacional do Petróleo aprova a 
constitu ição da Potássio M ineração S/A, empresa

Oficiais japoneses escondem o ja to  soviético M ig-25, com o qual V iktor Belenko asilou-se no Japão (6/9).
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subsidiária da Petrobrás, para exploração das jazidas 
de potássio de Sergipe.
Cuba e Portugal reatam relações diplomáticas, in ter
rompidas desde 1959, e assinam acordos comerciais.

1 5  O Partido Comunista Chinês rejeita mensa
gem de condolências enviadas pelos PCs italiano e 
francês, por ocasião da morte de Mao Tsé-tung.

2 0  O presidente Geisel encerra visita oficial de
8 dias ao Japão, onde firm ou vários acordos nas áreas 
econômica e cultural.
O Partido Social-Democrata sueco é derrotado nas 
eleições parlamentares, após 44  anos no poder, por 
coalizão formada pelos Partidos Conservador, Liberal 
e do Centro.

2  1 Orlando Letelier, ex-m inistro do Exterior chi
leno, morre em atentado a bomba, em W ashington.
O Governo dos EUA e organizações in ternacionais de 
defesa dos d ireitos humanos responsabilizam o Go
verno chileno de Pinochet pelo atentado.

2 2  O bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipó- 
lito, é seqüestrado, torturado e ameaçado de morte 
por membros da Aliança Anticom unista Brasileira.

2 8  Forças sírias iniciam grande ofensiva no 
Líbano, atacando as posições da coligação palestina 
nas m ontanhas a nordeste de Beirute.

3 0  A Petrobrás e a British Petroleum firmam o 
documento do primeiro contrato de risco para explo
ração de petróleo no Brasil.

OUTUBRO
1 O deputado federal João Cunha (MDB-SP) 

pede que seja expulso do partido o deputado Leonel 
Júlio, presidente da Assembléia Legislativa paulista, 
devido a escândalo relativo às verbas de representa
ção dessa casa.
O Governo dos EUA suspende a ajuda m ilitar ao Uru
guai, alegando graves violações dos direitos.humanos 
nesse país.

4  O chanceler Azeredo da Silveira rejeita, em 
W ashington, as críticas dos EUA ao acordo nuclear 
Brasil-Alemanha.

6  Golpe m ilitar na Tailândia derruba o governo 
do prim eiro-m inistro Seni Pramoj.

9  O primeiro-ministro chinês Hua Kuo-feng é 
nomeado para todos os cargos deixados vagos com

a morte de Mao Tsé-tung: presidente do Partido Co
munista, da Comissão M ilitar e do Politburo.

1 0  Realizam-se em Cuba eleições municipais, 
as primeiras desde 1959.

1 1 Divulgada a prisão da viúva de Mao Tsé- 
tung, Chiang Ching, e de 3 outros representantes da 
ala radical do PC chinês, o chamado Grupo de Xangai.
0  Tribunal Superior Eleitoral restringe ainda mais a 
propaganda eleitoral, proibindo o fracionam ento do 
horário gratuito no rádio e televisão, e a colocação 
de cartazes em restaurantes, cinemas etc.

1 2  Morre o padre jesuíta João Bosco Penido 
Burnier, em conseqüência de tiro  recebido de um sol
dado da PM na delegacia de Ribeirão Bonito, MT.

1 8  Termina em Riad a reunião de cúpula dos 
chefes de Estado árabes, decidindo por uma trégua de
fin itiva no conflito  libanês, a partir de 21 de outubro, 
e pela normalização das relações entre Síria e Egito, 
rompidas desde a intervenção síria no Líbano.

1 9  O presidente Geisel inaugura a rodovia Cuia
bá—Santarém.

2 6  Decretada na Argentina a prisão preventiva 
da ex-presidente Isabelita Perón.

NOVEMBRO
1 Forças rodesianas invadem o territó rio  de M o

çambique para combater guerrilheiros.

3  Jim m y Carter vence as eleições presidenciais 
nos EUA, com 51% dos votos.

5  Os presidentes Geisel, do Brasil, e Morales Ber- 
múdez, do Peru, assinam, a bordo de um navio no rio 
Solimões, acordo de ampliação dos laços de comércio 
entre os dois países.

I  0  Tropas sírias chegam a Beirute para im por o 
cessar-fogo entre cristãos e muçulmanos.

I I  O presidente egípcio Anuar el-Sadat anuncia 
a transformação em partidos distin tos das três facções 
do partido único União Socialista Árabe.

1 5  Terminada a guerra civil libanesa, depois de
19 meses, ficando o país sob o controle da Força de 
Paz Inter-Árabe.
Realizam-se eleições municipais em todo o Brasil, 
resultando em 53,58%  dos votos válidos para a 
Arena, e 46,42%  para o MDB.

1 6  O Executivo brasileiro envia ao Congresso o 
projeto de reforma do Poder Judiciário.

1 8  As Cortes espanholas aprovam o projeto de 
reformas políticas proposto pelo prim eiro-m inistro 
Adolfo Suárez, com o apoio do rei Juan Carlos.
O Governo federal corta Cr$ 40  bilhões (25% do to 
tal previsto no II PND) nos investim entos públicos de 
1977, para controlar a inflação e equilibrar o balanço 
de pagamentos.

2 2  Os EUA e a Romênia assinam o mais im por
tante acordo comercial firmado entre o Governo nor- 
te-americano e um país socialista, com a duração de
10 anos, que perm itirá a elevação do m ontante das 
transações comerciais dos dois países de 45 0  m ilhões 
de dólares para 1 bilhão, em 1980.
O Conselho de Segurança da ONU aprova por unani
midade (com abstenção dos EUA) a entrada de Angola 
na organização.

J im m y Carter e Walter Monda/e, com as esposas, comemoram sua posse com o presidente e vice dos EUA (20/1).

DEZEMBRO
3  Com base no AI-5. o presidente Geisel cassa 
o mandato e suspende por 10 anos os direitos políti
cos do deputado estadual Leonel Júlio, MDB, presi
dente da Assembléia paulista.

M orto  Mao, os cnmeses comemoram (23 /10) a queda do "grupo dos qua tro " e a ascensão de Hua Kuo-feng (9/10).
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6  Morre na Argentina o ex-presidente João Gou
lart, vítima de uma síncope cardíaca.

8  A Comissão Pastoral da Terra, órgão da CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), denuncia 
que o padre Florentino Maboni fo i submetido a to rtu 
ras físicas a fim  de confessar participação em supostas 
atividades subversivas no sudeste do Pará.

1 0  A União Soviética adota o lim ite de 200  m i
lhas para seu mar territorial.
O general Rodrigo Otávio Jordão Ramos, m inistro 
do Superior Tribunal M ilitar, defende a elaboração de 
uma nova Constitu ição para o país, capaz de atender 
às tradições liberais e elim inar os atos de exceção.
Os países da OTAN rejeitam, em Bruxelas, a pro
posta do Pacto de Varsóvia de renúncia ao uso de ar
mas nucleares em conflitos.

1 1  A Comissão de Descolonização da ONU

apóia a luta armada da Organização do Povo do Su
doeste Africano (SWAPO) pela independência da 
Namíbia, dominada pela África do Sul.

1 4  O papa Paulo VI se manifesta contra o terro
rismo, a tortura e o aborto, em mensagem divulgada 
no Dia da Confraternização Universal.

1 5  O presidente Geisel sanciona a nova Lei das 
Sociedades Anônimas.
Aprovado na Espanha, em referendo popular, o pro
je to de reformas democráticas.
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, co
ronel A n tôn io  Erasmo Dias, afirma ter provas de que 
setores da Igreja mantêm contatos com terroristas e 
comunistas.
O Parlamento da Alemanha Ocidental reelege Helmut 
Schmidt para o cargo de prim eiro-m inistro.

1 6  Policiais atacam casa na Lapa, em São

Paulo, matando em tiro te io  3 m ilitantes do Partido 
Comunista do Brasil, que se reuniam no local. 
Renuncia o prim eiro-m inistro japonês Takeo Miki.

2 1  A Holanda veta a entrega de urânio enrique
cido, ao Brasil e à Alemanha Ocidental, até que o Go
verno brasileiro decida assinar o Tratado de Não-Proli- 
feração de Armas Nucleares.

2 4  O Parlamento japonês elege Takeo Fukuda 
para o cargo de prim eiro-m inistro.
O Governo do Equador dá anistia a presos políticos.

2 6  O Governo de Zâmbia expulsa de seu territó
rio os guerrilheiros da UNITA, organização política an
golana pró-ocidental.

3 0  Dissolvido na Espanha o Tribunal de Ordem 
Pública, principal corte para crimes políticos do re
gime franquista.

W7
JANEIRO
4  O embaixador da Alemanha Ocidental no Bra
sil, Horst Roding, declara que o acordo nuclear assi
nado entre os dois países será cumprido e que seu 
país não cederá a nenhuma pressão contrária.

7  O Governo dos EUA revela que a Boeing su
bornou com um tota l de 77 bilhões de dólares várias 
pessoas de diferentes países, inclusive o Brasil, para 
que facilitassem a venda de seus aviões.
Santiago Carrillo, secretário-geral do Partido Comu
nista Espanhol, declara-se favorável à permanência de 
bases norte-americanas na Espanha.
O Governo da Tchecoslováquia detém para in terro
gatório dissidentes que assinaram a Carta 77, docu
mento pedindo o restabelecimento das liberdades de
mocráticas no país.

8  O general reformado José Lopes Bragança di
vulga plano de assassínio do ex-presidente João Gou
lart, que seria efetivado durante com ício marcado para 
21-4-64, com a aprovação de integrantes m ineiros do 
m ovim ento de março de 64.

9  Encerra-se em Maceió «o IV Congresso Brasi
leiro de Magistrados, com um apelo ao restabeleci
m ento das garantias constitucionais do Judiciário. 
Chefes de Estado e de Governo da Tanzânia, Zâm
bia, Botsuana, M oçambique e Angola, reunidos em 
Lusaka, manifestam seu apoio à transferência do po
der á maioria negra da Rodésia.

1 0  O Brasil abfre embaixada na Jamaica.

11 O Governo espanhol envia às Cortes projeto 
de reforma sindical, prevendo a legalização dos sindi
catos e o direito à greve.

1 3  O Governo brasileiro anuncia um programa 
de racionalização do consumo de combustíveis, in
cluindo o recolh im ento compulsório de Cr$ 2,00 por 
litro  de gasolina e de CrS 250 ,00  por tonelada de óleo 
combustível (restituível após dois anos, sem juros 
nem correção monetária), e o fecham ento dos postos 
nos dom ingos e feriados.
A Anistia Internacional denuncia a violação dos 
acordos de Helsinque pela União Soviética.

1 8  O ministro da Previdência Social, Nasci
mento e Silva, anuncia a extensão aos proprietários 
rurais dos benefícios concedidos pelo INPS.

2 0  J im m y  C a rte r to m a  p o s se  em Washington 
como 39.° presidente dos Estados Unidos.
Inaugurado o aeroporto internacional do Rio de Ja
neiro, no Galeão.

Severo Gomes demite-se do M in istério  {8/2).

2 1  O presidente Carter anistia os norte-america
nos que se negaram a prestar serviço m ilitar durante 
a Guerra do Vietnam.
O presidente do IBC (Institu to Brasileiro do Café), 
Camilo Calazans, anuncia a extinção gradativa do 
subsídio do café para as torrefatoras.
Aprovado na Itália o projeto de lei que autoriza o 
aborto.

2 3  O Governo brasileiro decreta o recolh im ento 
compulsório de Cr$ 250 ,00  por tonelada de óleo 
combustível.

2 4  O primeiro-m inistro da Rodésia, lan Smith, 
rejeita proposta britânica de form ação de um governo 
transitório para a entrega do poder à maioria negra 
do país.

2 5  Intelectuais brasileiros entregam ao m inistro 
da Justiça um manifesto com 1 046 assinaturas, pe
dindo o fim  da censura no país.

2 7  A Igreja Católica anuncia sua decisão de 
manter defeso o acesso de mulheres ao sacerdócio.

2 8  A Guiana solicita seu ingresso no Comecon.

3 1  O secretário de Estado dos EUA, Cyrus
Vance, declara ao embaixador brasileiro em Washing
ton, João Batista Pinheiro, que o Governo norte-ame- 
ricano é contrário ao prosseguimento do acordo nu
clear entre Brasil e A lem anhaO cidental.

FEVEREIRO
1 Tomam posse em todo o Brasil os prefeitos e 

vereadores eleitos em novembro de 1976.
José Papa Jr., presidente da Federação e Centro do 
Comércio do Estado de São Paulo, afirma que o em
presariado paulista é favorável à redemocratização do 
país.

2  A Conferência dos Bispos da Espanha divulga 
documento pedindo que os cristãos não dêem apoio 
aos partidos políticos cujos programas se norteiam 
pelos princípios da economia capitalista.
0  presidente Geisel cassa o mandato e suspende por
10 anos os d ireitos políticos do vereador G lênio Peres 
(MDB-RS).

3  Sufocada uma tentativa de golpe de extrema 
direita na Etiópia, sendo executados 9 membros do 
Governo, inclusive o presidente Teferi Benti.

4  O coronel Hailó Mariam Mengistu, vice-presi
dente do Conselho M ilitar, torna-se o novo chefe do 
Governo da Etiópia.

8  O ministro Severo Gomes, da Indústria e do 
Comércio, demite-se do cargo, por divergir da política 
do governo Geisel.

9  Angelo Calmon de Sá, presidente do Banco do 
Brasil, assume o M inistério da Indústria e do Comér
cio e é substituído no cargo anterior por Carlos Risch- 
bieter, presidente da Caixa Econômica Federal.

1 5  O presidente Geisel cassa o mandato e sus
pende os direitos políticos do vereador An tôn io  da 
Silva Klassmann (MDB-RS).

1 6  Elevado para Cr$ 16 000,00 o valor do de
pósito compulsório exigido dos turistas que vão ao ex
terior.

2 3  O primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin 
vence as eleições para a presidência do Partido Traba
lhista.

24  A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil) divulga o documento Exigências Cristãs de 
uma Ordem Política, durante a XV Assembléia Geral 
realizada em Itaici (SP).
Howard Hunt, um dos implicados no caso Watergate, 
afirma que a CIA o encarregou de realizar pagamentos 
a líderes políticos do México, Uruguai e Japão.

2 7  O deputado federai Alencar Furtado
(MDB-PR), da facção dos "autênticos", vence as elei
ções para a liderança de seu partido na Câmara.
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2 8  M arco M acie l (Arena-PE) tom a posse como 
presidente da Câmara Federal; Petrônio Portela (Are- 
na-PI) assume a presidência do Senado, e Eurico Re
sende (Arena-ES), a liderança do,Governo no Senado.

MARÇO
1 Os Governos argentino e uruguaio rejeitam a 

ajuda m ilitar dos EUA, em protesto contra as críticas 
que recebem do governo Carter por violação dos direi
tos humanos.

4 Restabelecidas na Espanha as assembléias das 
províncias bascas de Guipúzcoa e Biscaia, fechadas 
por Franco desde 1939.

5  O Governo brasileiro recusa a ajuda m ilitar nor
te-americana, alegando violação do princípio de não- 
interferência nos assuntos internos do país, devido às 
críticas do governo Carter sobre a questão dos direitos 
humanos.
0  Governo espanhol reconhece o direito de greve, 
suprim ido havia quatro décadas.

9  Suspenso por tempo indeterminado em todo
o território  nacional o depósito restituível de Cr$ 2 ,00 
por litro  de gasolina, que não chegou a ser estabele
cido.
0  diálogo entre Governo e Oposição inicia-se ofi
cialmente, em Brasília, com encontros entre líderes da 
Arena e do MDB.

1 0  Tropas guerrilheiras procedentes de Angola 
ocupam três im portantes centros de m ineração da 
Província de Shaba (ex-Katanga), no Zaire.

11 O Brasil denuncia o Acordo de Assistência 
M ilitar assinado com os EUA em 1952, decidindo pela 
sua suspensão gradativa e total.

1 2  O general Pinochet, ocupando a presidência 
da República do Chile, decreta a dissolução de todos 
os partidos políticos.

1 3 Eleições municipais na França registram a 
vitória das esquerdas no interior, e do gaullista Jac- 
ques Chirac para a prefeitura de Paris.

14 Os EUA confirmam a denúncia de violação 
dos d ireitos humanos em 82 países, incluindo o Brasil.

1 6  O Governo rejeita o substitu tivo proposto 
pelo relator da Comissão Mista do Congresso, sena
dor Accioly Filho (Arena-PR), ao projeto de reforma 
do Poder Judiciário.
Assassinado Kamal Jum blatt, líder esquerdista do 
Líbano.

1 7  Os Governos da Guatemala e de El Salva
dor rejeitam a ajuda m ilitar dos EUA, em protesto con
tra as críticas de violação dos direitos humanos.

20 Indira Gandhi, prim eira-m inistra da índia, 
perde o mandato nas eleições, após 11 anos no po
der.

22  O presidente Mobutu, do Zaire, afirma que 
soldados cubanos participaram da invasão de Shaba.

23  O Governo rejeita as exigências do MDB — 
restabelecimento das garantias dos juizes e do ha- 
beas-corpus em crimes políticos — para a aprovação 
do projeto de reforma do Judiciário.

24  O D ire tó rio  Naciona l do M D B  declara-se 
contra o projeto de reforma do Judiciário, apresentado 
pelo Governo federal, e contra o projeto de extinção 
da fidelidade partidária, proposto no dia 21 pelo líder 
do Governo na Câmara, José Bonifácio.

2 8  0 primeiro-ministro Mário Soares oficializa
o pedido de ingresso de Portugal no Mercado Comum 
Europeu.

1 5  O Congresso Naciona l volta a funcionar, e os 
líderes do MDB criticam as reformas promulgadas 
pelo Executivo, dando início a uma série de manifesta
ções de repúdio ao "pacote de abril".

1 8  D ecreto do presidente G eisel isenta o setor 
siderúrgico do pagamento do im posto sobre produtos 
industrializados (IPI), por 10 anos.
D ivulgada em Luanda a decisão dos presidentes de 
Angola, Moçambique, Tanzânia, Botsuana e Zâmbia 
(a chamada "Linha de Frente" da África) de aumenta
rem a ajuda aos m ovim entos de libertação da maioria 
negra da Namíbia, África do Sul e Rodésia.

1 9  O D ire tó rio  Naciona l do M D B  declara-se fo r
malmente a favor da luta pela convocação de uma As
sembléia Constitu inte que restabeleça o Estado de di
reito no país.
O ex-governador Cortez Pereira (Arena-RN) é absol
vido no processo que apura irregularidades no Banco 
de Desenvolvim ento, no Rio Grande do Norte.

2 1  O rei Juan Carlos, da Espanha, assina de
creto em que proíbe a participação dos m ilitares nas 
atividades políticas, bem como a sua intervenção na 
form ulação da política nacional.

2 2  O gab inete  do p rim e iro -m in is tro  Adolfo Suá- 
rez aprova decreto restabelecendo a liberdade sindical 
na Espanha.
O G overno da E tióp ia in tim a todos os serviços e as- 
sessorias norte-americanas — com exceção da embai
xada — a deixarem o país em 4 dias.

2 5  A A n is tia  In ternaciona l denuncia detenções 
e desaparecimentos de líderes sindicais em 21 países, 
inclusive o Brasil.

2 6  O presidente Geisel estabelece um lim ite má
xim o de 730  m ilhões de dólares para a importação de 
máquinas e outros produtos pelas empresas e reparti
ções federais.

2 7  Noventa e o ito  c ien tis tas  realizam em Berlim 
Ocidental protestos contra o acordo nuclear germano- 
brasileiro.
O p ro je to  dos senadores Nélson Carne iro e Accioly 
Filho, que institu i o divórcio no Brasil, consegue o nú
mero necessário de assinaturas para sua apresenta
ção ao Congresso.

2 8  Estados U n idos e Cuba restabelecem rela
ções diplomáticas, rompidas havia 16 anos, e assinam 
acordo que permite aos cubanos a pesca dos exceden
tes da fauna marinha no mar territoria l dos EUA.

2 9  O D ire tó rio  Regional do M D B  em São Paulo 
decide por unanimidade engajar-se na luta em favor 
de uma Assembléia Constitu inte Nacional.
O tribuna l de arb itragem  que examina o litíg io argen- 
tino-chileno sobre o canal de Beagle decide que as 
três ilhas aí existentes são propriedade do Chile.

MAIO
4  O ex-presidente argentino  Alejandro Lanusse é 
preso, sob a alegação de corrupção, juntam ente com 
ex-membros de sua administração, acusados de forne
cerem auxílio financeiro aos montoneros.

6  A General M o to rs  do Brasil confirma a demis
são de 600  operários, elevando a 7 500  o número de 
funcionários dem itidos na indústria automobilística, 
apenas neste ano.

1 0  O Senado dos EU A aprova o levantam ento 
parcial do embargo sobre o comércio com Cuba.

1 2  Insta la-se no Congresso comissão mista en- 
carregaaa ae examinar as em endas üivorciata» apre
sentadas pelo senador Nélson Carneiro e pelo deputa
do Rubem Dourado.

3 0  Paralisado o trân s ito  de toda a Zona Sul e 
Centro de São Paulo, para impedir a concentração de 
estudantes, no largo do Arouche, por melhores condi
ções de ensino.

3 1  O presidente Geisel convoca o Conselho de 
Segurança Nacional, para uma análise da situação 
política do país, e prom ove 39 oficiais-generais das 
Forças Armadas.

ABRIL
1 O presidente Geisel baixa o A to Complementar 

n.° 102, decretando o recesso do Congresso Nacional 
por tempo indeterminado, para processar a reforma do 
Judiciário, bloqueada pela Oposição.

2  A d o lfo  Suárez, prim eiro-m inistro espanhol, de
termina a extinção do M ovim ento Nacional, partido 
único do regime franquista.
No Líbano, m ilícias cristãs falangistas, apoiadas por 
artilharia israelense, ocupam quase todo o sul do país.

3  O Governo do Estado de São Paulo garante 
a verba suplementar exigida pelo Conselho Universi
tário da USP.

4  O Governo do Zaire rompe relações com Cuba.

7  A Polícia Federal proíbe a distribuição do n.° 
231 do jornal Opinião, o que leva esse semanário a 
optar pelo fechamento.

9  O Governo espanhol legaliza o Partido Comu
nista, após 38 anos de clandestinidade, dando início 
à primeira crise m ilitar no país, depois da morte de 
Franco, ocorrida em novembro de 1975.

11  A Jun ta  M ilita r  a rgentina denuncia o envo l
vim ento de um grupo financeiro com a organização 
guerrilheira dos m ontoneros.

1 3  O presidente Geisel promulga a reforma do 
Poder Judiciário por meio da Emenda Constitucional 
n.° 7, dando início às reformas conhecidas com o "pa
cote de abril".

1 4  Dando prossegu im ento  à divulgação do "pa
cote", o presidente Geisel, com base no AI-5, assina 
nova emenda constitucional, a de n.° 8, e 6 decretos- 
leis, promulgando reformas políticas que alteram a le
gislação eleitoral estabelecida pela Constitu ição de 
1967. As principais alterações foram: prorrogação do 
mandato dos presidentes da República de 5 para 6 
anos; eleições indiretas para governadores e para 1/3 
dos senadores; aplicação da Lei Falcão a todas as elei
ções diretas. Na mesma data, decretou a reabertura 
do Congresso Nacional.

Geisel edita o "pacote de a b r ir  (13  e 14/4).
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1 8  Presos na Argentina os dirigentes de 40 sin
dicatos da Província de Córdoba, que participavam do 
primeiro "Plenário Sindical ' realizado no país desde 
a tomada do poder pelos militares.
0  jornal O Estado de S. Paulo denuncia o Banco Na
cional de Desenvolvim ento Econômico (BNDE) por 
creditar CrS 350  m ilhões à Fiação e Tecelagem Lut- 
falla, quando esta já se encontrava falida.

1 9  Forte esquema policial impede que estudan
tes de todo o Brasil realizem concentrações públicas 
programadas nos principais centros, no “ Dia Nacional 
de Luta", em protesto contra a prisão de 4 estudantes 
e 4 operários, no dia 1.° de maio, em São Paulo.

2 1  O partido israelense Likud, de tendências di
reitistas, vence as eleições parlamentares.
Carlos Lacerda, jornalista e político, morre de enfarte 
aos 63 anos, no Rio de Janeiro.

2 2  Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São 
Paulo, e o presidente Carter, dos EUA, recebem o 
títu lo  de doutor honoris causa, da Universidade de No- 
tre Dame, nos EUA, por suas ações em defesa dos di
reitos humanos; na ocasião, o presidente norte-ameri- 
cano expõe a nova política externa de seu governo, 
não m aisfundamentada no temor ao comunismo.

2 4  O presidente da URSS, Nikolai Podgorny, é 
afastado do Politburo do Partido Comunista.

2 7  Armando Falcão, m inistro da Justiça, institu i 
a censura prévia aos livros e periódicos estrangeiros.

3 1  O presidente argentino Jorge Videla devolve 
o d ireito de distribuição de com bustíveis e derivados 
às empresas petrolíferas Exxon, norte-americana, e 
Shell, anglo-holandesa.
Mais de 20 000 estudantes entram em greve na Uni
versidade de Brasília, em protesto contra a punição 
dos responsáveis pelo ato público do dia 19/5.

JUNHO
2  Tropas da PM de Londrina (PR) impedem a 
realização de uma conferência de A liom ar Baleeiro, 
ex-m inistro do Supremo Tribunal Federal, do profqs- 
sor Dalmo Dallari, da Comissão de Justiça e Paz, de 
São Paulo, e do jornalista Sérgio Buarque de Gusmão.

4  Detidos 800 estudantes em Belo Horizonte, 
quando tentavam realizar o III Encontro Nacional de 
Estudantes.

6 - 8  Rosalyn Carter, esposa do presidente dos 
EUA, chega ao Brasil para tratar basicamente de as
suntos relativos à violação de direitos humanos.

1 4  O presidente Geisel, com base no AI-5, 
cassa o mandato e suspende por 10 anos os direitos 
políticos do deputado federal Marcos Tito (MDB-MG), 
por seu discurso de críticas ao Governo, pronunciado 
no dia 24  de maio. O discurso, que lhe valeu a acusa
ção de ser porta-voz do Partido Comunista, seria a re
produção de um manifesto publicado no jornal clan
destino Voz Operária.
Realizam-se eleições gerais na Espanha, com v itó 
ria da União de Centro Democrática, de Adolfo Suárez.O Congresso Nacional aprova em primeira votação 
a emenda constitucional do senador Nélson Carneiro, 
que introduz o divórcio no Brasil.

1 6  O Soviete Supremo elege Leonid Brejnev 
para a presidência da União Soviética.
A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) 
pronuncia-se contra a aprovação do divórcio.

2 1  O Governo Republicano Espanhol no Exílio 
anuncia sua dissolução, em virtude dos resultados das 
eleições do dia 1 5-

2 3  Aprovada definitivamente no Congresso a 
em enda constitucional que introduz o divórcio.

2 7  O território dos Afars e Issas. antiga Somália 
Francesa, torna-se independente com o nome de Re
pública do Djibuti.
Os líderes do MDB Ulisses Guimarães, Franco M on- 
toro, Alceu Colares e Alencar Furtado falam em cadeia 
nacional de rádio e televisão, em horário cedido pela 
Justiça Eleitoral.

2 8  O Congresso Nacional promulga a emenda 
divorcista.
O Governo brasileiro envia nota ao Conselho de Se
gurança da ONU condenando as incursões militares 
da Rodésia contra Moçambique.

3 0  Dissolvidas na Espanha as Cortes e os sindi
catos verticalistas, dando lugar ao Parlamento bica- 
meral e a uma estrutura sindical livre.
Com base no AI-5, o presidente Geisel cassa o man
dato do deputado Alencar Furtado (MDB-PR), em 
conseqüência de seu pronunciam ento no dia 27. 
Dissolvida a OTASE (Organização do Tratado da Ásia 
do Sudeste), ao term inar seu prazo de vigência.

JULHO
3  Golpe m ilitar no Paquistão depõe o governo 
do prim eiro-m inistro Ali Bhutto.

6  Grupo de intelectuais franceses, incluindo 
Sartre, Simone de Beauvoir e M ichel Foucault, en
trega carta na embaixada brasileira, pedindo ao presi
dente Geisel anistia para os presos políticos e o resta
belecimento da democracia.
Aberta em São Paulo a 29.a Reunião Anual da SBPC 
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). 
Ante o fechamento aos caminhões brasileiros do tú 
nel Las Cuevas-Caracoles, que liga a Argentina ao 
Chile, o Governo brasileiro anuncia o fecham ento das 
fronteiras brasileiras a partir de 31 de ju lho  para os 
caminhões freteiros argentinos.

6 - 8  Chega ao Brasil em visita oficial o presi
dente do Uruguai, Aparicio Méndez, assinando com 
Geisel uma declaração de apoio to ta l à tese brasileira 
de aproveitamento de recursos naturais comuns.

9  O presidente Pinochet, do Chile, promete que 
em 8 anos dois terços da Assembléia Legislativa serão 
eleitos por voto direto.

1 3  O Senado norte-americano aprova verba 
para a fabricação da bomba de nêutrons.

1 4  O jornalista brasileiro Flávio Tavares é detido 
no aeroporto de Montevidéu, acusado de espionagem.

1 8  A Universidade de Brasília expulsa 31 alu
nos e suspende 34, responsabilizando-os pela greve 
que paralisou a universidade em junho.

2 2  A Comissão Central do Partido Comunista 
Chinês anuncia oficialm ente a reabilitação do vice-pri- 
m eiro-m inistro Teng Hsiao-ping, após ter anunciado 
no dia anterior a expulsão dos integrantes do grupo 
de Xangai.

2 5  O Governo brasileiro solicita ao Governo 
uruguaio informações sobre a situação do jornalista 
Flávio Tavares.

2 6  Com base no AI-5, o presidente Geisel sus
pende "em caráter provisório" o acesso dos partidos 
políticos ao rádio e à televisão, atingindo o dispositivo 
da Lei Orgânica dos Partidos, que lhes perm itia dois 
programas anuais de 60  minutos.

2 7  O Governo brasileiro decide prom over a dis
tribuição gratuita de pílulas anticoncepcionais.
O DEOPS de São Paulo prende o jornalista e escritor 
Renato Tapajós, devido à publicação de seu livro Em 
Câmara Lenta, considerado subversivo pelos órgãos 
de segurança.

2 8  A Espanha pede admissão no Mercado Co
mum Europeu.

2 9  O Governo argentino reabre o túnel Las Cue
vas-Caracoles acs caminhões brasileiros, após deci
são do Itamarati tomada no dia 27 de reabrir a fron
teira aos caminhões argentinos.

3 1  O senador Magalhães Pinto (Arena-MG) de
clara que em janeiro lançará sua candidatura à suces
são do presidente Geisel.

AGOSTO
2  O Itamarati anuncia que aceitará conversações 
tripartites com a Argentina e o Paraguai sobre a ques
tão das usinas de Itaipu e Corpus.

3  Morre em Nicósia o presidente de Chipre, arce
bispo Makarios, em conseqüência de ataque cardíaco.

7  O coronel Rui Castro divulga carta que enviou 
ao A lto  Comando do Exército pedindo a eleição livre 
de uma Constituinte.

8  Professores da Faculdade de Direito da Uni
versidade de São Paulo defendem a volta ao Estado 
de Direito e à soberania da Constituição, em uma

O prof. G o f red o é festejado após ler a "Carta aos Brasileiros”, pelo fim  do arbítrio (8/8).



48 CRONOLOGIA

Os presidentes Carter e Torrijos assinam em W ashington o novo acordo do cana! do Panamá (7/9).

"Carta aos Brasileiros , divulgada a propósito do 
150.° aniversário da instalação dos cursos jurídicos no 
Brasil.

1 0  Os EUA e o Panamá chegam a um acordo 
básico para negociar um novo tratado sobre o canal, 
prevendo o fim  do controle dos EUA sobre a área a 
partir do ano 2000.

1 1  O coronel Francisco Boaventura C avalcanti
divulga sua carta a um general do Exército pedindo
0 retorno dos m ilitares aos quartéis, uma nova Consti
tuição e a criação de mais partidos.

1 2  Em nom e do presidente Geisel, o senador 
Eurico Resende apela aos senadores para que denun
ciem qualquer ato de tortura, sevícia ou violência. 
Falando no Superio r T ribuna l M ilita r, o m inistro ge
neral Rodrigo O távio apóia o pedido dos juristas em 
sua "Carta aos Brasileiros".

1 2 - 1 7  O presidente Hugo Banzer, da Bolívia, 
visjta o Brasil e assina no dia 17, com o presidente 
Geisel, um acordo que prevê o livre acesso da Bolívia 
ao Atlântico pela rede fluvia l do Amazonas.

1 8  Preso no Rio de Jane iro , sujeito a 1 5 dias 
de pena disciplinar, o coronel Rui Castro, autor da car
ta pedindo uma Constitu inte eleita em pleito livre.

1 9  Os presidentes Tito (Iugoslávia) e Brejnev 
(URSS) declaram que respeitarão a liberdade na esco
lha de suas próprias vias para o socialismo.

2 0  O XI Congresso do Partido  C om un ista  C h i
nês confirma em seus cargos o presidente Hua Kuo- 
feng e o vice-prim eiro-m inistro Teng Hsiao-ping.

2 3  E studantes de São Paulo, Campinas, Porto 
Alegre e Salvador realizam a passeata do Dia Nacional 
de Luta, pedindo o retorno das liberdades dem ocráti
cas e o respeito aos direitos humanos.

2 6  Os G overnos brasile iro  e argen tino  assinam  
novo tratado de transporte de carga, superando a 
questão da "guerra dos caminhões".

SETEMBRO
1 O presidente Geisel assina decreto-lei mu

dando do 20 diac úteis para 30 dias corridos o período
de férias dos trabalhadores.
Cuba e EUA inauguram  suas representações d ip lo
máticas em Havana e W ashington.

2  Dois m il m eta lú rg icos  pau lis tas pedem em as
sembléia sindical a instauração de dissídio coletivo 
para reposição das perdas salariais decorrentes da in
flação em 1973/74, reivindicando um reajuste de 
34,1%.

5  Os m in is tros  Simonsen (Fazenda) e Reis Veloso 
(Planejamento) declaram que o Governo não apóia a 
reivindicação dos metalúrgicos paulistas nem m odifi
cará a política salarial. ^

7  O presidente Carter, dos EUA, e o chefe do Go
verno do Panamá, general Omar Torrijos, assinam o 
novo tratado sobre o canal do Panamá, na presença 
de chefes de Estado e representantes de 27 nações 
do continente.

8  O m in is tro  do Exército , general Sílvio Frota, in
forma que pediu ao M inistério da Justiça a condena
ção de alguns jornais e jornalistas que publicaram e 
assinaram matérias consideradas ofensivas às Forças 
Armadas.
0  D epartam ento  de Estado dos EUA informa que 
a Conferência de Paz de Genebra sobre o Oriente Mé
dio deve ser realizada com a participação de represen
tantes palestinos.

9  O m in is tro  da Jus tiça , Armando Falcão, com 
base na Lei de Segurança Nacional, manda abrir in
quérito contra o jorna lista Lourenço Diaféria, pela pu
blicação de crônica considerada ofensiva ás Forças 
Armadas, no jornal Folha de São Paulo.

1 4  A Convenção N aciona l Extraordinária do 
MDB aprova tese em favor de uma Assembléia Nacio
nal Constitu inte e lança m anifesto pedindo anistia 
ampla.

1 5  O jo rna lis ta  Lourenço D iaféria  é preso pela 
Polícia Federal em São Paulo.

1 6  Os s ind ica tos dos m eta lú rg ico s  de São
Paulo, Osasco e Santo André realizam nova assem
bléia reivindicando reposição salarial.

1 7  O Governo da E tiópia mobiliza a população 
para conter o avanço das forças somalis, que ocupam 
98% da área to ta l do deserto de Ogaden.

1 8  A Po lícia de São Paulo dissolve passeata e 
detém 60 participantes de um ato público prom ovido 
pelo M ovim ento de Justiça e Libertação, na igreja da 
Penha.

1 8 ~ 2  1 O G overno do U rugua i expulsa do país 
o político brasileiro Leonel Brizola, após 13 anos de

exílio, sob a alegação de "infração da lei do exílio polí
tico". Brizola pede asilo na embaixada dos EUA, para 
onde parte no dia 2 1.

1 9  O Itam ara ti comunica oficialm ente à embai
xada dos EUA a extinção dos três acordos militares 
entre os dois países e a decisão de extinguir a missão 
naval dos EUA no Brasil.

2 0  Tropas israelenses ocupam a cidade de Kafar 
Kalla, no Líbano, e bombardeiam a aldeia de Khiam, 
ambas anteriormente em poder dos palestinos. 
Libertado o jo rn a lis ta  Lourenço Diaféria, depois de 
indiciado em inquérito, com o incurso na Lei de Segu
rança Nacional.
O M D B  abre a campanha pela Constitu inte, com dis
cursos de seus líderes Freitas Nobre (Câmara) e 
Franco M ontoro (Senado).
A  Polícia bloqueia o campus da Universidade de São 
Paulo para evitar o III Encontro Nacional de Estudan
tes, marcado para dia 2 1 .

2  1 In ic ia -se  em  Assunção a reunião entre A r
gentina, Paraguai e Brasil sobre o aproveitamento 
energético do rio Paraná com a construção das repre
sas de Itaipu e Corpus.
O presidente do H a iti, Jean-Claude Duvalier, con
cede anistia a todos os presos políticos do país. 
Renuncia B e rt Lance, diretor de Administração e O r^ 
çamento do governo Carter, acusado de ilegalidades" 
em seus negócios particulares.
O presidente da Coca-Cola, Paul Austin, admite que 
a empresa gastou 1,3 milhão de dólares em subornos 
em cerca de 37 países, entre 1971/77.

2 2  Invasão po lic ia l na PUC (Pontifícia Universi
dade Católica), de São Paulo, interrompe ato público 
no qual estudantes liam a ata do III Encontro Nacional 
de Estudantes, realizado secretamente pela manhã. Os 
policiais depredam instalações, lançam bombas — 
provocando fortes queimaduras em algumas estudan
tes — e detêm 800  pessoas.
O deputado federa l S iqueira Cam pos (Arena-GO) 
lança na Câmara a candidatura do m inistro do Exér
cito, Sílvio Frota, à presidência da República.

2 3  O delegado reg iona l do T rabalho de São
Paulo indefere pedido dos metalúrgicos para a convo
cação de mesa-redonda entre patrões e empregados. 
Enquadrados na Lei de Segurança Naciona l.32 estu
dantes que participaram do ato público na PUC.

2 5  Estabelecido acordo de cessar-fogo entre os 
guerrilheiros palestinos e as forças cristãs no sul do 
Líbano.

Silvio Frota (esq.) dem itido po r Geisel (12/10).
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2 8  A Exxon admite ter gasto 56,5 m ilhões de dó
lares em pagamentos de suborno em 16 países, inclu
sive o Brasil.

2 9  O G overno espanhol aprova decreto que res
tabelece o governo autônom o da Catalunha.

OUTUBRO
2  O jo rna l basco Egin  anuncia que a organização 
separatista ETA (Pátria Basca e Liberdade) renunciou 
à luta armada.

3  Presa Indira Gandhi, ex-prim eira-m inistra da 
índia, juntam ente com três ex-m inistros de seu go
verno. Todos são acusados de corrupção, sendo liber
tados no dia seguinte.

4  O presidente Leonid Brejnev, da URSS, apre
senta a nova Constitu ição ao Soviete Supremo.

7  O deputado Marcelo Linhares (Arena-CE), vi- 
ce-líder do Governo na Câmara, acusa a cúpula da 
Arena de "m inim izar o A lto  Comando das Forças A r
madas", declaração entendida com o um posiciona
mento a favor da candidatura Sílvio Frota.

1 0  Parlam entares do "g rupo  fro t is ta "  anun
ciam a existência de um manifesto de chefes militares 
em defesa do princípio de hierarquia nas Forças Arm a
das e dos postulados revolucionários.

1 1 Assassinado o presidente do lêmen do 
Norte, coronel Ibraim Al Hamidi; assume o poder uma 
junta m ilitar chefiada por Ahmed al-ljhashmi, chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas.
Sancionada a lei que cria o Estado de M ato Grosso 
do Sul.

1 2  O presidente Geisel exonera de suas funções 
o m inistro do Exército, general Sílvio Frota, e nomeia
0 comandante do III Exército, general Fernando Bel- 
fo rt Bethlem, para substituí-lo. Após a exoneração, o 
ex-m inistro divulga carta com vio lentas acusações ao 
Governo.

1 3  O Governo declara que não responderá à 
carta do general Sílvio Frota.

1 3 -1 7  Quatro terroristas seqüestram um
Boeing 737 da Lufthansa, com 86 passageiros e 5 tr i
pulantes, num vôo entre Palma de Maiorca e Frank
furt, desviando o avião para Mogadíscio, na Somália; 
os seqüestradores pedem a libertação de 11 terroris
tas presos na Alemanha e dois palestinos presos na 
Turquia, além de 15 m ilhões de dólares; o episódio 
term ina no dia 17, quando um comando antiterrorista 
alemão invade o avião, matando 3 seqüestradores e 
libertando todos os reféns.

1 7  Guerrilheiros da Frente Sandinista de Liber
tação da Nicarágua atacam tropas da Guarda Nacional 
em Manágua.

1 8  O ministro do Exército, general Fernando 
Bethlem, declara que o Exército não deve interferir no 
problema sucessório.
Nom eado o genera l Tácito Gaspar de Oliveira para 
a chefia do Estado-Maior das Forças Armadas, substi
tuindo o general Moacir Potiguara.
Três líderes do grupo terrorista Baader-M einhof — 
Andreas Baader, Jan Cari Raspe e Gudrun Esslin — 
aparecem m ortos em suas çelas na prisão de Stamm- 
heim, em Stuttgart.

1 9  O ministro Júlio de Sá Bierrenbach, do Su
perior Tribunal M ilitar, condena o uso de torturas na 
investigação policial.
Encontrado o corpo do industrial alemão Hans Mar
tin Rchlfiyer. aaqüestrado havia 43 dias.
0  Governo da África do Sul empreende ampla opera
ção contra a oposição negra, prendendo pelo menos 
70  líderes negros em todo o país.

O presidente egípcio Anuar Sadat em sua histórica visita a Israel para p ropor a paz (1 9 /1 77.

2 0  A  A lem anha O ciden ta l desencadeia grande 
operação policial para prender os terroristas responsá
veis pela morte de Schleyer.
Golpe m ilita r depõe o prim eiro-m inistro da Tailândia, 
Thanin Kraivichien.

2 1  Teng H siao-ping, vice-presidente chinês, de
clara não interessar à China que os partidos euroco- 
munistas cheguem ao poder, temendo que alterem a 
política de seus países em favor da URSS.

2 2  Cerca de 50 000  m anifestantes de extrema 
direita protestam em Madri contra o governo de'Adol
fo  Suárez.

2 3  Anunciada a descoberta de grandes jazidas 
de urânio no in terior do Ceará.

2 4  Estados Unidos, Holanda e A lem anha O ci
denta l cortam rei,ações diplom áticas com a África do 
Sul, em protesto contra a repressão desencadeada 
pelo governo de John Vorster aos m ovim entos ne- 
qros contrários ao apartheid.

nos no sul do Líbano, em represália aos ataques á ci
dade israelense de Nahiriya, no dia 6.

9  O presidente do Egito, Anuar Sadat, em con
versa informal com o prim eiro-m inistro israelense Me- 
nachem Begin, manifesta o desejo de visitar Israel 
para apressar a paz no Oriente Médio.

1 0  O m in is tro  das M inas e Energia emite nota 
oficial afirmando que o Governo optou pelo uso, na 
usina de Itaipu, de 9 turbinas geradoras em 60 ciclos 
— sistema adotado no Brasil — e 9 em 50 ciclos, fre
qüência do Paraguai, term inando assim longa contro
vérsia sobre a questão.
0  líder do G overno na Câmara, deputado José Boni
fácio (Arena-MG), anuncia que o presidente Geisel 
substituirá o A I-5 por "salvaguardas enérgicas". 
Libertados no Rio os 4 últim os presos do M ovim ento 
para a Emancipação do Proletariado.

1 2  Ingrid  Schubert. integrante do grupo Baader- 
Meinhof, que estava na lista dos 11 presos pedidos 
em troca do empresário Schleyer, é encontrada morta 
em sua cela na penitenciária de Munique.

2 6  Os presos do M ovim ento para a Emancipa
ção do Proletariado (MEP) divulgam carta denun
ciando, com detalhes, as torturas a que foram subme
tidos nos presídios políticos de São Paulo e Rio.

3 1  Estados Unidos, G rã-Bretanha e França
usam seu poder de veto no Conselho de Segurança 
da ONU para impedir a aprovação de pesadas sanções 
econômicas contra a África do Sul, por sua política 
racial repressiva.
O presidente Geisel declara aos empresários brasilei
ros que não há razão para mudança do modelo econô
mico, que considera o único compatível com as insti
tuições do país.

1 3  O G overno da Som ália  rompe relações diplo
máticas com Cuba e denuncia o tratado de amizade 
com a URSS.

1 5  Dez m il m an ifestantes protestam, em Wa
shington, contra a presença do xá do Irã nos EUA.
O presidente do Egito, Anuar Sadat, recebe convite 
de Israel para visitar Jerusalém.

1 6 - 1 9  O presidente da Venezuela, Carlos An- 
drés Pérez, visita o Brasil e assina acordo com o presi
dente Geisel para a ampliação das compras de petró
leo venezuelano em troca de produtos industriais e 
agrícolas brasileiros.

NOVEMBRO
3  O Superio r Tribuna l M ilita r  pede que se apu
rem as denúncias de torturas dos presos políticos.
O Partido C om unista da URSS impede que o líder 
do PC espanhol, Santiago Carrillo, pronuncie discurso 
durante as comemorações do 60  ° aniversário da Re
volução Bolchevique, em Moscou.

1 7  O chanceler do Egito, Ismail Fahmi, renuncia 
em protesto contra a projetada visita de Sadat a Israel. 
M ário  Soares, prim eiro-m inistro de Portugal, anuncia 
que renunciará caso o Parlamento não aprove seu 
plano para solucionar a crise econômica.

1 8  Os Governos da Síria e da Líbia, jun to  com 
a OLP (Organização para a Libertação da Palestina), 
manifestam-se contra a visita de Sadat a Israel.

4  A escrito ra  Raquel de Q ueirós toma posse na 
Academia Brasileira de Letras.
O Conselho de Segurança da O NU decreta por una
nimidade um boicote global de armas, por tempo in
determinado, contra o Governo da África do Sul.

8  O T ribuna l Regional do Trabalho ju lga impro
cedentes as reivindicações de reposição salarial dos
metalúrgicos paulistas.

8 - 9  A  artilha ria  israelense bombardeia a cidade 
libanesa de Tiro e dois campos de refugiados palesti

1 9 - 2 1  Anuar Sadat viaja a Israel. Em discurso 
no Parlamento, propõe um plano de paz que implique 
reconhecimento do Estado de Israel pelo Egito e, em 
contrapartida, o reconhecim ento dos d ireitos dos pa
lestinos de comporem um Estado e a retirada israe
lense de todos os territórios árabes ocupados. Begin 
não anuncia nenhuma mudança, mas afirma que 
"tudo é negociável".

2 2  Sadat desembarca no Cairo e é triunfal
mente recebido pela população.
M en a ch e m  B e gin , prim eiro-m inistro israelense, de
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CP/ responsabiliza policia a 28/11 pela in vasão da PUC.

clara que aceita a representação de árabes palestinos 
na Conferência de Paz de Genebra.
Os Governos da Síria, Líbia, Iraque, lêmen do Sul, Ar
gélia e a OLP (Organização para a Libertação da Pales
tina) propõem a form ação de urria frente nacionalista 
árabe contra a decisão de Sadat de tratar em separado 
a paz com Israel.

2 3  A Síria e a OLP pedem que o povo e o Exér
cito egípcio se rebelem contra o presidente Sadat e 
apóiem o líder palestino Yasser Arafat e o presidente 
da Síria, Hafez Assad, em sua campanha "para enfren
tar a conspiração de Sadat, do sionismo e do imperia
lism o” . Em resposta, o Governo do Egito ordena o fe
chamento da sede da Al Fatah no Cairo e expulsa do 
país 3 dirigentes palestinos.
O jornal O Estado de S. Paulo divulga relatório do 
Centro de Informação do Exército (CIE), no qual o ex- 
m inistro Sílvio Frota se teria baseado para denunciar 
a presença de 97 comunistas com cargos em escalões 
de decisão do Governo.

2 4  O primeiro-ministro da Rodésia, lan Smith, 
passa a aceitar a tese do sufrágio universal, como 
ponto de partida para negociar a transferência do po
der à maioria negra.

2 5  Os principais líderes negros da Rodésia e os 
Governos de Angola, Moçambique, Botsuana, Tanzâ
nia e Zâmbia rejeitam o plano de paz de lan Smith. 
Os metalúrgicos do Estado de São Paulo, represen
tados por 33 sindicatos, processam a União por "erro 
na aplicação da política salarial" em 1973/74.
O presidente Geisel promove a general-de-exército 
os generais-de-divisão José Maria Andrade Serpa, 
José Fragomeni, Samuel Augusto A lves Correia e An
tôn io  Bandeira.

2 6  O presidente Sadat, do Egito, convida os paí
ses árabes, Israel, EUA e URSS a uma reunião no 
Cairo para tratar da Conferência de Paz de Genebra.

2 7  O primeiro-m inistro de Israel, Menachem 
Begin, declara que seu país jamais negociará com a 
OLP. Ao mesmo tempo, a OLP recusa o convite do 
presidente Sadat para participar de reunião no Cairo.

2 9  A Comissão Especial de Inquérito da As-
combióia Legislativa ri»? São Paulo, nue investiga a in- 
vasão policial da PUC, do dia 22 de setembro, respon
sabiliza o secretário da Segurança, Erasmo Dias, pelos 
fatos lá ocorridos.

A Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que
regulamenta o d ivórcio no Brasil.

3 0  O Superior Tribunal Federal rejeita a denún
cia da Procuradoria Geral da República contra o depu
tado Ulisses Guimarães (MDB-SP) por ilegalidades em 
programa do MDB na televisão, no dia 27/6.
O presidente Brejnev, da URSS, rejeita o convite do 
Governo egípcio para participar da reunião preparató
ria da Conferência de Genebra, no Cairo.
O governador Paulo Egídio assume responsabilidade 
total pela invasão da PUC no dia 22/9.
O presidente Geisel nomeia o general Samuel Au
gusto Correia comandante do III Exército; o general 
Ariel Pacca, chefe do Estado-Maior do Exército; o ge
neral Aírton Pereira Tourinho, chefe do Departamento 
Geral do Pessoal; o general José Fragomeni, com an
dante da Escola Superior de Guerra; o general An tôn io  
Bandeira, chefe do Departamento Geral de Serviços 
e o general José Maria de Andrade Serpa, chefe do 
Departamento de Ensino e Pesquisa.

DEZEMBRO
1 O presidente Geisel promete o fim  das "le is de 

exceção" e a sua substituição por "salvaguardas cons
titucionais".
O primeiro-ministro da África do Sul, John Vorster, 
vence as eleições contra a oposição centrista e reafir
ma a decisão de não alterar sua política de repressão 
aos nacionalistas negros.

2  Aberta em Trípoli a reunião de cúpula de paí
ses árabes para form ar uma frente contra a política 
egípcia de aproximação com Israel; representantes da 
Líbia, do Iraque e da OLP exigem boicote econômico 
e diplom ático ao Egito.

3  O Senado aprova o projeto que regulamenta o 
divórcio no Brasil.

4  Jean Bedel Bokassa é coroado imperador do 
novo Império Centro-Africano (ex-República Centro- 
Africana), com o nome de Bokassa I.

5  O Egito rompe relações diplom áticas com a 
Síria, Líbia, Iraque, Argélia e lêmen do Sul.

7  O general Rodrigo Otávio, m inistro do Supe
rior Tribunal M ilitar, pede a revogação de todos os 
atos de exceção.

7 - 8  Cai em Portugal o governo socialista do pri
m eiro-m inistro Mário Soares, em virtude de o Parla
m ento ter rejeitado por 159 votos a 100 uma moção 
de confiança em seu governo.

8  Quinze presos políticos de Itamaracá (PE) sus
pendem greve de fom e iniciada havia mais de 20  dias.

9  O secretário de Estado dos EUA, Cyrus Vance, 
chega ao Cairo e reafirma o apoio a Sadat.

1 4  Representantes de Israel e do Egito iniciam 
reunião no Cairo.
A Assembléia Legislativa de São Paulo aprova o re
la tório da Comissão de Inquérito que investigou a in
vasão da PUC-SP em setembro e responsabilizou o 
secretário da Segurança, Erasmo Dias.

1 6  O primeiro-m inistro, Menachem Begin, apre
senta ao presidente Carter um plano que concede au
tonom ia política e adm inistrativa aos cidadãos da Cis- 
jordânia e da Gaza e restitu i o Sinai ao Egito.

1 9  O general Ariel Pacca assume a chefia do Es
tado-M aior do Exército, em substituição ao general 
Fritz de Azevedo Manso, que passa com pulsoriamente 
para a reserva.

2 0  A Nuclebrás assina, em Frankfurt, 8 contra
tos, no valor de 149 m ilhões de dólares, para a execu
ção de projetos industriais previstos no acordo nu
clear Brasil-Alemanha Ocidental.

2 5  O primeiro-m inistro Menachem Begin e o
presidente Saaat reúnem-se em Ismaília, no Egito, e 
decidem criar duas comissões conjuntas, uma política 
e outra m ilitar, integradas pelos m inistros das Rela
ções Exteriores e da Defesa dos dois países.

2 6  O presidente Geisel sanciona, sem veto, a lei 
do divórcio, aprovada no Congresso, que passa a v i
gorar a partir desta data.

2 7  O embaixador Delfim Neto pede ao presi
dente Geisel que o libere do cargo na França, para que 
ative sua candidatura ao governo de São Paulo.

3 1  O Governo do Cambodja rompe relações di
plomáticas com o Vietnam, após acusações mútuas 
de invasões de fronteiras.
O presidente Geisel comunica ao general João Ba
tista Figueiredo sua escolha como candidato da Arena 
à sua sucessão presidencial.

O senador Nélson Carneiro comemora com a esposa a aprovação do divórcio, sancionado po r Geisel a 26/12.
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JANEIRO
A imprensa chinesa publica com destaque 

denúncias do Cambodjâ sobre ação de tropas 
vietnamitas em seu território, enquanto os jo r
nais soviéticos divulgam a versão de Hanói so
bre os acontecimentos.
O presidente Carter, dos EUA, inicia visita de 
dois dias à índia e discute com o primeiro-mi
nistro Morarji Desai a questão da não-prolifera- 
ção nuclear.

3 Bulent Ecevit, líder do Partido Republicano 
do Povo, de tendência social-democrata, é de
signado primeiro-ministro da Turquia.
Carter chega à Arábia Saudita e discute com
o rei Khaled a questão palestina e o preço do 
petróleo.
O general Hugo Abreu demite-se do cargo de 
ministro-chefe do Gabinete M ilitar da Presidên
cia da República, por não concordar com o pro
cesso de escolha do sucessor de Geisel.

4 Chega ao Egito Carter e, após conferenciar 
com Sadat, defende o direito dos palestinos a 
uma pátria e pede a Israel que se retire dos terri
tórios árabes ocupados em 1967.

4 “ 6  Carter, em vis ita  à Europa, discute na 
França com o presidente Giscard d'Estaing a 
questão atômica, a segurança européia e a si
tuação do Oriente Médio e da África. Reúne-se 
ainda com o líder socialista François Mitterrand 
e com Robert Fabre, dirigente dos radicais de 
esquerda. Em Bruxelas, visita a sede do MCE 
(Mercado Comum Européu) e o quartel-general 
da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico 
Norte), prometendo aumentar as tropas norte- 
americanas na Europa.

5  O Departam ento de Estado norte-ameri
cano acusa o governo do general Pinochet de 
manipular em seu favor o plebiscito nacional,

realizado no dia anterior, que deveria julgar a 
resolução das Nações Unidas contra as viola
ções dos direitos humanos no Chile.
O presidente Geisel comunica à Arena a esco
lha do general João Batista Figueiredo como 
candidato oficial à presidência da República.
É libertado no Uruguai, após 176 dias de pri
são, o jornalista brasileiro Flávio Tavares, acu
sado de espionagem.

7 Georges Marchais, secretário-geral do Par
tido Comunista francês, anuncia que o Partido 
disputará sozinho o primeiro turno das eleições 
legislativas, oficializando na prática o rompi
mento com a União das Esquerdas.

9 O petroleiro nigeriano Brazilian Marina 
choca-se com pedras na entrada do porto de 
São Sebastião (SP), e sofre um rombo no 
casco, lançando ao mar 40  000 toneladas de 
óleo, poluindo uma vasta região litorânea.

1 0 Assassinado em Manágua o jornalista 
Pedro Joaquín Chamorro, proprietário do jornal 
La Prensa e líder da oposição liberal ao governo 
de Anastasio Somoza.
A Marinha Argentina inicia manobras m ilita
res no canal de Beagle, região de litígio com 
o Chile, depois de divulgado o laudo da media
ção inglesa, que dá ao Chile o direito de posse 
sobre as ilhas Lennox, Nueva e Picton.

1 2  M ais de 50 000 pessoas protestam nas 
ruas de Manágua contra o assassínio do jorna
lista Pedro Joaquín Chamorro.
O general Samuel Alves Correia assume em 
Porto Alegre o comando do III Exército.

1 6 Demite-se na Itá lia  o governo democra- 
ta-cristão do primeiro-ministro Andreotti. 
Delegados do Egito e Israel iniciam em Jeru
salém novas conversações de paz.

1 7 Noventa e três entidades sindicais pau
listas entregam ao governador Paulo Egídio um

0  general Figueiredo (esq.) é escolhido po r Geisel para 
a presidência. Hugo Abreu (acima) discorda e demite- 
se da chefia da Casa M ilitar.

documento de protesto contra as pretensões 
de Delfim Neto ao cargo de governador.

1 8  Os presidentes Ernesto Geisel e José Ló- 
pez Portillo assinam na Cidade do México de
claração conjunta em defesa do desarma
mento, de uma nova ordem econômica inter
nacional e da soberania plena dos Estados so
bre seus recursos econômicos.
O general Hugo Banzer, da Bolívia, decreta 
uma anistia geral, que beneficia 348 líderes 
políticos e sindicais no exílio.

1 9  A delegação do Egito abandona Jeru
salém, após discurso do primeiro-ministro is
raelense Menachem Begin, ridicularizando a 
proposta egípcia de retirada de Israel dos terri
tórios árabes ocupados e de reconhecimento 
do direito palestino à autodeterminação.
Chega à Argentina o general Pinochet, presi
dente do Chile, para discutir com o chefe do 
Governo, general Jorge Videla, as divergências 
em torno do canal de Beagle.

2 0  O presidente Sadat, do Egito, conferen
cia no Cairo com o secretário de Estado norte- 
americano Cyrus Vance e mantém a proposta 
de paz apresentada a Israel.
China e França assinam acordo de cooperação 
técnico-científica, com 5 anos de duração.

23 É expulso do Uruguai o jornalista brasi
leiro Flávio Tavares.
A União Democrata de Libertação da Nicará
gua, frente política e sindical de oposição ao 
governo de Anastasio Somoza, decreta uma 
greve geral em protesto pelo assassínio do jo r
nalista Pedro Joaquín Chamorro.

25-27 Geisel v is ita  o Uruguai, firmando
acordos de cooperação sobre sanidade animal, 
radioamadorismo e previdência social (atendi
mento pelos respectivos sistemas nacionais ae 
previdência social aos cidadãos de ambos os 
países).
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2 6 M ário Soares, primeiro-ministro portu
guês, anuncia a formação de novo gabinete, in
tegrado pelo Partido Socialista e pelo Centro 
Democrático Social.

27 A  CIA revela que Israel produz armas nu
cleares desde 1974, com urânio roubado da 
usina nuclear de Apollo, nos EUA.

28 O I Congresso da M ulher Metalúrgica, 
encerrado em São Bernardo do Campo (SP), 
envia documento ao Governo federal, reivindi
cando para a mulher a dispensa de trabalhar 
em horário noturno e em horas extras.

FEVEREIRO
2  Proibido o desm atam ento da Reserva Flo

restal de Morro Grande, em Caucaia do Alto, 
para a construção do novo aeroporto metropo
litano da capital paulista. A decisão consta de 
liminar concedida pelo juiz Alcebíades da Silva 
Minhoto, da Fazenda Estadual.

6 Dalmo Dallari, presidente da Comissão de 
Justiça e Paz da Cúria Metropolitana de São 
Paulo, denuncia a existência de 10 000 brasi
leiros, a maioria no exterior, impossibilitados de 
renovar ou conseguir passaporte. A denúncia é 
referendada pelo cardeal arcebispo Dom Paulo 
Evaristo Arns.

8 CinqUenta pessoas morrem e 30 saem fe
ridas, em Beirute, num choque entre soldados 
sírios da Força Árabe de Paz e tropas do Exér
cito libanês.

9  Robert Marion Sayre é designado novo 
embaixador dos EUA no Brasil, em substituição 
a John Hugh Crimmins.

1 3  É reele ito presidente do Paraguai, pela 
quinta vez, o general Alfredo Stroessner, para 
mais um mandato de 5 anos.

Treze soviéticos acusados de espionagem são 
expulsos do Canadá. Onze são funcionários da 
embaixada soviética em Ottawa.

1 7  O m in is tro  Shigeaki Ueki, das Minas e 
Energia, anuncia a descoberta, pelo projeto Ra- 
dambrasil, de uma grande reserva de minério de 
ferro no Rio Grande do Norte, com 65% de teor 
de ferro, semelhante à do Quadrilátero Ferrífero 
de Minas Gerais.
Nota o fic ia l do ministro da Justiça, Armando 
Falcão, nega a existência de 10 000 exilados 
brasileiros.

1 8 Dois terroristas palestinos assassinam 
em Nicósia o jornalista egípcio Youssef Sebai, 
diretor do jornal oficioso A l Ahram, ex-ministro 
da Cultura do Egito e secretário-geral da Orga
nização de Solidariedade dos Povos Afro-Asiá- 
ticos. Depois de aprisionarem 80 delegados 
dessa organização, reunidos em Nicósia, os ter
roristas mantêm 12 representantes árabes 
como reféns, a bordo de um avião, no aero
porto de Larnaca.

1 9  Yasser Arafat, líder da Organização para 
Libertação da Palestina, nega a participação da 
OLP nos acontecimentos da capital cipriota.
A Guarda Nacional C iprio ta combate intensa
mente, no aeroporto de Larnaca, um comando 
m ilitar egípcio, que, sem permissão do Governo 
de Chipre, tenta resgatar os reféns em poder 
dos assassinos do jornalista Youssef Sebai. 
Morrem 15 militares egípcios, e os seqüestra
dores entregam-se às autoridades cipriotas.

20 Chegam ao Brasil, para apurar denún
cias de violação dos direitos humanos no país, 
o cardeal Fernandin Gantin e o padre Roger 
Heckel, respectivamente presidente e vice-pre
sidente da Comissão de Justiça e Paz do Vati-

2 1 Leonid Brejnev, secretârio-geral do Par
tido Comunista Soviético, apóia a "Frente de 
Rejeição” , formada pela Síria, Argélia, Líbia e

Nicaraguenses reúnem-se ju n to  ao túm ulo do jo rna lis ta  Pedro Joaquín Chamorro, assassinado a 10/1.

lêmen do Sul, contra as iniciativas de paz do 
presidente egípcio Sadat.

22 O Egito rompe relações diplomáticas 
com Chipre, em protesto contra o ataque ao 
comando m ilitar egípcio no aeroporto de Lar
naca.
O ju iz  Antôn io  Filardi Luiz decreta a prisão do 
delegado Sérgio Paranhos Fleury, diretor do 
Departamento Estadual de Investigações Cri
minais (DEIC) de São Paulo, acusado, num pro
cesso contra o "esquadrão da morte” , de trí
plice homicídio qualificado.

24 A Etiópia lança uma grande ofensiva m i
litar para recuperar parte do deserto de Ogaden, 
em poder dos guerrilheiros da Frente de Liber
tação da Somália Ocidental auxiliados por tro 
pas da Somália. 0  Governo dos EUA informa 
que mais de 10 000 cubanos e assessores mili
tares soviéticos integram as forças etíopes.

26  A participação de efetivos militares cu
banos nos conflitos do "Chifre da África” , ao 
lado do Exército etíope, é confirmada por Car
los Rafael Rodríguez, vice-presidente de Cuba.

2 7  O delegado Sérgio Fleury é solto por or
dem do juiz Péricles de Toledo Piza Júnior, de 
Guarulhos, substituto do juiz Antônio Filardi 
Luiz, que foi removido para a capital e era o au
to r da ordem de prisão. Fleury, acusado de trí
plice homicídio qualificado, reassume o cargo 
de Diretor do Departamento Estadual de Inves
tigações Criminais (DEIC).
Alastram -se por várias cidades da Nicarágua 
os combates de rua entre a Guarda Nacional 
e manifestantes populares que se opõem ao 
governo Somoza.

28 O presidente Carter escreve a Dom
Paulo Evaristo Arns, cardeal arcebispo de São
Paulo, manifestando o desejo de ennnntrar-se

com ele por ocasião de sua visita ao Brasil, no 
f im  de m a rço .

O cel. Tarcísio, preso p o r pedir, em palestra feita em 
Ponta Grossa, a volta ao Estado de direito (9/3).
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MARÇO
'l Greve geral de trabalhadores paralisa Ma- 

nágua, e a Guarda Nacional dispersa uma ma
nifestação de jornalistas próximo ao local do 
assassínio de Pedro Joaquín Chamorro, diretor 
do jornal La Prensa.

2 O Governo dos EUA decide criar uma força 
militar especial para combater seqüestros e 
atos terroristas no exterior.
O deputado Tancredo Neves (MG), da ala mo
derada do MDB, é eleito líder do partido na Câ
mara dos Deputados, vencendo o líder em 
exercício, deputado Freitas Nobre (SP), candi
dato do grupo ''autêntico''.
Três líderes moderados negros da Rodésia — 
bispo Abel Muzorewa, reverendo Ndabaningi 
Sithole e o chefe tribal Jeremiah Chirau — assi
nam com o primeiro-ministro lan Smith um 
acordo, que prevê a instauração de um Go
verno de maioria negra no país a partir do dia
31 de dezembro de 1978, quando a Rodésia 
passará a chamar-se Zimbabwe. Joshua 
Nkomo e Roberto Mugabe, dirigentes da Frente 
Patriótica, condenam o acordo e anunciam o 
prosseguimento da guerrilha contra o domínio 
da minoria branca.

5“ 10 O presidente Geisel visita a Repú
blica Federal da Alemanha, onde mantém ne
gociações sobre o acordo nuclear assinado en
tre os dois países em 1975 sobre a abertura 
do Mercado Comum Europeu aos produtos bra
sileiros e a intensificação da cooperação eco
nômica, industrial e tecnológica entre Brasil e 
Alemanha.

5 Encerra-se em Pequim o V Congresso Na
cional Popular da China, iniciado a 26 de feve
reiro, no qual são aprovados uma nova Consti
tuição, um novo hino nacional e um plano de 
desenvolvimento econômico. Hua Kuo-feng é 
confirmado como presidente do Partido Comu
nista, primeiro-ministro e ministro da Defesa.

6  O presidente Carter aplica a Lei Taft-Har- 
tley, obrigando os 160 000 mineiros do Meio- 
Oeste dos EUA, em greve havia 3 meses, a vo l
tarem ao trabalho por 80 dias, enquanto uma 
junta de mediação nomeada pelo presidente ar
bitra um acordo entre patrões e trabalhadores.

7 O senador Magalhães Pinto anuncia que 
o candidato a vice-presidente na sua chapa é 
o ex-ministro Severo Gomes.
O m inistro Shigeaki Ueki, das Minas e Ener
gia, informa, em Bonn, que a British Petroleum 
comprovou a existência de petróleo na bacia de 
Santos, a 5 000 metros de profundidade, notí
cia mais tarde desmentida.
O alto comando m ilita r etíope informa que 
suas tropas em luta contra somalis no deserto 
de Ogaden encontram-se próximas da fronteira 
com a Somália.
O Supremo Tribunal Federal indefere recurso 
do MDB do Rio Grande do Sul que solicitava 
a filiação partidária de Sereno Chaise, Agadil de 
Lemos e W ilson Vargas, cassados em 1964, 
decidindo que as pessoas cassadas com base 
em  a to  in s t i tu c io n a l nã o  p o d e m  re in te g ra r-s e  à 
vida partidária, mesmo depois de cumprido o 
prazo previsto em ler, enquanto vigorar o artigo 
185 da Constituição.

9 O general Reynaldo Pérez Vega, chefe do 
Estado-Maior da Guarda Nacional da Nicará
gua, é encontrado morto, envolto na bandeira 
da Frente Sandinista de Libertação, que se res
ponsabiliza pelo atentado.
O presidente Carter anuncia que a Somália 
concorda em retirar do deserto de Ogaden 
(Etiópia) seus efetivos militares que, ao lado 
dos guerrilheiros da Frente de Libertação da 
Somália Ocidental, combatem contra as tropas 
etíopes.
O m inistro  das Relações Exteriores da Ho
landa declara que seu país só fornecerá urânio 
enriquecido ao Brasil se o Governo brasileiro 
der garantias de que o material será utilizado 
apenas para fins pacíficos.
O tenente-coronel Tarcísio Nunes Ferreira, 
comandante do 13.° Batalhão de Infantaria 
Blindada, de Ponta Grossa (PR), é punido com 
dois dias de prisão, por defender a volta ao Es
tado de direito, em conferência feita no Lions 
Club local.

1 1 Guerrilheiros palestinos desembarcam 
numa praia ao norte de Telavive e aprisionam 
100 pessoas num ônibus, que explode ao ser 
atingido pela artilharia israelense, o que causou 
a morte de 30 reféns.

1 2  No prim eiro turno das eleições para a 
Assembléia Nacional Francesa, vencem as for
ças de esquerda, integradas por socialistas, co
munistas, radicais e outros pequenos grupos de 
esquerdistas.

1 4  Em represália à morte de 30 reféns em 
poder de guerrilheiros palestinos no último dia 
11, forças de Israel invadem o sul do Líbano, 
ocupando vasta área dominada por palestinos. 
Lideres palestinos e o Governo do Egito lançam 
contra Israel a acusação de genocídio da popu
lação civil.

1 5  Paulo Brossard (MDB-RS) é aclamado 
Fíder da Oposição no Senado, em substituição 
a Franco Montoro (MDB-SP).

1 6  Aldo Moro, presidente da Democracia 
Cristã e ex-primeiro-ministro da Itália, é se
questrado em Roma por um comando da orga
nização de extrema esquerda Brigadas Verme
lhas. Em troca da vida de Moro, os terroristas 
exigem a liberdade de Renato Curcio, líder da 
organização, e mais 43 terroristas presos e em 
julgamento em Turim.
Os 4 maiores partidos políticos da Itália — De- 
mocrata-cristão, Comunista, Socialista e Repu
blicano — aprovam em regime de urgência o 
novo gabinete formado pelo primeiro-ministro 
Giulio Andreotti.
As centrais sindicais da Itá lia , inclusive a co
munista, decretam greve geral de 13 horas, em 
protesto contra o seqüestro do líder democra- 
ta-cristão.
O Senado dos EUA ratifica o primeiro acordo 
dos tratados do canal do Panamá, que garante 
a neutralidade dessa passagem interoceânica e 
concede ao Governo norte-americano o direito 
de intervenção m ilitar em caso de distúrbios in
ternos na região.

1 7  O gabinete dem ocrata-cristão do pri
meiro-ministro Giulio Andreotti recusa-se a ne
gociar a liberdade de Âldo Moro com os se
qüestradores.
As tropas israelenses prosseguem na ocupa
ção do sul do Líbano, desatendendo aos protes
tos dos EUA e da URSS.

1 8  A imprensa divulga carta-apelo do briga
deiro Eduardo Gomes, dirigida ao presidente 
Geisel em maio de 1974, solicitando revisão da 
punição imposta ao capitão da Aeronáutica 
Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho, reformado 
com base no AI-5 em setembro de 1969. Em 
1968, quando servia na Primeira Esquadrilha 
Aeroterrestre de Salvamento (Pára-Sar), o capi
tão foi contra a participação da unidade militar 
em ações repressivas.

I 9 A coligação oposicionista francesa,
formada por socialistas, comunistas e radicais 
de esquerda, perde o segundo turno das elei-

Ex-pracinhas saúdam o presidente Carter ju n to  ao M onum ento aos M ortos da II Guerra, no Rio (29 a 31/3).
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•ções para renovação da Assembléia Nacional. 
Vencem os partidos da coligação governamen
tal — gaullistas e giscardianos — que conquis
tam 288 cadeiras na Assembléia, contra 198 
da Oposição.
O Conselho de Segurança da ONU, por pro
posta dos EUA, aprova resolução que deter
mina a retirada imediata das tropas israelenses 
do sul do Líbano e decide enviar à região uma 
força de paz de 3 000 soldados.

2 0  As forças de Israel desatendem à resolu
ção da ONU e continuam bombardeando posi
ções palestinas no sul do Líbano.
O Departam ento de Polícia Federal do Pa
raná instaura inquérito contra 11 professores e 
jornalistas presos em Curitiba no último dia 18, 
acusados de doutrinar crianças de 2 a 6 anos 
segundo princípios marxistas, em duas escolas 
infantis.

2 1  O presidente Geisel indica para o cargo 
de governador do Estado de Mato Grosso do 
Sul Harry Amorim Costa, diretor-geral do De
partamento Nacional de Obras e Saneamento.

22 o s  prim eiros contingentes da força de 
intervenção da ONU no sul do Líbano ocupam 
as margens do rio Litani.

26 São soltas em C uritiba as 3 últimas pes
soas presas pela Polícia Federal no dia 18.

2 7  O senador Magalhães P into e o ex-mi
nistro Severo Gomes anunciam que não parti
ciparão da Convenção Nacional da Arena que 
homologará a indicação do general Figueiredo 
como candidato oficial à presidência da Repú
blica.

28 Estudantes com emoram o Dia Nacional 
de Protesto com manifestações de rua em vá
rias cidades brasileiras, em memória dos cole
gas Édson Luís de Lima Souto, morto em 1968, 
e Alexandre Vanuchi Leme, morto em 1973.
O Governo japonês adia para maio a inaugura
ção do novo aeroporto internacional de Tóquio, 
em Narita, devido à destruição da torre de con
trole, no dia 26, por grupos radicais de oposi
ção e agricultores da região.

29-31 O presidente Carter v is ita  oficial
mente o Brasil, discutindo com o Governo 
questões relativas ao uso da energia nuclear e 
aos direitos humanos. Reúne-se, em particular, 
com os cardeais Dom Paulo Evaristo Arns, de 
São Paulo, e Dom Eugênio Sales, do Rio de Ja
neiro; com Raimundo Faoro, presidente da Or
dem dos Advogados do Brasil; com Júlio de 
Mesquita Neto, diretor do jornal O Estado de
S. Paulo; e com o empresário paulista José 
Mindlin.

29 Os presidentes Carter, dos EUA, e An- 
drés Pérez, da Venezuela, em comunicado con
junto, exortam os países da América Latina a 
respeitarem os direitos humanos, e criticam as 
práticas de corrupção das empresas multinacio
nais.

30 Fracassa a reunião entre o presidente 
Sadat, do Eqito, e o m in is tro  da D efesa de Is 
rael, Ezer Weizman, a primeira desde que se in
terromperam as conversações bilaterais para 
um acordo de paz no Oriente Médio.

Ulisses Guimarães rompe o cerco po lic ia l que procurava Impedir um comício do M D B em Salvador (13/5).

ABRIL
Trinta mil pessoas manifestam-se em Tela- 

vive, exigindo do primeiro-ministro Menachem 
Begin um acordo de paz com os árabes. A ma
nifestação foi organizada por oficiais da reserva, 
que condenam a presença de Israel nos territó
rios ocupados.

4  Divulga-se na Itá lia  uma carta atribuída a 
Aldo Moro, contendo dramático apelo ao Go
verno para que negocie com os seqüestradores 
das Brigadas Vermelhas. 0  Partido Democrata- 
Cristão desmente a autenticidade da carta.

5 O senador Teotônio Vile la (Arena-AL) 
apresenta no Senado o Projeto Brasil, extenso 
documento de sua autoria, com sugestões de 
ordem política, econômica e social destinadas 
à institucionalização do quadro político brasilei
ro.
Cerca de 15 m ilhões de trabalhadores da Itá
lia, Espanha, Bélgica e Grécia realizam a pri
meira greve geral da Europa, em protesto con
tra o desemprego. 0  movimento é organizado 
pela Confederação Sindical Européia, que agru
pa os sindicatos não-comunistas.
A Secretaria de Estado do Vaticano informa 
que apóia a decisão do Governo italiano de não 
negociar com os seqüestradores de Aldo Moro.

7 O presidente Carter anuncia que o adia
mento da fabricação da bomba de nêutrons pe
los EUA dependerá da posição da URSS nasf 
negociações para limitação das armas estraté
gicas (SALT).

8  A  Convenção Nacional da Arena hom olo
ga a candidatura do general João Batista Fi
gueiredo à presidência da República.

1 0  O diplom ata soviético Arkady Shev- 
chenko, subsecretário-geral da ONU para As
suntos Políticos e membro do Conselho de Se
gurança, pede demissão dos cargos que ocupa, 
a le g a n d o  d iv e rg ê n c ia s  com o Governo de seu 
país. A legação da URSS na ONU exige do Go
verno norte-americano a repatriação do diplo
mata, que estaria preso em poder da CIA.

1 2  O presidente romeno Nicolae Ceauses- 
cu, em visita aos EUA, discute com o presiden
te Carter a renovação do acordo de tratamento 
preferencial nas relações comerciais.

1 5 Comunicado das Brigadas Vermelhas
informa que Aldo Moro foi condenado à morte.

1 7 Governadores e presidentes de Diretó
rios Estaduais da Arena divulgam em Brasília 8 
nomes de futuros governadores indicados pelo 
Governo federal: José Lindoso (AM), Antônio 
Carlos Magalhães (BA), Eurico Resende (ES), 
Nei Braga (PR), Marco Antônio Maciel (PE), 
Lucídio Portela Nunes (PI), José Augusto Ama
ral de Sousa (RS) e Augusto Franco (SE).

20 Divulgados em Brasília os nomes de 
mais 4 futuros governadores: Joaquim Macedo 
(AC), Virgílio Távora (CE), Ari Valadão (GO) e 
Lavoisier Maia Sobrinho (RN).

23 Encerra-se em Madri o IX Congresso do 
Partido Comunista espanhol, que reelege San
tiago Carrillo como secretário-geral e Dolores 
Ibarruri para presidente. Por decisão da maioria, 
o partido deixa de definir-se como "marxista-le- 
ninista” para intitular-se "marxista, revolucio
nário e democrático” .

24  O Govemo italiano nega-se a negociar 
a libertação de Aldo Moro em troca da liberda
de de 13 terroristas das Brigadas Vermelhas 
que se encontram presos.

25 Encerra-se em Ita ici a Assembléia Geral 
da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil), aprovando uma moção em defesa da 
anistia para criminosos políticos e pela volta ao 
Estado de direito.
O presidente Carter rejeita a proposta de Leo- 
nid Brejnev para que os EUA e a URSS renun
ciem à fabricação da bomba de nêutrons.

26 Anunciados em Brasília os últimos 8 
nomes escolhidos para o cargo de governador: 
Laudo Natel (SP), Francelino Pereira (MG), Jor
ge Konder Bornhauser (SC), Alacid Nunes (PA), 
üunnerme palmeira (AL), F re d e r ito  C a m p u s  
(MT), João Castelo (MA) e Tarcísio Buriti (PB).
O Govemo chileno impede o desembarque em
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Santiago do exilado César Godoy Urrutia, diri
gente do Partido Comunista, que tentava re
gressar ao país depois da anistia decretada pelo 
general Pinochet.
Uma rebelião m ilita r de esquerda derruba o 
Governo do Afeganistão. 0  golpe foi precedido 
de grandes manifestações populares contra o 
govemo do general Mohamed Daud, que mor
reu durante os combates contra as forças rebel
des. Forma-se um Governo dirigido por Nooer 
Mohammed Taraki, líder do Partido Comunista, 
que se encontrava na prisão.

27-28 Realiza-se em Assunção a quarta 
reunião tripartite entre Argentina, Brasil e Para
guai, para discutir o aproveitamento energético 
do rio Paraná. Os três países não chegaram a 
um acordo satisfatório e tornam-se mais pro
fundas as divergências entre Brasil e Argentina.

30 O Partido Socialista Popular integra-se 
ao Partido Socialista Operário Espanhol 
(PSOE), que passa a contar com 123 cadeiras 
no Parlamento e 200 000 militantes.
Tropas israelenses recuam mais na região 
ocupada no sul do Líbano, obedecendo a um 
acordo entre o Governo de Israel e o secretá- 
rio-geral da ONU, Kurt Waldheim. A área aban
donada passa ao controle da Força de Paz da 
ONU, mas os soldados israelenses continuam 
na faixa fronteiriça de 10 km, considerada por 
Israel como zona de segurança.

MAIO
Trabalhadores espanhóis com em oram  le

galmente o 1.° de maio, pela primeira vez desde 
1939.

2 A Junta M ilita r argentina elege o general 
Jorge Videla presidente da República, para um 
mandato que se estenderá até março de 1981.

3 O Partido Dem ocrata-Cristão italiano pro
põe ao governo Andreotti a libertação de al
guns presos políticos, como meio de levar as 
Brigadas Vermelhas a libertarem Aldo Moro.

4 Familiares de presos po líticos e várias en
tidades de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro 
promovem manifestações de solidariedade à 
greve de fome de presos de vários outros Esta

dos, que reivindicam a quebra do isolamento de 
Rholine Sonde e Carlos Alberto Soares, conde
nados à prisão perpétua em Itamaracá (PE).

5 As Brigadas Vermelhas comunicam que 
executaram Aldo Moro.
Estiagem no norte do Paraná causa enormes 
prejuízos às lavouras de algodão, milho, soja, 
cana-de-açúcar, café e arroz.

6  O Correio Brasiliense publica matéria so
bre documentos secretos envolvendo o general 
João Batista Figueiredo e o embaixador brasi
leiro em Lisboa, general Carlos Alberto Fontou 
ra, numa suposta operação m ilitar visando ao 
assassínio, em nome da segurança nacional, do 
ex-almirante Cândido Aragão e do ex-juiz da 
Justiça do Trabalho Carlos Sá, ambos asilados 
em Lisboa.
Term inaram  em Bonn 3 dias de conversações 
entre Leonid Brejnev e o chanceler da Alema
nha Ocidental, Helmut Schmidt. Ambos assi
nam um acordo econômico de 25 anos, pre
vendo assistência tecnológica à URSS e uma 
declaração política favorável à limitação das ar
mas nucleares e à redução das forças militares 
na Europa Central.

7 D ivulgada carta de A ldo Moro despedin
do-se de sua mulher e dos filhos, contendo crí
ticas ao seu partido por não atender às exigên
cias dos terroristas.

8  Punido com  20 dias de prisão o capitão do 
Exército Itamar Perenha, candidato a deputado 
federal pelo MDB, por defender a convocação 
de uma Constituinte.
Enrico Berlinguer, líder do Partido Comunista 
italiano, acusa a polícia de obstruir as investi
gações para a captura dos seqüestradores de 
Aldo Moro, além de denunciar os órgãos de se
gurança italianos de complacência com os ter
roristas.
O ex-agente da CIA e ex-chefe da "força-ta re- 
fa" desse organismo em Angola, John Sock- 
well, publica livro confirmando a colaboração 
da CIA com a África do Sul e as forças de oposi
ção ao governo de Agostinho Neto.

9  O cadáver de A ldo Moro é encontrado 
num carro, no centro de Roma. Registram-se 
protestos no mundo inteiro contra a ação dos 
terroristas.
Suspensa a greve de fom e de 24 dias de 15

Operários da Mercedes-Benz do ABC param (16!5) po r melhores salários, in iciando uma sucessão de greves.

presos políticos de Itamaracá, após mediação 
do deputado federal Aírton Soares (MDB-SP), 
que garante o rompimento do isolamento de 
dois condenados à prisão perpétua.
O chefe da Agência Central do SNI, general 
Sebastião Castro, afirma que documentos forja
dos atribuindo ao general Figueiredo entendi
mentos com o serviço secreto chileno, para 
uma operação conjunta de assassínio de exila
dos, fazem parte de um complô para desestabi- 
lizaro Governo brasileiro.

10 Aldo Moro é sepultado no vilarejo de 
Torrita Tiberina, 50 km a noroeste de Roma, na 
presença da família e amigos próximos.
Cerca de 3 000 pessoas reúnem-se em frente 
à Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, em ato público a favor da anistia.

1 2 Cerca de 1 600 operários da Saab-Sca-
nia de São Bernardo (SP) entram em greve, rei
vindicando 20% de aumento salarial imediato, 
além dos 39% de reajuste concedidos na época 
do dissídio coletivo.
A Secretaria da Internacional Socialista
aprova proposta do primeiro-ministro de Portu
gal, Mário Soares, para impulsionar a luta pela 
anistia e defesa dos direitos humanos na Amé
rica Latina.

1 3  A  Secretaria da Segurança Pública da 
Bahia impede a realização do cómício para lan
çamento dos candidatos do MDB ao Senado.

1 4  O senador Magalhães Pinto declara que 
se dispõe a entrar em entendimento com o ge
neral Euler Bentes, caso se confirme a candida
tura deste â presidência pelo MDB.

1 5  O Partido Dem ocrata-Cristão vence as 
eleições administrativas na Itália, com 42,7% 
dos votos.
Seis m il operários da Ford, de São Bernardo 
(SP), entram em greve, ampliando o movimen
to iniciado na Saab-Scania.

1 6 Políticos da Oposição — entre eles os 
senadores Saturnino Braga (MDB-RJ) e Paulo 
Brossard (MDB-RS) e o deputado Tancredo 
Neves (MDB-MG) —, além de militares — entre 
outros, o general Hugo Abreu —, lançam a can-

Bentes lança sua candidatura à presidência 16/5.
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didatura do general Euler Bentes Monteiro à 
presidência da República, pelo MDB.
Cerca de 20  000  operários da Volkswagen e 
da Mercedes-Benz do Brasil, de São Bernardo 
do Campo (SP), paralisam suas atividades, rei
vindicando aumento salarial.

f "  l o  Na República Dominicana, Exér
cito e Polícia interrompem a apuração dos vo
tos da eleição presidencial, no momento em 
que o candidato oposicionista Antonio Guzmán 
vencia o atual presidente Joaquín Balaguer, 
candidato à reeleição. Sustada a tentativa de 
golpe, sob pressão dos EUA, da OEA e de líde
res políticos como o primeiro-ministro portu
guês Mário Soares, reinicia-se a contagetn de 
votos:

1 8-23 A  Bélgica e a França enviam ao 
Zaire cerca de 2 100 pára-quedistas que, no dia 
22, resgatam 3 000  civis europeus prisioneiros 
dos rebeldes da Frente Nacional de Libertação 
do Congo (FNLC) que tinham invadido a 
Província de Shaba. No dia 23, o presidente do 
Zaire, Mobuto Sese Seko, pede maior ajuda mi
litar à França, para esmagara rebelião.

19 Mais 13 indústrias metalúrgicas de San
to André (SP) ficam semiparalisadas, em início 
de greve que envolve cerca de 15 000 traba
lhadores.

lariais. No ABC, a Chrysler, a General Electric 
e a Villares continuam paralisadas. Até o final 
de junho, o movimento grevista envolveria cer
ca de 200 000 trabalhadores da região.
Eleito presidente da República Dominicana o 
candidato da Oposição, Antonio Guzmán.

O Govemo anuncia a com pra, ainda es
te ano, de mais duas usinas nucleares da em
presa alemã KWU, que não estavam previstas 
no Acordo Nuclear, aumentando a futura capa
cidade energética nuclear do Brasil de 10 400 
MW para 13 00 0M W .

1 8  O Tribunal Regional do Trabalho de São
Paulo declara ilegais as greves nas indústrias 
do ABC. Tropas francesas e belgas in tervêm  no Zaire (18/5).

20 O Govemo m ilita r peruano suspende as 
garantias constitucionais e decreta estado de 
emergência, devido à ocorrência de greves em 
protesto contra o aumento dos preços de com
bustíveis e alimentos, decretado pelo Governo 
no dia 15.

22 Os senadores Saturnino Braga
(MDB-RJ), Marcos Freire (MDB-PE) e Maga
lhães Pinto (Arena-MG), reunidos no Rio de Ja
neiro, concordam em formar uma Frente Na
cional de Redemocratização.

22-2 5 O presidente de Portugal, general 
Antônio Ramalho Eanes, visita oficialmente o 
Brasil, assinando com o presidente Geisel um 
comunicado conjunto de cooperação econômi
ca entre os dois países. Em discursos, ambos 
destacam a necessidade de um estreitamento 
das relações com os países africanos.

24  O Peru vo lta  à ativ idade norm al, após
9 dias de greves e motins, que deixaram 24 
mortos e mais de uma centena de feridos. Con
tinuam presos 32 dirigentes sindicais e políti
cos.

2 5  O Govemo da Bélgica propõe a criação 
de uma força africana apoiada logisticamente 
pelos 9 Estados membros da Comunidade Eco
nômica Européia, para impedir um novo ataque 
a Shaba (Zaire).
Deportados para a Argentina dois ex-minis
tros da Marinha do Peru que serviram ao ex- 
presidente Alvarado, 10 candidatos de esquer
da às eleições legislativas e um jornalista.

26 Seiscentos operários da Toshiba, em
S ã o P au lo , e n tra m  e m  g re ve  p o r  a u m e n to s  sa-

30 O Govemo de Cuba desmente as acusa
ções de que tropas cubanas participaram da in
vasão da Província de Shaba, no Zaire.

3 1 Dezoito empresas do ABC concedem
aumento entre 5 e 15%, que beneficiam, soma
dos aos aumentos já dados por outras empre
sas, 150 000 operários.
A Convenção Nacional do M D B decide dele
gar aos diretórios regionais a decisão de partici
par ou não nos pleitos indiretos para a escolha 
de governadores.

JUNHO
Três m il operários da empresa Brown 8o - 

veri, em Osasco, paralisam suas atividades, rei
vindicando aumento salarial de 20%.

3 A Convenção da Arena de São Paulo esco
lhe Paulo Salim Maluf como candidato do parti
do ao Governo do Estado, preterindo o ex-go- 
vernador Laudo Natel, indicado pelo Governo 
federal.

5  A  bancada do M D B no Senado decide par
ticipar oficialmente da Frente Nacional de Re
democratização.

6 Rejeitada, por representantes dos EUA, 
Bélgica, Grã-Bretanha, França e Alemanha Oci
dental, reunidos em Paris, proposta da França 
para a criação de uma força de segurança pan- 
africana equipada e treinada por países euro
peus, além da e la b o ra ç ã u  de u m  p ru y ra m a  e s 
pecial de ajuda econômica aos governos da 
África que lutam contra grupos guerrilheiros.

/  Os fam ilia res de m ilitan tes políticos chile
nos desaparecidos, em greve de fome há 18 
dias, suspendem o movimento após o Governo 
prometer ao cardeal Raúl Silva Henríquez indi
car o paradeiro das pessoas desaparecidas.

8 O coronel Rubem Ludwig, porta-voz do 
palácio do Planalto, anuncia a Suspensão da 
censura prévia nos únicos jornais ainda subme
tidos a essa medida: o diário carioca Tribuna da 
Imprensa e os semanários paulistas 0  São Pau
lo e Movimento.
Os médicos residentes do Hospital São Paulo, 
ligado à Escola Paulista de Medicina, entram 
em greve, reivindicando um piso salarial equi
valente a 5 salários mínimos.

1 3  A Comissão Executiva do M DB de São
Paulo decide aderir á Frente Nacional de Rede
mocratização.
As forças israelenses se re tiram  do sul do
Líbano, após 3 meses de ocupação, mas o Go
verno de Israel diz que continuará protegendo 
as comunidades cristãs contra possíveis ata
ques de palestinos.

1 4  O Conselho de Desenvolvim ento Eco
nôm ico determina a matança de todo o reba
nho suíno do Estado do Rio de Janeiro, para 
erradicar a peste africana constatada em ani
mais desse ^stado.
O presidente Carter afirm a que tropas cuba
nas acantonadas em Angola treinaram os re
beldes nacionalistas do Zaire que invadiram a 
Província de Shaba (ex-Katanga).

1 5  Cerca de 7 500 operários de 6 metalúr
gicas de São Paulo param suas atividades, rei
vindicando melhores condições de trabalho e 
aumento salarial de 20%.
'Renuncia o presidente da Itá lia , Giovanni 
Leone, do Partido Democrata-Cristão. O Parti
do Comunista divulgara um documento exigin
do a renúncia de Leone, acusado de envolvi
mento no chamado escândalo da Lockheed, em 
sonegação de impostos e em especulação im o
biliária ilegal. Amintore Fanfani, presidente do 
Senado, assume interinamente o cargo.

16-25 A kih ito , príncipe herdeiro do Ja
pão, e sua esposa Michiko visitam o Brasil, pa
ra participarem das comemorações do 70.° ani
versário da imigração japonesa. Em São Paulo,
o casal é saudado por 100 000 pessoas, no es
tádio do Pacaembu.

1 7  Após 10 anos de regime m ilita r, 5 mi
lhões de eleitores peruanos escolhem Fepre- 
sentantes para a Assembléia Nacional Consti
tuinte. A maioria dos eleitos pertence à Aliança 
Popular Revolucionária Americana e ao Partido 
Popular Cristão, ambos de centro-direita.

2 0  Os médicos residentes da Santa Casa de 
São Paulo declaram-se em greve e exigem um 
piso salarial de 5 salários mínimos. A mobiliza
ção dos médicos por melhores salários esten
de-se a Brasília, Rio Grande do Sul, Rio de Ja
neiro, Paraná e Minas Gerais.
Cyrus Vance, secretário de Estado dos EUA, 
anuncia que o Governo concederá maior ajuda 
militar e econômica às nações africanas, para
contrabalançar a influência cubana o coviótica.

O presidente Carter reafirma perante a As
sembléia Geral da OEA que seu governo conti
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nuará a política de defesa dos direitos huma
nos.

2 1  O D iretório Nacional da Arena decide
recorrer à fidelidade partidária para a eleição in
direta do presidente da República, a se realizar 
a 15 de outubro.

22 O senador Franco M ontoro (MDB-SP) 
apresenta ao Congresso emenda constitucional 
restabelecendo ainda em 1978 as eleições di
retas para todos os senadores, governadores e 
vice-governadores.

2 3  O presidente da Arena, deputado Fran- 
celino Pereira, entrega ao presidente da Repú
blica o projeto de reformas políticas que deverá 
ser encaminhado ao Congresso.

26 Os líderes empresariais Cláudio Bandel-
la, Severo Gomes, José Mindlin, Antônio Ermí- 
rio de Morais, Paulo Vilares, Paulo d'Amico Vel- 
linho, Laerte Setúbal Filho e Jorge Gerdau Jo- 
hannpeter divulgam em São Paulo o "Docu
mento dos O ito” , no qual afirmam que a inicia
tiva privada no Brasil só será duradoura se os 
direitos humanos forem protegidos e a liberda
de garantida.
Executado o presidente do lêmen do Sul, Sa- 
lim Robaya, depois de liderar uma malograda 
rebelião militar, com o objetivo de afastar do 
poder e da Frente Nacional de Libertação os 
elementos pró-soviéticos e de estreitar os laços 
com a China.

30 O Parlamento holandês aprova o forne
cimento de urânio enriquecido ao Brasil.

JULHO
O general Euler Bentes M onteiro propõe

o lançamento imediato da candidatura oposi
cionista à presidência da República.

3 A China suspende toda ajuda econômica e 
técnica ao Vietnam, alegando que residentes 
chineses são ali vítimas de perseguição.
O ex-governador de São Paulo, Laudo Natel, 
recorre ao Tribunal Regional Eleitoral para pedir 
a anulação da convenção arenista que indicou 
Paulo Maluf como candidato ao Governo do 
Estado.
Chanceleres do Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, 
Venezuela, Guiana, Equador e Suriname assi
nam em Brasília o Tratado de Cooperação 
Amazônica, cujo objetivo é promover o desen
volvimento da Amazônia, respeitando a sobera
nia e os programas de interesse exclusivo dos 
respectivos países.
M édicos residentes de mais 4 hospitais da ci
dade de São Paulo, incluindo o do Servidor Pú
blico Municipal, entram em greve por melhores 
salários, aumentando para 8 o total de hospi
tais atingidos.

4 Operários de várias indústrias de plásticos 
e de produtos farmacêuticos de São Paulo en
tram em greve por aumento salarial.

5-7 O Governo federal eleva para Cr$
7 0 0 0  o sa lá rio  d o s  m é d ico s  re s id e n te s  n o s  
hospitais da Uniâo. No dia 7, os médicos resi
dentes do Hospital São Paulo voltam ao traba

lho, juntamente com os dos hospitais federais 
de Brasília, Rio de Janeiro e Recife.

6 Os partidos da Oposição na Bolívia de
nunciam fraude preparada pelo Governo para 
garantir votos nas eleições presidenciais do 
próximo dia 9.

7 O ex-m inistro Severo Gomes renuncia co
mo candidato à vice-presidência na chapa do 
senador Magalhães Pinto, passando a trabalhar 
pela candidatura do general Euler Bentes.
Cerca de 2 000 pessoas, na maioria negros, 
concentram-se no centro de São Paulo para ler 
uma "Carta Aberta à População", de protesto 
contra o racismo no Brasil.

8 Sandro Pertin i, fundador do Partido Socia
lista, elege-se presidente da Itália, com o apoio 
dos democrata-cristãos, pondo fim a um impas
se que durou 10 dias.

1 0 Inicia-se em São Paulo a 30.® Reunião 
da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progres
so da Ciência), com movimentada mesa-redon
da sobre "Perspectivas da Democracia na Amé
rica Latina".
Resultados parciais das eleições bolivianas re
velam que o candidato governista, general 
Juan Pereda, mais votado que seu adversário 
da frente de esquerda, Hernán Siles Zuazo, não 
conseguiu a maioria absoluta dos votos, exigi
da por lei, o que implica a convocação de novas 
eleições.

1 1 - 1 3  Os 7 500 funcionários do Hospital 
das Clínicas de São Paulo entram em greve, 
pleiteando 100% de aumento salarial. No dia 
13, os médicos aderem ao movimento.

1 1 In iciam -se em Genebra as conversações 
SALT-II, entre EUA e URSS, para limitação das 
armas estratégicas.

1 3 Anuar Sadat, presidente do Egito, reúne- 
se na Áustria com o ministro da Defesa de Is
rael, Ezer Weizman, para discutir as bases de 
um acordo de paz no Oriente Médio.

1 4  O procurador da Justiça Eleitoral, Hen
rique Fonseca de Araújo, recomenda anulação

da Convenção da Arena, que indicou Paulo Ma
luf como candidato ao Governo de São Paulo.

1 5“ 1 7 Realiza-se em Bonn a conferência 
de cúpula dos países industrializados — EUA, 
Alemanha Ocidental, Japão, França, Itália, In
glaterra e Canadá — que se comprometem a 
combater a longo prazo a inflação e o desem
prego, reduzir o desequilíbrio nos balanços de 
pagamentos e não prejudicar as exportações do 
Terceiro Mundo.

1 7 No Equador, Ja im e Roidos, candidato 
da Concentração de Forças Populares, vence o 
primeiro turno das eleições gerais, realizadas 
no dia anterior.
O Tribunal Superior Eleitoral considera impro
cedente o recurso impetrado pelo ex-governa
dor Laudo Natel contra a sentença do Tribunal 
Regional Eleitoral que validou a Convenção Re
gional da Arena, na qual Paulo Maluf foi indica
do candidato ao Governo de São Paulo.
Os médicos e funcionários dos hospitais das 
Clínicas e do Servidor Público Estadual (os des
te, também em greve desde o dia 29 de junho) 
voltam ao trabalho após negociações com o 
Governo do Estado, que se declarara sem con
dições de atender às reivindicações.

1 9  O Tribunal Nacional Eleitoral da Bolívia
anula as eleições presidenciais e parlamentares 
realizadas no dia 9, aceitando as denúncias de 
fraude apresentadas pela Oposição, e marca 
novas eleições para depois de 4 meses.

20  O Governo do Peru restabelece a liber
dade de imprensa, devolve à iniciativa privada 
os jornais e revistas estatizados, e revoga a 
proibição de lançamento de novos jornais.

2  1 Golpe m ilita r derruba o presidente boli
viano Hugo Banzer, assumindo o poder o gene
ral Juan Pereda.
A Delegacia Regional do Trabalho de São
Paulo afirma que desde maio, quando se inicia
ram as greves no Estado, foram celebrados 166 
acordos, beneficiando 279 753 operários.

2 2  A Frente Nacional de Redemocratiza-
ção lança a candidatura do general Euler Ben
tes Monteiro à presidência da República.

23 o s  principais partidos bolivianos ne
gam-se a apoiar o Governo de Juan Pereda.

24  O governador do Rio de Janeiro, almi
rante Faria Lima,.demite 444 médicos residen
tes da rede hospitalar estadual, que estavam 
em greve.

24-25 Afastado da Junta M ilita r que go
verna o Chile e também do comando da Força 
Aérea o brigadeiro Gustavo Leigh, sendo subs
tituído na junta pelo ministro da Saúde, Fernan
do Mathei. Em solidariedade, 10 brigadeiros re
nunciam às suas patentes.

2 6  Nasce na Inglaterra o primeiro "bebê de 
proveta" (de óvulo fecundado em laboratório), 
após 12 anos de experiências realizadas pelo 
ginecologista Patrick Steptoe e pefc> fisiologista 
Robert Edwards.

2 7  O S indicato dos M etalúrg icos de São
Bernardo e Diadema e o Sindicato da Indústria

Médicos gre vistas fazem reunião de emergência (13/7).
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de Máquinas do Estado de São Paulo assinam 
acordo coletivo que beneficia cerca de 12 000 
operários.
O presidente português, Antônio Ramalho 
Eanes, demite o primeiro-ministro Mário Soa
res e negocia a formação de novo gabinete.

2 8  S indicatos representando 1,1 milhão de 
trabalhadores das regiões mais desenvolvidas 
do país divulgam no Rio de Janeiro uma Carta 
de Princípios reivindicando maior participação 
na renda nacional e nas decisões políticas.

3 0  Encerra-se em Belgrado a reunião dos 
Países Não-Alinhados, cujos representantes 
manifestam sua inquietação pela proliferação 
de conflitos entre as nações do grupo e apro
vam a realização da próxima conferência de cú
pula em Cuba.

3 1  O líder da SWAPO (Organização do Po
vo do Sudoeste Africano), Sam Nujoma, amea
ça intensificar as guerrilhas, se o Governo da 
África do Sul não cumprir o acordo ratificado 
pela ONU para a independência da Namíbia.

AGOSTO
2  Am pliam -se os con flitos no Líbano. No sul, 

milicianos cristãos direitistas atacam unidades 
do Exército em Kaukaba.

3  O porta-voz do Itam ara ti, Luís Filipe Lam
preia, desmente notícia divulgada na imprensa 
holandesa, segundo a qual a Nuclebrás iniciaria
0 processo de produção de armas nucleares, 
declarando que o Brasil não pretende e nunca 
pretendeu fabricar tais armas.
A aviação israelense bombardeia concentra
ções palestinas em território libanês, em repre
sália a atentado da OLP praticado no dia ante
rior, no centro de Telavive, que causou a morte 
de uma pessoa e ferimentos em 49 outras.

4  O presidente Geisel assina o decreto-lei n.°
1 632, que regulamenta o artigo 162 da Cons
tituição, proibindo qualquer tipo de movimento 
grevista nos seguintes setores: bancos, trans
portes, comunicações, energia elétrica, petró
leo, gás e outros combustíveis, água e esgotos, 
carga e descarga, maternidades, farmácias e 
drogarias.
A maioria da bancada do M DB no Senado 
propõe à direção do partido a concentração de 
esforços em torno da emenda Franco Montoro, 
que restabelece eleições diretas para o governo 
dos Estados e para todo o Senado.

6  Morre o papa Paulo VI» aos 80 anos de 
idade, de um ataque cardíaco.

6  " 8  Golpe m ilita r derruba o presidente de 
Honduras, general Juan Alberto Megar Castro. 
Os três generais líderes do golpe — Policarpo 
Paz Garcia, Domingo Alvárez e Amílcar Celaya
— prometem eleições livres para 1980.

5  O senador Magalhães Pinto desiste de sua 
candidatura à presidência da República, ante a 
movimentação de líderes do MDB em favor da 
c a n d id a tu ra  d o  ge n e ra l E u le r B e n to s .
A Congregação Geral dos Cardeais inicia os 
ritos para a escolha do sucessor de Paulo VI,

a ser eleito em Roma por um conclave de 115 
cardeais.

8 - 9  Conformado o enriquecim ento ilíc ito
do grupo Lutfalla, o presidente Geisel confisca 
o patrimônio líquido da S/A Fiação e Tecela
gem Lutfalla, sob intervenção do BNDE (Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico). 
Porta-voz do palácio do Planalto assegura que
o confisco não tem nenhuma relação com o 
candidato ao Governo de São Paulo, Paulo Ma- 
luf, cuja esposa é ex-acionista da firma.

9  O presidente Ramalho Eanes nomeia co
mo primeiro-ministro de Portugal o engenheiro 
Alfredo Nobre da Costa, não filiado a nenhum 
partido político.

1 0  O presidente Geisel baixa decreto regu
lamentando a lei 6 419, de 2/6/77, pela qual 
5% das ações de propriedade da União, BNDE, 
Banco do Brasil, Petrobrás, Vale do Rio Doce, 
BNH e Eletrobrás terão seus dividendos trans
feridos para o programa PIS-PASEP.

M ário Soares, líder do Partido Socialista 
português, declara que seu partido não partici
pará do gabinete do novo primeiro-ministro.

1 2  A China assina tra tado de paz com o Ja
pão, comprometendo-se ambos a desenvolver 
cooperação mútua por 10 anos. 0  Governo so
viético condena o tratado, dizendo que significa 
uma capitulação do Japão ante a China.

1 3  Decretada a lei marcial no Irã, após 3 
dias de manifestações populares contra o go
verno.

1 4  O general A lfredo Stroessner inicia seu
6.° mandato como presidente do Paraguai, 
confirmando integralmente o gabinete anterior.

1 5  O xá do Irã, M oham m ed Reza Pahlevi,
anistia 711 prisioneiros, dentre os quais 62 
presos políticos.

1 6  O presidente do IBC (Instituto Brasileiro 
do Café), Camilo Calazans, prevê para 1979 
uma queda de 3 a 4 milhões de sacas na produ
ção  de café. devida às geadas no sul do país.

1 7  O general Euler Bentes filia-se ao MDB

2  1 Professores de 1.° e 2.° graus do magis
tério público de São Paulo entram em greve, 
reivindicando aumento salarial de 27%.
O deputado João Cunha (MDB-SP) solicita o 
comparecimento à Câmara Federal dos minis
tros Shigeaki Ueki, Calmon de Sá e Golbery do 
Couto e Silva para esclarecerem denúncias de 
irregularidades nos acordos firmados entre a 
empresa estatal Petroquisa e empresas nacio
nais è estrangeiras que participam do pólo pe
troquímico de Ca maça ri (BA).

2 2  O DEOPS de São Paulo prende 22 
membros do movimento "Convergência Socia
lista” , sob a acusação de estarem envolvidos 
numa organização trotskista clandestina de 
atuação internacional, denominada 'Liga Ope
rária” , com ramificações em vários países da 
América do Sul.
Jom o Kenyatta, presidente do Quênia, morre 
aos 87 anos, assumindo a presidência o vice- 
presidente Arap Moi, que ficará no poder até 
a realização de eleições gerais dentro de 90 
dias.
G uerrilheiros da Frente Sandinista de Liberta
ção Nacional tomam o palácio do Congresso, 
em Manágua, e mantêm cerca de 3 000 pes
soas como reféns (entre elas, deputados, minis
tros, funcionários públicos e jornalistas). 0  go
verno do presidente Somoza aceita negociar 
com os guerrilheiros, que exigem a libertação 
de todos os presos políticos do país, um resga
te de 10 milhões de dólares, divulgação de ma
nifestos em cadeia de rádio e televisão, e saída- 
livre para o exterior.

2 3  A Convenção Nacional do MDB indica
0 general Euler Bentes e o senador Paulo Bros- 
sard para candidatos à presidência e vice-presi
dência da República.

2 4  Desembarcam na Cidade do Panamá
25 guerrilheiros da Frente Sandinista e mais 5*9 
presos políticos libertados em troca dos 3 000 
reféns do palácio do Congresso, de Manágua. 
A greve dos professores em São Paulo atinge
1 700 escolas públicas e 80 000 professores. 
O Governo diz que falta verba para o reajuste. 
Dom Mauro M ore lli, bispo auxiliar de São 
Paulo, anuncia que a igreja da Sé abrirá suas 
portas no dia 27 para a concentração do M ovi
mento Custo de Vida, proibida pela Secretaria 
de Segurança do Estado.

O papa Pauto VI morre, aos tf O anos f b /tí).

Teng e Fukuda, no acordo China-Japão (12/8).
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25 Inicia-se no Vaticano o conclave dos 
cardeais para a escolha do sucessor de Paulo 
VI.

26  O cardeal ita liano Albino Luciani, patriar
ca de Veneza, é eleito papa e escolhe o nome 
de Joâo Paulo I.

27 O papa João Paulo I declara que prosse
guirá as reformas da Igreja empreendidas por 
seus antecessores, ao mesmo tempo que exal
ta a disciplina eclesiástica e o papel da Igreja 
como garantia da paz e da ordem mundiais.
Dez mil pessoas partic ipam , na catedral da Sé 
de São Paulo, da concentração do Movimento 
Custo de Vida, que conseguiu reunir mais de 1 
milhão de assinaturas, reivindicando das autori
dades federais o congelamento dos preços dos 
gêneros de primeira necessidade e um aumento 
geral de 20% nos salários. Encerrada a soleni
dade, a polícia dispersa com violência um grupo 
que permanecia protestando nas escadarias da 
catedral.
O Comando Geral da Greve dos professores, 
em São Paulo, informa que 2 100 escolas pú
blicas estão paralisadas, envolvendo 110 000 
professores.

29 Começa uma guerra civ il na Nicarágua,
com violentos combates entre guerrilheiros da 
Frente Sandinista, apoiados por civis, e tropas 
da Guarda Nacional, fiéis ao governo Somoza.

30  As Secretarias da Educação do Estado 
e do Município de São Paulo determinam que 
as escolas públicas em greve entrarão em férias 
escolares de 1 5 dias, a partir de 4/9.
A Guarda Nacional da Nicarágua, comandada 
pelo major Anastasio Somoza Portocarrero, f i
lho do presidente do país, ataca a cidade de 
Matagalpa, ocupada por civis em armas.
Cerca de 4 000 bancários de São Paulo, reu
nidos em assembléia geral, decidem entrar em 
greve a partir de 1/9, pleiteando 65% de au
mento salarial.
O Conselho Permanente da 2.* A uditoria da
Marinha, do Rio de Janeiro, revoga a prisão 
preventiva de Maria Nazaré Cunha da Rocha, 
primeira pessoa banida do país a regressar os
tensivamente.
Chega ao Irã, para uma visita oficial de 3 dias, 
o presidente da China, Hua Kuo-feng.

3 1 Preso na Bolívia o líder guerrilheiro do 
Exército de Libertação Nacional, Chato Peredo, 
ex-companheiro de Che Guevara.

SETEMBRO
O general Euler Bentes, reunido em São 

Bernardo com cerca de 40 líderes sindicais 
paulistas, defende o direito de greve e condena 
o arrocho salarial.
Apenas cerca de 5 000 dos 120 000 bancá
rios paulistas aderem à greve da categoria, 
aprovada em assembléia geral no dia 30 de 
agosto.
Os novos governadores e os senadores "biô
nicos" são eleitos em 21 Estados por represen
tantes da Arena e no Rio de Janeiro, pelos do 
M D B .
Paulo Salim  M alu f, eleito g o v e rn a d o r  de São 
Paulo pela Arena, anuncia que vai transferir a

capital do Estado para uma cidade do interior. 
A Guarda Nacional da Nicarágua toma a cida
de de Matagalpa, depois de uma semana de in 
tensos combates.
O chanceler Azeredo da Silveira assina, em 
Brasília, um acordo com a Urenco (consórcio 
integrado pela Holanda, Alemanha Ocidental e 
Grã-Bretanha) para fornecimento de urânio en
riquecido às usinas de Angra 2 e 3.
O papa João Paulo I recebe em audiência 
mais de 800 jornalistas de todo o mundo e res
salta a importância da imprensa na formação 
da opinião pública.

2 O Govemo da Venezuela inicia uma ofensi
va diplomática junto à OEA e à ONU no sentido 
de se encontrar uma solução para os conflitos 
internos da Nicarágua.
O Comitê Brasileiro pela Anistia  divulga lista 
de 49 pessoas desaparecidas no país, entre
1971 e 1977.

3 Inicia-se o pontificado de João Paulo I, 
com uma missa solene celebrada na praça de 
São Pedro, diante de mais de 150 000 pessoas. 
Ocorrem choques entre a polícia e manifestan
tes, que protestavam contra a presença à ceri
mônia do general Rafael Videla, presidente da 
Argentina.
Pressionado por uma portaria do ministro do 
Trabalho, Arnaldo Prieto, declarando ilegal a 
greve dos bancários de São Paulo, o sindicato 
da categoria convoca seus associados a voltar 
ao trabalho e confirma a existência de mais de 
300 demissões de funcionários.
M ilitan tes da Liga Norte-Americana Antibélica 
realizam manifestações em Moscou e W a
shington para protestar contra a corrida arma- 
mentista entre EUA e URSS.

5 Joshua Nkomo, líder do Exército Revolu
cionário Popular de Zimbabwe (Rodésia) revela 
que foram os guerrilheiros nacionalistas que 
derrubaram um Viscont rodesiano no último dia 
3, causando a morte de 48 das 56 pessoas que 
iam a bordo. Nkomo informa ainda que o ata
que ao avião ocorreu porque o Governo m inori
tário da Rodésia costuma utilizar aviões civis 
no transporte de armas e soldados para comba
ter as guerrilhas.
N ic o la e  C e a u s e s c u , p re s id e n te  da  R o m ê n ia ,  
d e m ite  o m in is tro  do  In te r io r,  T e o d o r C o m an , 
e prossegue o expurgo no aparelho de seguran

ça do país, em consequência da fuga do general 
lon Pacepa para os EUA.

6  É expulso do Brasil, por ordem do Governo 
federal, o dirigente trotskista português A ntô
nio Maria de Sá Leal, envolvido no processo 
que apura as atividades do grupo Convergência 
Socialista, que havia sido preso com mais 21 
pessoas.
O procurador regional eleitoral de São Paulo 
impugna o pedido de registro da candidatura a 
senador, pelo MDB, de Fernando Henrique Car
doso, por não haverem transcorrido 10 anos de 
sua aposentadoria (em 1969, com base no 
AI-5) da cátedra de Ciências Políticas da Uni
versidade de São Paulo.
João Paulo I concede a primeira entrevista pú
blica, falando a 1 5 000 pessoas concentradas 
em frente à Basílica de São Pedro.
Inicia-se a reunião de Camp David, nos EUA, 
entre os presidentes Carter (EUA), Sadat (Egito) 
e o primeiro-ministro Begin (Israel), para nego
ciar as bases de um tratado de paz entre Israel 
e Egito.

7 O Exército do Irã reprime manifestação de 
mais de 100 000 pessoas em Teerã, causando 
a morte de cerca de 200 manifestantes.

8  O Govemo da República Dominicana con
cede anistia a todos os seus cidadãos presos 
e exilados políticos.

9 O m inistro do Trabalho, Arnaldo Prieto, 
proíbe a ação política dos sindicatos e ameaça 
com processos os líderes sindicais de vários Es
tados que decidiram ir a Brasília para pressionar 
os congressistas a votar contra os itens da re
forma institucional, proposta pelo presidente 
Geisel, considerados lesivos aos trabalhadores. 
Argentina e Chile disputam o canal de Beagle.

O xá do Irã, Reza Pahlevi, determina a 
prisão de mais de 80 lídens políticos, religiosos 
e empresariais, na tentativa de liquidar com a 
onda de protestos contra seu governo.
Fechada a fronteira do Brasil para o trânsito 
de caminhões da Argentina, em represália à de
cisão desse país de impedir a passagem de ca
minhões brasileiros que se destinam ao Chile.

1 2 Sete aviões da Força Aérea da Nicarágua 
invadem o território da Costa Rica, para bom-

Sandinistas in iciam  a 29 /8  a lu ta contra Somoza.

M alu f (esq.) é eleito governador de São Paulo (1/9).
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bardear grupos guerrilheiros nicaragüenses que 
se refugiaram nesse país.

1 3 Depois de 24 dias de greve por aumento 
salarial, os professores paulistas da rede esta
dual e municipal decidem voltar ao trabalho e 
permanecem mobilizados, à espera da aprova
ção do Estatuto do Magistério pela Assembléia 
Legislativa.
Guerrilheiros da Frente Sandinista de Liberta
ção, na Nicarágua, retomam as cidades de Es- 
teli, Chinandega, León, Diriamba e Jinotepe.
A 65 .“ Conferência da União Interparlamentar, 
reunida em Bonn, condena a violação dos direi
tos dos parlamentares em vários países, sendo 
a lista encabeçada pelo Brasil.

1 4  O senador Magalhães Pinto (Arena-MG) 
anuncia sua disposição de concorrer a uma ca
deira de deputado federal pela Arena de Minas 
Gerais.

1 5  O alm irante Emilio Masseiro, coman
dante da Marinha da Argentina e membro da 
Junta Militar que governa o país, passa para a 
reserva e entrega o cargo ao almirante Arman
do Lambruschini.
O Govemo federal decreta a expulsão do país 
dos argentinos Hugo Miguel Bressano e sua 
mulher Rita Lucía Strasberg, presos no DEOPS 
de São Paulo, envolvidos no processo da Con
vergência Socialista.

1 8 Depois de 13 dias de conversações, em 
Camp David, nos EUA, o presidente do Egito, 
Anuar Sadat, e o primeiro-m inistrode Israel, Me- 
nachem Begin, assinam dois acordos de princí
pios, que servirão para orientar futuras negocia
ções de paz entre os países árabes e Israel.

1 9  O re itor da Universidade de Brasília, ca
pitão José Carlos Azevedo, proíbe o debate no 
campus entre estudantes e o general Euler 
Bentes Monteiro, candidato do MDB à presi
dência da República.
Arábia Saudita e Jordânia rejeitam os acordos 
de Camp David assinados entre Israel e Egito. 
Tropas de e lite  da Guarda Nacional da Nicará
gua atacam Esteli, última cidade em poder dos 
guerrilheiros sandinistas.
A Assembléia Geral da ONU admite as ilhas 
Salomãd como seu 150.° país membro.

20 O Congresso Nacional aprova o projeto 
governamental de reformas políticas por 241 
votos a favor e 145 contra, sendo necessário 
um segundo turno de votação para a aprova
ção final.
Renuncia o p rim eiro -m in is tro  sul-africano 
John Vorster, depois de 12 anos no cargo, ale
gando m otivo de saúde. E revela que o Gover
no, tendo decidido romper com o plano da 
ONU para a independência da Namíbia, promo
veria "eleições constituintes” nesse território 
entre 20 e 24 de novembro.
O papa João Paulo I elogia os acordos egíp- 
cio-israelenses e adverte contra a identificação 
entre catolicismo e comunismo.

2 1  O Congresso m antém a figura do sena
dor "b iônico” por 168 votos contra 131. Ape
nas 18 arenistas votaram contra, e 41 e m e d e - 
bistas estiveram ausentes. 0  general Euler 
Bentes condena essa "abstenção decisiva" de

parte do MDB e admite que poderá renunciar 
à sua candidatura.
O Congresso aprova em segundo turno o pro
jeto de reformas do Governo pelo voto de 227 
arenistas, tendo o MDB se retirado do plenário. 
O Senado aprova a formação de uma CPI (Co
missão Parlamentar de Inquérito) pedida pelo 
MDB para investigar as denúncias da revista 
alemã Der Spiegel sobre o andamento do acor
do atômico Brasil-Alemanha.
O Conselho de M in is tros da OEA rejeita, co
mo intervencionista, uma proposta dos EUA so
bre a Nicarágua. Votaram pela rejeição: Brasil, 
Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

2 3  o s  países árabes da Frente de Rejeição
— Síria, Argélia, Líbia e lêmen do Sul —, reuni
dos em Damasco, decidem romper relações di
plomáticas e econômicas com o Egito, em pro
testo contra os acordos de Camp David.

2 4- Divulgada uma pesquisa de opinião do 
Instituto Gallup, segundo a qual a Arena teria 
43% dos votos, contra 35% do MDB, nas elei
ções parlamentares de 1 5 de novembro.

25 Term ina na Nicarágua, após 32 dias, a 
greve geral decretada pela Frente Ampla de 
Oposição ao regime de Anastasio Somoza.
A Presidência da República acusa o M ovi
mento Custo de Vida de desonestidade, dizendo 
ter descoberto assinaturas falsas no abaixo-as
sinado (1 3 0 0  000 assinaturas colhidas em 
São Paulo) que recebeu e submeteu à perita
gem da Polícia Federal.

26 Uma renegociação do acordo nuclear
Brasil-Alemanha é altamente provável, anuncia 
a publicação dirigida francesa Defesa e D iplo
macia, destacando que seria anulada a entrega 
ao Brasil da usina de reprocessamento de urâ
nio enriquecido.
Representantes do M ovim ento Custo de V i
da repudiam as acusações do Governo e o de
safiam a fazer um plebiscito para ver se o povo 
apóia ou não o movimento.
Parlam entares da Arena não comparecem ao 
plenário do Congresso para a votação do de
creto do Governo que amplia a proibição de 
greve, numa manobra para obterem a aprova
ção por decurso de prazo.
O presidente Somoza aceita a mediação ofe
recida pelos EUA para resolver a crise política 
da Nicarágua. E a Frente Ampla de Oposição

adverte que só admite iniciar negociações se 
forem libertados 6 de seus membros e suspen
sa a censura à imprensa.

27 O presidente Somoza ordena a liberta
ção de 6 membros da Frente Ampla de Oposi
ção, atendendo a uma das exigências dessa or
ganização. E anuncia a concessão de uma anis
tia parcial, que pode beneficiar cerca de 350 
pessoas.
A bancada do M DB no Senado decide fechar 
questão a favor d? ornenda Montoro, que resta
belece as eleições diretas para os governos es
taduais e para todo o Senado, a ser votada em
1 6 de outubro.

28 O Parlam ento israelense aprova os 
acordos de Camp David por 85 votos contra 
19, depois de 17 horas de debate.
O embaixador da Nicarágua na ONU, Enrique 
Paguada Fernández, renuncia e pede asilo nos 
EUA acusando o regime de Anastasio Somoza 
de genocídio.
M orre o papa João Paulo I, encontrado em 
seu leito, pela manhã do dia seguinte, vítima 
de um distúrbio cardíaco fulminante, ocorrido 
provavelmente por volta das 23 horas do dia 
anterior.

29 O Governo da Albânia, em resposta à 
suspensão da ajuda econômica e m ilitar chine
sa ao país, resolve rescindir o acordo de nave
gação firmado (belos dois países em 1961, logo 
depois da Albânia haver rompido relações com 
a URSS.

3 0  A Frente Am pla de Oposição ao governo 
Somoza aceita a mediação internacional para 
solucionar a crise política da Nicarágua, mas 
reafirma que só será possível a normalização do 
país com a saída de Somoza do poder, e que 
qualquer acordo deve contar com a participa
ção da Frente Sandinista de Libertação.

OUTUBRO
1 A imprensa divulga carta que o general 

Hugo Abreu enviou a generais da ativa e da re
serva, contendo pesadas críticas ao governo 
Geisel.
A Organização dos Estados Americanos  
(OEA) form a uma comissão mediadora, inte-

Sadat (esq.) e Begin (dir.) assinam, na presença de Carter (centro), os acordos de paz de Camp David (18/9).
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grada pelos EUA, Guatemala e República Do
minicana, para colaborar na busca de uma so
lução pacífica para a crise política da Nicarágua.

Preso o general Hugo Abreu, por ordem 
do ministro do Exército, Fernando Bethlem, 
que o enquadra no Regulamento Disciplinar do 
Exército e aplica uma pena de 20 dias. 0  gene
ral Euler Bentes Monteiro, candidato do MDB 
à presidência da República, declara que a puni
ção ao principal articulador de sua candidatura 
foi um ato político, destinado a "provocar e in 
tim idar".
As unidades sírias da Força Árabe de Dissua
são, no Líbano, interrompem a trégua, lançan
do maciço ataque de artilharia pesada (conside
rado o mais forte desde o fim oficial da guerra 
civil em 1976) contra o bairro cristão de Ashra- 
fiya, em Beirute. No Vaticano, os 40 cardeais 
reunidos na Congregação Geral lançam um 
apelo pela paz no Líbano.

O general Euler Bentes Monteiro declara 
que manterá "até o fim " sua candidatura à pre
sidência da República pelo MDB, e acusa o Go
verno de tentar provocar uma crise militar. 
Aprovado por decurso de prazo o decreto-lei 
do Governo que proíbe greves em serviços pú
blicos e vários setores, incluindo bancos, trans
portes, comunicações, hospitais, carga e des
carga, energia elétrica e petróleo.

O Tribunal Superior E leitoral mantém a 
candidatura de Fernando Henrique Cardoso 
(aposentado pelo AI-5 em 1969) a senador pe
lo MDB de São Paulo considerando-o elegível. 
O presidente francês Valéry Giscard d'Estaing 
inicia visita oficial ao Brasil.
O IV Encontro Nacional de Estudantes, en
cerrado em São Paulo, marca para os dias 29 
e 30 de maio de 1979 a realização em Salvador 
de um congresso de reconstituição da UNE 
(União Nacional dos Estudantes), entidade ex
tinta pelo Governo.
Sepultado no Vaticano, sob chuva, o papa 
João Paulo I.

Simone Veil, ministra da Saúde e da Famí
lia da França, sugere a adoção de crianças bra
sileiras carentes por casais franceses, num en
contro com o ministro Nascimento e Silva 
(Previdência Social).
Os presidentes Giscard d Estaing e Geisel assi
nam um acordo de cooperação tecnológica e 
industrial e divulgam comunicado conjunto res
saltando a necessidade de uma ordem econô
mica internacional mais justa.
Canhoneiras israelenses bombardeiam posi
ções sírias e palestinas em Beirute, com o obje
tivo de defender os cristãos libaneses dos re
centes ataques das tropas sírias que integram 
a Força Árabe de Dissuasão.

Cerca de 2 000 m etalúrg icos da cidade de 
São Paulo decidem em assembléia geral reivin
dicar 70% de aumento para o próximo reajuste 
salarial, independentemente dos índices a se
rem fixados pelo Governo.
Soldados da Polícia M ilita r de Minas Gerais 
dispersam com cassetetes e bombas de gás 
uma passeata iniciada por cerca de 1 000 pes- 
soas, em Beio Horizonte, apos o encerramento 
de um comício do MDB, realizado com a pre
sença do general Euler Bentes Monteiro.

O presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, 
em visita ao Brasil, chega a São Paulo e recebe 
uma carta de imigrantes libaneses cristãos pe
dindo à França que atue pela paz e neutralidade 
do Líbano.
O presidente interino do Quênia, Daniel Arap 
Moi, é eleito por aclamação pelo partido único 
União Nacional Africana do Quênia, para suce
der ao falecido presidente Jomo Kenyatta.

7 O presidente francês Giscard d Estaing en
cerra em Manaus sua visita ao Brasil.
O procurador geral e leitoral, Henrique Fonse
ca de Araújo, apresenta recurso ao Tribunal Su
perior Eleitoral (TSE) contra a decisão de man
ter a candidatura de Fernando Henrique Cardo
so ao Senado pelo MDB de São Paulo.
A Força Árabe de Dissuasão decreta o cessar- 
fogo em Beirute a partir das 20 horas. Em Da
masco, reúnem-se os presidentes Hafez Assad, 
da Síria, e Elias Sarkis, do Líbano.
A direção do S indicato dos M etalúrg icos de 
São Bernardo e Diadema, reunido em congres
so, propõe a criação de uma Central Única dos 
Trabalhadores brasileiros.

8  O Congresso dos M etalúrg icos de São
Bernardo e Diadema (SP) aprova a criação de 
comissões de fábrica (à base de um represen
tante por cada 100 trabalhadores), para melho
rar a representatividade de seu sindicato, e pro
nuncia-se contra as eleições indiretas na políti
ca nacional.
O general João Batista Figueiredo, candidato 
oficial à presidência da República, reconhece 
que existe escuta telefônica ilegal no país e diz 
que isso "é coisa muito fácil de fazer, mas difícil 
de impedir".

9 O m inistro do Trabalho, Arnaldo Prieto, de
clara em São Paulo que a Central Ünica dos 
Trabalhadores "não será criada, porque é con
tra a lei".
Moshe Dayan, ministro do Exterior de Israel, 
pede na ONU a participação da Síria, Jordânia 
e Líbano nas negociações iniciadas entre Israel 
e Egito com base nos acordos de Camp David. 
O m inistro Jú lio  de Sá Bierrenbach, do Supe- 
riorTribunal Militar, denuncia "a minoria depra
vada que age dentro da polícia do Rio", ao re
ver o julgamento de uma apelação em que um 
dos acusados está cego dos dois olhos e semi- 
paralítico, devido a torturas.
Cada dó lar que o Brasil obtém na exportação 
de caminhões e ônibus custa Cr$ 34 à econo
mia nacional, quase o dobro da taxa oficial de 
câmbio (Cr$ 19,25), revela um trabalho da 
Fundação Centro de Estudos de Comércio Exte
rior, que recomenda a reorientação dos incenti
vos para setores "mais com petitivos” .

1 0  O Conselho Executivo do governo de 
transição da Rodésia aprova medidas destina
das a abolir a discriminação racial, instituída no 
país há 88 anos pelos colonizadores ingleses. 
A Executiva Nacional do M DB decide fechar 
questão para aprovar a emenda Montoro, que 
restabelece eleições diretas, ainda em 1978, 
para governadores, vice-governadores e todo o 
Senado.
O deputado Faria Lima (Arena-SP) exige na 
Câmara a apurauâu Uas> denúncias» de ounupvâu 
e favorecimento a grupos financeiros franceses, 
envolvendo o ex-embaixador Delfim Neto e

funcionários da embaixada do Brasil na França. 
Segundo o parlamentar, as acusações constam 
do "relatório reservado" do coronel Raimundo 
Saraiva, ex-adido militar da embaixada.
Em nota con junta, os Ministérios da Fazenda, 
Minas e Energia, e Indústria e Comércio con
testam as denúncias de corrupção, favoreci
mento e falhas técnicas, veiculadas pela im 
prensa brasileira e alemã, na execução do pro
grama nuclear, e reconhecem atraso na cons
trução das usinas nucleares de Angra dos Reis. 
O Govemo m ilita r da Argentina convoca 
500 000 reservistas, em decorrência do litígio 
fronteiriço com o Chile na região do canal de 
Beagle.
O presidente chinês Hua Kuo-feng conclama 
os trabalhadores a lutarem por seus direitos e 
resistir à burocracia, na abertura do primeiro 
Congresso dos Sindicatos, realizado depois de 
20 anos.

O major do Exército Adalto Barreiros é 
punido com 24 dias de prisão, depois de conce
der entrevista ao jornal 0  Estado de S. Paulo, 
denunciando corrupção no Governo federal e 
escuta telefônica pelo SNI (Serviço Nacional de 
Informações).
O general Golbery do Couto e Silva, em carta 
ao senador Jarbas Passarinho (Arena-PA), res
ponde às acusações feitas pelo senador Rober
to Saturnino (MDB-RJ), de favorecimento aos 
negócios da multinacional Dow Chemical junto 
ao BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico).

14 Inicia-se no Vaticano o conclave dos 
cardeais para eleger o sucessor do papa João 
Paulo I.

1 5  O general João Batista Figueiredo, can
didato da Arena à presidência da República, é 
eleito por via indireta, recebendo 355 votos do 
Colégib Eleitoral, contra 226 dados ao general 
Euler Bentes Monteiro, candidato do MDB.

1 6  O cardeal polonês Karol Wojtyla, arce
bispo de Cracóvia, é eleito papa e adota o no
m e  d e  J o flo  r<aulu II, s e n d o  u p r im e iro  n ã o  i ta 

liano a ser escolhido para o posto nos últimos 
455 anos.

O general Hugo Abreu é preso (2/10).
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17 Fracassa um golpe de Estado, no lêmen 
do Norte, para depor o presidente Ali Abdullah 
Saleh.
Hemán Cubillos, ministro das Relações Exte
riores do Chile, vai a Pequim em visita oficial. 
O presidente Geisel envia ao Congresso pro
jeto de lei que altera a Lei de Segurança Nacio
nal vigente, eliminando a pena de morte e a pri
são perpétua.

1 8  O M inisté rio do Exército indefere o pedi
do de revisão da punição do general Hugo 
Abreu.
O general Gustavo Leigh, ex-comandante da 
Força Aérea do Chile e ex-membro da Junta 
Militar, afirma que seu afastamento do Gover
no foi um golpe de Estado do general Pinochet. 
O presidente Carter ordena ao Departamento 
de Defesa que inicie a produção dos compo
nentes básicos para a fabricação da bomba de 
nêutrons.
O DEOPS de São Paulo envia à Justiça M ilitar 
inquérito policial sobre as atividades do grupo 
Convergência Socialista, pedindo a prisão pre
ventiva de 8 pessoas do movimento, que já se 
encontram detidas.
A Câmara aprova projeto de lei do deputado 
Gérson Cambta (Arena-ES) proibindo anúncios 
de remédios por rádio e televisão e limitando 
os comerciais de cigarros e bebidas.

19 O STM (Superior Tribunal M ilita r) ab
solve por unanimidade o escritor Renato Tapa
jós, acusado de incitamento à guerrilha, com 
seu romance Em Câmara Lenta, e enquadrado 
na Lei de Segurança Nacional.
O Govemo do Irã concede anistia a presos 
políticos do país, excetuando os acusados de 
atos terroristas e de atentarem contra a segu
rança nacional.
Aviões da Rodésia bombardeiam acampamen
tos de nacionalistas negros refugiados em 
Zâmbia, matando mais de 100 pessoas. Segun
do o Governo de Zâmbia, os acampamentos 
eram utilizados somente por doentes, velhos e 
combatentes inválidos.

2 0  O jornalista Hélio Fernandes é enquadra
do pelo procurador gerai aa R e puo iica  na Lei 
de Segurança Nacional, acusado de calúnia e 
in jú r ia  ao  p re s id e n te  da R epúb lica .

2 1  O general João Batista Figueiredo de
fende a necessidade de uma conciliação nacio
nal, num discurso em Santa Maria (RS).

22 Inicia-se o pontificado de João Paulo II, 
com uma missa solene assistida por cerca de 
300 000 pessoas e por representações espe
ciais de 125 países.
O Exército e a Força Aérea da Rodésia voltam 
a atacar 12 bases de guerrilheiros nacionalistas 
negros no território de Zâmbia, matando cerca 
de 500 pessoas.
O d ire to r da Agência Central de Inteligência 
(CIA) declara que esse órgão intensificou suas 
medidas de segurança, desde agosto, quando 
um de seus agentes vendeu à URSS um ma
nual ultra-secreto sobre satélites.

23 A China e o Japão ratificam, em Tóquio, 
um tratado de paz e amizade. A delegação chi
nesa foi chefiada pelo vice-primeiro-m inistro 
Teng Hsiao-ping.

24  O presidente Geisel veta integralmente
o projeto de lei do deputado Salvador Julianelli 
(Arena-SP) fixando normas de proteção aos 
compradores de veículos automotores.
Um consórcio de 22 bancos japoneses conce
de o primeiro empréstimo para a construção da 
Usina Siderúrgica de Tubarão, em Vitória (ES), 
no valor de 700 milhões de dólares.
O presidente de Furnas, Licínio Seabra, na 
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do 
Senado que apura irregularidades na execução 
do programa nuclear, afirma que em dois anos 
os custos das usinas Angra I e II aumentaram 
em 3,2 bilhões de cruzeiros.
O Departam ento de Defesa Civil da Argentina 
efetua, numa área de Buenos Aires, exercício 
de preparação da população contra ataques aé
reos.
M anifestações contra o govemo do xá Reza 
Pahlevi, realizadas em várias cidades do Irã, re-

João Paulo II in icia seu pontificado (22/10).

sultam na morte de duas pessoas e em dezenas 
de feridos, em choques com soldados.

25 O presidente Ramãlho Eanes, de Portu
gal, indica para o cargo de primeiro-ministro o 
professor Carlos Alberto Mota Pinto, com o en
cargo de constituir novo gabinete.
O general Rodrigo Otávio, ministro do Supe
rior Tribunal Militar, em cerimônia de despedida 
do ministro general Augusto Fragoso, critica o 
projeto da nova Lei de Segurança Nacional, 
elaborado pelo Executivo, pede o fim  do arbítrio 
e nega a existência de uma subversão perma
nente no país, sendo refutado pelo ministro al
mirante Júlio de Sá Bierrenbach.
O Govemo do Irã liberta 1 500 presos políti
cos, em comemoração do 59.° aniversário do 
xá Reza Pahlevi.

26  O Brasil e o Paraguai decidem acrescen
tar duas turbinas à hidrelétrica de Itaipu, o que 
eleva seu número para 20, provocando protes
tos da Argentina.
A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil) divulga documento de análise da con
juntura nacional, criticando falha das autorida
des na apuração das denúncias de corrupção. 
Sete representantes do Grupo dos 12, uma 
das principais organizações políticas de oposi
ção ao governo Somoza, da Nicarágua, aban
donam as conversações com a comissão me
diadora formada pelos EUA, Guatemala e Repú
blica Dominicana, e denunciam a existência de 
uma trama para manter Somoza no poder.

27 O Prêmio Nobel da Paz é concedido ao 
m inistro Sadat, do Egito, e ao primeiro-minis
tro de Israel, Menachem Begin, em reconheci
mento as gestões de paz entre os dois países.
O ju iz Márcio José de Morais, da 7.“ Vara Fede
ral de São Paulo, dá ganho de causa à família 
do jornalista Vladimir Herzog, na ação declara- 
tória movida contra a União, responsabilizan
do-a pela morte do jornalista ocorrida em outu
bro de 1975 em dependências do II Exército.

29 O Govemo do Irã destitui 34 oficiais da 
polícia política (Savak), na tentativa de barrar 
a onda de protestos contra o xá Reza Pahlevi, 
enquanto o líder religioso xiita Khomeini, exila
do em Paris, afirma que o povo iraniano poderá 
recorrer às armas para derrubar o monarca.

30  Os m etalúrg icos de São Paulo, Osasco 
e Guarulhos declaram-se em greve, reivindican
do 70% de aumento salarial.
O Diório do Povo, de Pequim, condena o 
endeusamento e o dogmatismo em relação ao 
pensamento de Mao Tsé-tyng.
O chanceler sírio Abdel Halim Khaddam, du
rante reunião dos ministros do Exterior dos paí
ses árabes, em Bagdá, pede a expulsão do Egito 
da Liga Árabe, alegando que Sadat está colabo
rando com o Governo de Israel.
O Govemo da Bolívia anuncia a descoberta de 
uma conspiração de esquerda, decretando a 
prisão de vários dirigentes de oposição ao regi
me do general Juan Pereda.
Tropas de Zâmbia e da Rodésia travam violen
tos combates na fronteira noroeste entre am
bos os países.
O  minictro d o  Interior. R a n g e l R e is. en treç ja
ao presidente Geisel a minuta do decreto que 
diz re sp e ito  à e m a n c ip a ç ã o  dos índios brasilei-

Figueiredo e A u relia no são eleitos (15/10).
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ros, provocando protestos de antropólogos e 
entidades ligadas à defesa dos índios.

O Parlamento espanhol ratifica a nova 
Constituição do país, substituindo as "leis fun
damentais” do general Franco. Determina a se
paração entre Igreja e Estado, legaliza o divór
cio e extingue a pena de morte.
Greve geral paralisa todas as refinarias de pe
tróleo do Irã, e os grevistas, além do aumento 
salarial, reivindicam a suspensão da lei marcial 
em vigor na maioria das cidades.
Tropas de Uganda invadem o território da 
Tanzânia a oeste do lago Vitória, ocupando 
uma faixa de mais de 1 000 quilômetros qua
drados.

NOVEMBRO
O presidente Idi Am in, de Uganda, anuncia 

que anexará ao território de seu paísl 840 km 2 
da Tanzânia, que tropas ugandenses acabaram 
de ocupar.
Cerca de 100 000 pessoas saem às ruas de 
Teerã para comemorar a libertação do líder reli
gioso xiita ayatollah Taleghany, acusado de in 
centivar rebelião popular contra o governo do 
xá Reza Pahlevi.

O líder com unista brasileiro Luís Carlos Pres
tes lança manifesto, em Paris, conclamando o 
povo brasileiro a votar no MDB, nas eleições 
de 15 de novembro.
Os astronautas soviéticos W ladimir Kova- 
lenko e Alexander Ivanchenkov batem o recor
de de permanência no espaço, passando 140 
dias numa nave espacial.

Os metalúrg icos de Osasco (SP) decidem 
continuar a greve por aumento de salário de 
70%, rejeitando a proposta patronal de 58%, 
aceita pelos sindicatos metalúrgicos de São 
Paulo e Guarulhos, cujos filiados voltaram ao 
trabalho.

Cerca de 200 000 pessoas manifestam-se 
em Madri contra o governo do primeiro-minis
tro Adolfo Suárez, acusando-o de favorecer o 
terrorismo com a abolição da pena de morte e 
a anistia aos presos políticos. A manifestação 
é liderada pelo partido direitista Fuerza Nueva.
O presidente do Egito, Anuar Sadat, nega-se 
a receber uma comissão de representantes de 
países árabes para discutir o cancelamento dos 
acordos egípcio-israelenses de Camp David em 
troca de maciça ajuda financeira ao Egito.
O Govemo das Filipinas anistia cerca de
2 000 presos políticos.

Termina em São Paulo o I Congresso Brasi
leiro pela Anistia, iniciado no dia 2, aprovando 
uma Carta de Princípios, que defende a anistia 
ampla e irrestrita, a voita dos exilados, a recu
peração dos direitos políticos dos cassados e o 
fim das torturas e da legislação de exceção.

O xá do Irã, Reza Pahlevi, entrega a chefia 
do Governo ao general Gholan Reza Azhari, nu
ma tentativa de liquidar a crescente agitação 
popular, que exige a sua renúncia.

Cerca de 1 000 delegados de polícia do Es
tado de São Paulo reúnem-se em assembléia

Os corpos dos seguidores da seita "Templo do Povo", após o suicídio de mais de 8 0 0  deles, na Guiana (20/11).

geral e exigem do Governo estadual equipara
ção salarial com os promotores. Como forma 
de pressão, decidem ainda realizar uma greve 
branca, recusandò-se a prender pessoas sem 
culpa formada, segundo as normas legais.

8 Um ato público reúne 2 000 pessoas na Pon
tifícia Universidade Católica de São Paulo, para 
protestar contra o projeto governamental que 
prevê a emancipação dos índios.
Dois m il e quinhentos v ie tnam itas que se en
contravam a bordo do navio Hai Kong apode
ram-se do barco, em águas territoriais da Ma- 
laísia, e pedem asilo a esse país.

9 A Igreja Católica chilena responsabiliza o 
Governo m ilitar pelo desaparecimento de 618 
presos políticos.
Inicia-se em M adri, com a presença de 600 
delegados de 50 países, a Conferência Mundial 
de Solidariedade ao Chile, com o objetivo de 
denunciar crimes praticados pelo governo Pi- 
nochet.

1 1 Preso no Irã o líder Karim Sanjabi, da Fren
te Nacional, coalizão de cinco partidos da Opo
sição.
O Tribunal Superior E leitora l, acatando repre
sentação do MDB, decide impedir o general Fi
gueiredo, o presidente Geisel e o futuro gover
nador de São Paulo, Paulo Salim Maluf, de fa
zerem propaganda eleitoral pela televisão.
Cerca de 200 000 pessoas, lideradas pela 
Confederação dos Trabalhadores Portugueses, 
saem às ruas de Lisboa em defesa da reforma 
agrária realizada no Alentejo, logo após a que
da do regime salazarista.

1 2  O norte-am ericano Michel Townley, impli
cado no assassínio do ex-chanceler chileno Or
lando Letelier, afirma perante um tribunal dos 
EUA que participara também do assassínio do 
general Carlos Prats, em Buenos Aires, e que 
a execução de ambos fora determinada pelo ge
neral Manuel Contreras Sepúlveda, ex-chefe da 
Dl NA (polícia secreta chilena).

1 5 46 ,8 m ilhões de eleitores brasileiros
co m p a re c e m  ès u m a s  n o s  2 2  E 9 tados e 3  te rr i 
tórios, para escolherem 420 deputados fede
rais, 846 deputados estaduais e 23 senadores.

O MDB concorre com 1 896 candidatos e a 
Arena com 2 109.
O presidente egípcio Anuar Sadat afirma em 
Suez que não assinará um tratado de paz com 
Israel excluindo os palestinos, o que desenca
deia uma crise no curso das negociações dos 
acordos de Camp David.
Recomeça a guerra civ il no sul de Angola, 
com uma ampla ofensiva da organização oposi
cionista UNITA (União pela Independência To
tal de Angola), depois de uma trégua de quase 
dois meses, por terem malogrado as tentativas 
de um acordo entre o presidente Agostinho Ne
to, líder do Movimento Popular pela Libertação 
de Angola (MPLA), e Jonas Savimbi, dirigente 
máximo da UNITA.
As tropas ugandenses retiram-se do território 
ocupado no noroeste da Tanzânia, e o presi
dente tanzaniano Julius Nyerere informa que 
durante a ocupação desapareceram na região 
mais de 10 000 pessoas.
Dez índios xavantes visitam o ministro do In
terior, Rangel Reis, e pedem que o projeto que 
trata da emancipação indígena seja rasgado.

1 6 Chegam a M iam i (EUA) 14 presos políti
cos cubanos, libertados por Fidel Castro, e uma 
comissão de exilados desembarca em Havana 
para negociar a libertação de mais 3 500 pri
sioneiros.

1 7  O Governo norte-am ericano decide reini
ciar os vôos de reconhecimento sobre Cuba, 
ante as denúncias de existência, na ilha, de 
aviões de caça soviéticos do tipo MIG-23, ca
pazes de transportar armas nucleares, o que 
violaria o acordo assinado em 1962 entre a 
URSS e os EUA.

18-20 Integrantes da seita norte-america- 
na 'Templo do Povo” , abrigados numa comu
nidade em Jonestown, no interior da Guiana, 
assassinam no dia 18 o congressista Leo Ryan 
e três jornalistas que investigavam denúncias 
de violações dos direitos humanos no local. 0  
norte-americano Larry Leyton é apontado co
mo autor do crime. Dois dias depois, os cerca 
de 800 norte-americanos participantes da CO-
m u n id a d o  p ra tic a m  u m  s u ic íd io  c o le t iv o , in g e 
rindo um refresco com veneno, em obediência 
ao líder da seita, Jim Jones.
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1 8 São presos vários oficiais do Exército espa
nhol, acusados de planejar um golpe de Estado 
de tendência direitista.

1 9 Cartazes afixados em Pequim criticam pe
la primeira vez Mao Tsé-tung, acusando-o de 
haver apoiado o grupo radical de Xangai, lidera
do por sua mulher Chiang Ching, contra o vice- 
primeiro-ministro Teng Hsiao-ping.

2 0  A Frente Nacional de Oposição, do Irã, 
comunica que cerca de 100 pessoas foram 
mortas e dezenas de outras ficaram feridas, 
quando tropas do Exército dispararam contra 
manifestantes na cidade dè Chiraz.

22 Os Governos da Costa Rica e do Panamá 
rompem relações diplomáticas com a Nicará
gua; a Colômbia e a Venezuela oferecem ajuda 
m ilitar à Costa Rica, para fazer frente às viola
ções de seu território pelas tropas nicaragüen- 
ses do governo Somoza.
Franklin Fernandes, ex-administrador do pro
jeto nuclear de Angra dos Reis, afirma, na Co
missão Parlamentar de Inquérito sobre o pro
grama nuclear, que a empresa Odebrecht, res
ponsável pela construção da usina, cometeu 
vários erros entre 1972 e 1974, a ponto de ha
ver mudado sete vezes a direção geral das 
obras.

24 Relatório da Anistia Internacional revela 
que cerca de 30 000 pessoas desapareceram 
nos últimos dez anos na América Latina, em 
decorrência de questões políticas.

26 A Organização Regional Interamericana 
do Trabalho (ORIT) pede o boicote ao transpor
te de todo carregamento destinado ao Chile e 
à Nicarágua, ou deles proveniente, num protes
to contra a violação dos direitos humanos nos 
dois países.

27 A Comissão Política da Assembléia Geral 
da ONU aprova uma resolução de embargo 
obrigatório ao fornecimento de armas e equipa
mentos nucleares a Israel.

28 O jornal Repórter, do Rio de Janeiro, publi
ca uma entrevista com um oficial do Exército, 
não identificado, que diz ter participado do 
atentado a bomba de abril de 1968 contra o 
prédio do jornal 0  Estado de S. Paulo. Segundo 
a entrevista, o atentado fora praticado por um 
grupo de civis e militares, com o objetivo de 
criar um clima propício ao afastamento do ma
rechal Costa e Silva do Governo, sob a alega
ção de ser necessária uma ação mais enérgica 
contra os grupos de esquerda, responsabiliza
dos, na época, pelo crime.

29 O general Somoza, presidente da Nicará
gua, diz aceitar submeter seu governo a um ple
biscito popular, de acordo com proposta da Co
missão de Mediação Internacional, mas afirma 
que não deixaria o poder antes do referendo, 
como exige a Frente Ampla de Oposição.
O jom al Times, o mais tradicional da Inglaterra 
e um dos mais prestigiados do mundo, fecha 
por tempo indeterminado, devido à crise provo
cada pela oposição de seus gráficos ao uso de 
certos equipamentos eletrônicos no processo 
de composição e impressão, alegando que isso 
os levaria ao desemprego.

DEZEMBRO
1 O presidente da Romênia, Nicolae Ceauses- 

cu, informa à Assembléia Nacional que rejeita
o plano da URSS para criar um comando único 
das forças do Pacto de Varsóvia e não acata 
a decisão dos integrantes do pacto de aumen
tar as verbas militares.

2 Organizações de oposição ao xá Reza Pahle- 
vi denunciam que as tropas governamentais 
mataram mais de mil manifestantes nos dois 
últimos dias, em Teerã.

3 O secretário da Segurança Pública de São
Paulo, coronel Antônio Erasmo Dias, proíbe o 
senador Franco Montoro de realizar uma pas
seata pelas ruas de São Caetano do Sul (SP), 
em comemoração à sua vitória eleitoral para o 
Senado Federal.

4~6 Realiza-se em Punta dei Este, Uru
guai, a X Reunião de Chanceleres dos Países 
da Bacia do Prata. É aprovado um projeto apre
sentado pelo Brasil, prevendo o fim da bitribu- 
tação dos produtos exportados pelos países 
platinos.

4-8 Realizam-se na Namíbia, sob o patrocí
nio da África do Sul, eleições para a Assembléia 
Constituinte, boicotadas pelos movimentos na
cionalistas negros radicais e não reconhecidas 
pelas Nações Unidas.

4 Luis Herrera Campins, candidato do Partido 
Social Cristão, é eleito presidente da Venezuela, 
derrotando Luis Pinerua Ordaz, candidato do 
partido governista Ação Democrática.

5 A França e a China assinam um acordo eco
nômico (o maior que a China assina no exte
rior) no valor de 60 bilhões de francos (cerca 
de 300 bilhões de cruzeiros). Dos produtos que 
a França deverá fornecer contam dois reatores 
nucleares.
O presidente do A feganistão, Nur Moham- 
med Taraki, assina em Moscou um tratado de 
amizade e cooperação econômica e militar.

O Egito rompe relações com a Bulgária, em 
represália à expulsão de seu embaixador da ca
pital búlgara, depois de uma série de incidentes 
envolvendo a embaixada da Bulgária no Cairo, 
invadida por forças policiais do Egito.

6 Plebiscito aprova na Espanha a nova Consti
tuição democrática do país, que será promulga
da pelo rei Juan Carlos no dia 26.

8 O Superintendente da Sudam, Hugo de A l
meida, informa, em Manaus, que esse órgão já 
selecionou cerca de 40 milhões de hectares da 
Amazônia, abrangendo doze áreas, distribuídas 
em quatro Estados, destinados à exploração 
florestal por empresas privadas, à base de con
tratos de riscó.
O presidente Somoza, da Nicarágua, decreta 
anistia geral, revoga a lei marcial e suspende 
a censura aos meios de comunicação, cumprin
do a primeira exigência da Frente Ampla de 
Oposição para a solução da crise política. 
Masayoshi Ohira, que acabara de ser eleito 
presidente do Partido Liberal-Democrático do 
Japão, é escolhido para o cargo de primeiro- 
ministro, em substituição a Takeo Fukuda.
M orre em Telavive a ex-primeira-ministra is
raelense Golda Meir, vítima de leucemia. (Ver 
Obituário.)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Sul determina recontagem de 45 000 votos 
de Caxias do Sul, o terceiro maior colégio elei
toral do Estado, por ocorrência de fraude, aten
dendo a recurso do candidato arenista à As
sembléia Legislativa, Valmir Suzim.

9 O prim eiro -m in is tro  de Angola, Lopo do 
Nascimento, é afastado do cargo, perdendo 
também a direção do MPLA por divergências 
políticas com o grupo liderado pelo presidente 
Agostinho Neto.
Encerra-se, em São Paulo, a Semana dos Di
reitos Humanos na América Latina, promovida 
pela Comissão Arquidiocesana dos Direitos Hu
manos e Marginalizados da Arquidiocese de 
São Paulo, em comemoração ao 30.° aniversá
rio da Declaração Universal dos Direitos do Ho
mem, das Nações Unidas.

1 0  O Com itê Brasileiro pela Anistia lança em 
Porto Alegre uma campanha nacional para ob
ter o equivalente a 15 000 dólares, quantia que 
a brasileira Flávia Schilling, presa há seis anos 
no Uruguai, teria de pagar ao Governo desse 
país, por hospedagem presidiária.
Cerca de 1,5 m ilhão de pessoas saem às ruas 
de Teerã, no encerramento do mês de luto xiita, 
para exigira renúncia do xá Reza Pahlevi.

1 3 Morrem  35 pessoas e mais de 600 saem 
feridas, na cidade de Isfahan, no Irã, num cho
que entre opositores do xá e tropas governa
mentais.
O Parlamento português aprova, com absten
ção do Partido Socialista, o gabinete formado 
pelo primeiro-ministro, professor Mota Pinto.
A Frente Sandinista de Libertação Nacional
rompe oficialmente com a Frente Ampla de 
Oposição, acusando-a de se deixar envolver por 
manobras políticas do general Somoza nas ne
gociações de paz patrocinadas pelos EUA, Re
pública Dominicana e Guatemala.

1 4  O presidente Geisel d e c re ta  o  c o n f is c o  de 
to d o s  o s  be n s  p e rte n c e n te s  ao  e s p ó lio  de Fuad

Em Taipé, vio lentos protestos contra os EUA (16/12).
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Lutfalla (sogro do governador eleito de São 
Paulo, Paulo Maluf) e torna nulas todas as alie
nações e transferências de ações realizadas pe
los ex-diretores da Fiação e Tecelagem Lutfalla 
desde o dia 5 de dezembro de 1974.
O gabinete israelense rejeita as novas propos
tas de paz do Egito, apresentadas pelo secretá
rio de Estado norte-americano Cyrus Vance, 
provocando um impasse nas negociações in i
ciadas em 11 de novembro em Camp David 
(EUA). A atitude de Israel é criticada pelo presi
dente Carter.

1 5  O presidente Carter, dos EUA, anuncia 
que estabelecerá relações diplomáticas com a 
República Popular da China em janeiro de 
1979, quando romperá com Formosa, reco
nhecendo o Governo da China continental co
mo o único e legítimo representante do povo 
chinês.

1 6  O Governo de Formosa põe em vigor a lei 
marcial e suspende as eleições parciais para 23 
de dezembro, ante a decisão dos EUA de esta
belecerem relações diplomáticas com a Repú
blica Popular da China e rompê-las com o seu 
país. Nas ruas de Taipé intensificam-se as mani
festações populares contra a decisão norte- 
americana.
A imprensa chilena informa que cerca de 
20 000 soldados argentinos com 200 tanques 
participam de uma manobra na fronteira com 
Punta Arenas (Chile) e que o Governo argenti
no, prevendo um conflito entre os dois países 
por causa da questão de Beagle, estava eva
cuando a região.
A reunião da OPEP, em Abu Dhabi, decide au
mentar o preço do petróleo em quatro etapas: 
5% em 1.° de janeiro, 3,809% em abril, 2,294% 
em julho e 2,691% em outubro.

1 8 Sete po líticos nicaragüenses do Grupo 
dos Doze deixam a embaixada do México em 
Manágua, onde se haviam exilado durante a 
guerra civil, denunciam a 'falsa anistia” decre
tada pelo presidente Somoza e acusam os EUA 
de favorecê-lo.
O Govemo norte-am ericano informa que 
apesar do rompimento de relações com Formo
sa, considera em vigor os sessenta acordos as
sinados com esse país, com exceção do Trata
do de Defesa, que terminará no final de 1979.

18-22 Realiza-se em Pequim uma reunião 
plenária do Comitê Central do Partido Comu
nista Chinês, para tratar da reestruturação des
se órgão, na qual, pela primeira vez, apontam- 
se erros e insuficiências de Mao Tsé-tung e de- 
nuncia-se o culto à sua pessoa.

1 9  A Câmara dos Deputados da índia aprova 
moção do primeiro-ministro Morarji Desai, de
terminando a expulsão do Parlamento e prisão 
da ex-primeira-ministra Indira Gandhi, acusada 
de haver, em 1975, boicotado uma investiga
ção sobre as atividades industriais dè seu filho 
Sanjay.
23 chefes índios são impedidos de entrar no 
Palácio da Alvorada para entregar ao presiden
te Geisel um documento protestando contra o 
projeto de emancipação indígena e reclamando 
providências contra a invasão de suas terras 
pelos brancos. Apenas o chefe xavante Aniceto 
consegue falar com um funcionário da Asses-

25 O Govemo norte-am ericano anuncia que 
investirá cerca de meio milhão de dólares 
anuais nos próximos dez anos na Amazônia 
brasileira, no maior programa de pesquisa eco
lógica do mundo, em colaboração com o Go
verno brasileiro, a ONU e outras organizações 
internacionais.

26  O prim eiro -m in istro  da Turquia, Bulent 
Ecevit, decreta estado de sítio na capital e ou
tras doze cidades, onde ocorreram violentos 
choques entre grupos políticos e religiosos, de 
direita e de esquerda, causando a morte de cer
ca de cem pessoas e grande número de feridos. 
É libertada em Nova Délhi a ex-primeira-mi
nistra da índia, Indira Gandhi, presa desde o úl
timo dia 19, por decisão do Parlamento. Duran
te os dias em que esteve presa, mais de 30 000 
de seus partidários foram detidos quando parti
cipavam de violentas manifestações por sua li
bertação.
Chega a Buenos Aires o cardeal Antonio Sa- 
moré, nomeado pelo papa João Paulo II, no dia 
22, como mediador no conflito chileno-argenti- 
no pela posse de três ilhas do canal de Beagle.

27 O presidente do IBDF (Instituto Brasileiro
de D e s e n v o lv im e n to  F lo re s ta l), P au lo  B e ru tti,

29 O presidente Geisel autoriza a Eletrobrás 
a comprar a Light por 1,14 bilhão de dólares 
(cerca de 23,9 bilhões de cruzeiros).
A Presidência da República, com base no Ato 
Institucional n.° 5, que vigora até janeiro de 
1979, decreta o fim das Comissões Gerais de 
Investigações (CGIs) e revoga os atos de bani
mento.
O xá Reza Pahlevi convoca para assumir o 
Governo, no posto de primeiro-ministro, o opo
sicionista Shapur Baktiar, ex-ministro do go
verno de Mossadegh, deposto em 1953.

30  A Frente Nacional de Oposição, do Irã, di
vulga comunicado criticando a posição de Sha
pur Baktiar, por ter aceito õ convite do xá parâ 
formar um governo civil, sem maiores consul
tas ao partido, e afastando-o da organização 
oposicionista.
A Polícia M ilita r do Amazonas reprime violen
tamente uma manifestação de quinhentas pes
soas, em protesto contra os contratos de risco 
para a exploração florestal da Amazônia.

3 1 Setecentas pessoas morrem e mais de mil
f ic a m  fe rid as , e m  M a s h a d  (Irã ), c id a d e  s an ta  

dos xiitas, vítimas da repressão policial às mani
fe s ta ç õ e s  c o n tra  o  xá Reza Pahlevi.

Manifestação de 1 m ilhão de iranianos, com retratos do líder Khomeini, exigindo a renúncia do Xá (10/12).

soria de Comunicações da Presidência da Re
pública e entregar-lhe o documento.

2 2  O papa João Paulo II informa que irá ao
México no dia 27 de janeiro de 1979 para inau
gurar a III Reunião do Conselho Episcopal Lati- 
no-Americana, em Puebla.
O general Somoza rejeita a proposta da Co
missão Internacional de Mediação, formada pe
los EUA, Guatemala e República Dominicana, 
para que renuncie ao cargo de presidente da 
Nicarágua, caso seja derrotado no plebiscito 
nacional previsto para 25 de janeiro de 1979. 
Encerram-se em Genebra, sem uma conclu
são, as conversações entre o secretário de Es
tado norte-americano, Cyrus Vance, e o chan
celer soviético, Andrei Gromyko, para um novo 
acordo de limitação de armas estratégicas 
(SALT II), entre a URSS e os EUA.

confirma a possibilidade de exploração florestal 
na Amazônia por empresas privadas, evitando, 
no entanto, afirmar que isso será feito sob a 
forma de contratos de risco.
O Governo do Irã decide racionar o consumo 
interno de combustível, em decorrência da gre
ve que praticamente paralisou a exploração pe
trolífera do país, cuja produção, normalmente 
de 5,9 milhões de barris diários, não chega aos 
400 000.
M orre, em Argel, o presidente da Argélia, 
Houari Boumedienne, que governou o país por 
treze anos. (Ver Obituário.)

O Governo filip ino  pede, sem sucesso, ao 
Brasil e a outros dezenove países, que dêem 
asilo a 2 400 refugiados sul-vietnamitas que se 
encontram a bordo do cargueiro Tung An, no 
porto de Manila.
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JANEIRO

1 Um Boeing 707 libanês, em vôo de Beirute pa
ra o goifo Pérsico, cai numa área desértica da Arábia 
Saudita, morrendo seus 82 ocupantes.

2 9  Chuvas provocam  enchente em Cubatão 
(SP), desabrigando cerca de 18 0 0 0  pessoas. 0  Go
verno do" Estado decreta estado de calamidade públi
ca. Também na Grande São Paulo as chuvas deixam 
desabrigados (3 800).

FEVEREIRO

4  V io lento  te rrem o to  (7,5° na escola Richter) 
atinge várias cidades da Guatemala, incluindo a capi
tal, Manágua, onde provoca a morte de aproximada
mente 22 000  pessoas e ferim entos em mais de 
75 000, além de destruir um grande número de casas 
e obras públicas.

MARÇO

5  Avião sov ié tico  IL-18, que fazia a rota Mos
cou—Erevan, cai nas proximidades desta última cida
de, causando a morte de 120 pessoas.

2  5  Incêndio a bordo do ferryboat St.-Sauver, nas 
águas territoriais do Haiti, provoca a morte de 100 
passageiros e tripulantes.

ABRIL

1 3  Explosão de pólvora destrói uma fábrica de 
munição em Lapua, Finlândia, matando mais de 40 
pessoas e ferindo cerca de 70.

MAIO

prejuízos materiais. Registram-se mais de 1 0 0 0  feri
dos e 70 000  desabrigados.

JULHO

2 8  Terrem o to  de grandes proporções, medindo 
8,2° e 7,9° na escala Richter, arrasa a cidade de Tang 
Shan, a 150 km de Pequim. Calcula-se em 700  000
0 número de mortos, sendo este o segundo mais v io
lento abalo sísmico da história, só superado pelo de
1 556, que atingiu a província chinesa de Shéhsi.

AGOSTO

1 7  Um te rrem o to  no go lfo  de M oro , Filipinas, 
atinge a ilha de Mindanao e o arquipélago de Sulu, 
causando a morte de 8 000  pessoas e prejuízo de 
mais de 100 m ilhões de dólares.

SETEMBRO

2  Um cam inhão carregado de dinam ite (1 555 
kg) e de meia tonelada de cola explode em Curitiba, 
atingindo centenas de casas, numa extensão de 2 km. 
Duas pessoas morrem e 200 se ferem.

1 0  Chocam -se a 10 000  m de a ltura um Trident 
da British A irways e um DC-9 da empresa iugoslava 
Inexadira a 50 quilôm etros de Zagreb, Iugoslávia. 
Morrem os 65 ocupantes do avião inglês e os 113 
do iugoslavo.
Uma explosão de gás no in terior de uma mina, perto 
de Tete, Moçambique, causa a morte de 100 mineiros, 
em meados do mês.

1 9  Um Boeing 727 das Linhas Aéreas Turcas, 
em vôo da Itália para Antalya, Turquia, cai perto de 
Isparta, Turquia, matando seus 1 55 ocupantes.

OUTUBRO

cerca de 630 m ortes e deixando milhares de pessoas 
ao desabrigo.

6  Um DC-8 da Companhia Cubana de Aviação cai 
nó mar das Antilhas e 78 pessoas morrem.

1 2  Um Caravelle da Indian Airlines, da rota 
Bombaim —Madrasta, cai no aeroporto de Bombaim, 
lógo após a decolagem, matando 95 pessoas.

1 5  Dois vagões desprendem-se de um trem em 
Cuba, atingindo um ônibus, e 54 pessoas morrem.

2 0  O pe tro le iro  norueguês Frosta e o ferryboat 
Príncipe George colidem no rio Mississipi (EUA), dei
xando 71 m ortos e 27 desaparecidos.

NOVEMBRO

1 4  Um ôn ibus com  ele ito res cai nas águas do 
rio Urubu, perto de Manaus, matando 38 pessoas.

2 4  Um te rrem o to  no leste da Turquia provoca a 
m orte de cerca de 4 000  pessoas.

DEZEMBRO

2 5  Um avião Boeing 707, da Egypt Air, com 55 
pessoas a bordo, cai sobre os alojamentos dos empre
gados de uma indústria têxtil de Bangcoc, Tailândia, 
matando os 55 ocupantes do aparelho, além de 18 
operários da fábrica.

2 6  Enchentes no rio  Paraná desabrigam cente
nas de famílias, desde Jupiá até Guaíra, nos Estados 
de São Paulo, Paraná e M ato Grosso.

Na Itália, o terrem oto de 6 -5 -76  m atou 6 2 8  pessoas.San M artin  Jilotepeque fo i uma das cidades da Guatemala destruídas pelo terrem oto que ating iu o país a 4-2-76.

6  Grande te rrem o to  (6,5° na escala Richter), com 
epicentro na região de Friuli, no nordeste da Itália, faz 
tremer toda a Europa, causando 628 m ortes e grandes

1 O furacão Liza destrói vários bairros da cidade 
de La Paz, na Baixa Califórnia (México), provocando

A
FP
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JANEIRO

3  Um avião soviético T U -10 4  explode antes de 
aterrissar no aeroporto de Alma-Ata, URSS, matando 
seus 90  ocupantes.

1 0  O vu lcão N yiragongo, no Zaire, entra em 
erupção e suas lavas atingem-a localidade de Goma, 
situada a 1,6 km de distância, m atando mais de 2 000 
pessoas.

1 9  O navio panamenho Ukola parte-se ao meio 
durante um temporal no litoral da Flórida, morrendo 
no acidente 20 dos seus 23 tripulantes.
Fortes chuvas na região leste de São Paulo provocam
o rompim ento das barragens Euclidesda Cunha e Ar
mando de Sales Oliveira, da CESP, matando 60 pes
soas e deixando 3 500 desabrigadas.

FEVEREIRO

Um cic lone, acompanhado de pesadas chuvas, varre 
a ilha de Madagáscar (República Malgaxe), no início 
do mês, destruindo 50 000  casas e 1 50 ha de plantação 
de arroz, e provocando a morte de 31 pessoas.
Grande incêndio devasta floresta nos Estados austra
lianos de V itória e Tasmânia, destruindo cerca de 500 
acres de pastagens e m atando mais de 3 m ilhões de 
ovelhas, em meados do mês.

2 5  Incêndio destró i 7 pavimentos do Hotel Ros- 
siya, em Moscou, provocando a morte de 45 pessoas.

MARÇO

4  Um te rrem o to  (7,1° na escala Richter) atinge 
Bucareste e outros centros industriais da Romênia, 
deixando cerca de 1 500 mortos, 11 0 0 0  feridos e 
80 000  desabrigados.

2 0  O pe tro le iro  panamenho Claude Conway, de 
43 000  toneladas, explode e parte-se em dois, nas 
proximidades de W ilm ington (EUA), causando a morte 
dos 9 membros da tripulação.

2 7  Um Boeing 747 da KLM choca-se com outro 
da Pan-American, na pista do aeroporto de Tenerife, 
ilhas Canárias, no maior desastre aéreo da história. Os 
248 ocupantes do aparelho da KLM morrem e, das 
396 pessoas que se encontravam a bordo do outro 
avião, apenas 65 sobrevivem.

ABRIL

1 Furacão devasta as regiões de Madaripur e Kis- 
horganj, em Bangladesh, deixando 600  m ortos e 
1 500 feridos.

4  Um DC-9 da Southern A irways cai sobre uma 
rodovia da Geórgia (EUA), destruindo autom óveis e 
casas, e provocando a morte de 70  pessoas.

MAIO

1 6  Choque de dois trens na estação Comenda
dor Soares, em Nova Iguaçu (RJ), causa a morte de 
9 pessoas e ferimentos em 60.

2 8  Incêndio no Beverly Supper Club, em
Southgate (EUA), causa a morte de 130 pessoas e fe
rim entos em 1 64.

Um soldado trabalha no resgate de corpos, em Bucareste, entre os escombros do terrem oto de 4-3 -77 .

JU NHO

1 Desaba no Recife um prédio de 7 andares, on
de funcionava a agência do Banco Mercantil de Per
nambuco, matando 18 pessoas.

2 8  Denso nevoeiro na via Anchieta (SP) causa
o maior acidente rodoviário do país: 2 cam inhões se 
chocam e desencadeiam uma série de colisões envo l
vendo 12 outros caminhões, 46 ônibus e 74 autom ó
veis: 1 5 pessoas morrem e 229 ficam feridas.

JULHO

Chuvas torrenc ia is , seguidas de inundações e desa
bamentos, atingem a região de Seul (Coréia do Sul), 
no início do mês, causando a morte de 200  pessoas 
e ferimentos em 480, além de deixar cerca de 80 000 
desabrigadas.

1 5  Explosão de gás numa m ina no Departamen
to de Antioquia, Colômbia, provoca a morte de 135 
trabalhadores.

O m aior desastre aéreo da história, Canárias (2 7 -3 ).

AGOSTO

2  O desabam ento de um a m ina, provocado por 
uma explosão de gás, mata 70 trabalhadores em Moa- 
tize, Moçambique.

2 3  Um ôn ibus e um  trem  co lidem  na estação 
de Artur Alvim , em São Paulo, matando 22 pessoas 
e ferindo 19.

SETEMBRO

2 7  Um DC-8 da Japan Airlines, que fazia a rota 
Tóquio-C ingapura , via Hong-Kong, cai num seringal 
ao norte de Kuala Lumpur, Malásia, durante uma tem 
pestade, matando 45 pessoas e ferindo 34.

NOVEMBRO

1 1 Explosão num  trem  carregado com 33 tone
ladas de dinamite, em Iri, Coréia do Sul, destrói cerca 
de 400  edifícios, causando a morte de 50 pessoas e 
ferim entos em mais de 1 300.

1 9  Um Boeing 727 , da TAP (Transportes Aéreos 
Portugueses), ao tentar aterrissar no aeroporto de 
Funchal, ilha da Madeira, espatifa-se contra o solo, 
causando a morte de 130 dos 164 ocupantes.
Ciclone acompanhado de inundações devasta o litoral 
do Estado de Andhra Pradesh (índia), destruindo 21 
cidades e povoados; estima-se em 20 00 0  o número 
de m ortos e em 2 m ilhões o de desabrigados.

2 3  V io len to  te rrem o to  atinge várias cidades na 
Argentina e no Chile, e seus efeitos são sentidos até 
no Brasil, provocando tremores em vários edifícios de 
São Paulo (SP).

DEZEMBRO
2 0  Terrem oto  atinge a Província de Kerman, no 
Irã, destruindo algumas vilas e matando 521 pessoas.
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W 8

JANEIRO
1 Um Boeing 747, da Air India, com 193 

passageiros e 23 tripulantes a bordo, explode 
e cai no mar, minutos depois de decolar de 
Bombaim com destino a Dubai, não deixando 
sobreviventes. Foi o terceiro maior desastre da 
história da aviação.

2 4 Caem em te rritó rio  canadense os frag
mentos (mais tarde recuperados) de um satélite 
m ilitar soviético equipado com reator nuclear, 
destinado a observar o deslocamento de navios 
e submarinos dos EUA.

FEVEREIRO
5-8 Violentas nevascas atingem a costa 

leste e o Meio Oeste dos EUA, causando a mor
te de 160 pessoas e paralisando o comércio, 
as escolas e os três aeroportos de Nova York.

1 0  Avião da Força Aérea Uruguaia cai, ao 
tentar decolar do aeroporto de Artigas, causan
do a morte de 31 passageiros.

A queda de um ja to  da Pacific Western 
Airlines, no aeroporto de Cranbrook (Canadá), 
numa tempestade de neve, mata 40 pessoas.

MARÇO
3 Um avião do Governo venezuelano cai no 

Caribe, minutos depois de levantar vôo de Ca
racas, morrendo 47 passageiros.

1 3 Um choque entre um ônibus e um cami
nhão, no km 27 da rodovia Pedro I, próximo 
a Igaratá (SP), causa a morte de 32 pessoas e 
ferimentos graves em 12 outras. As vítimas 
eram romeiros que voltavam de Aparecida do 
Norte para Jarinu (SP).

1 6  Avião búlgaro cai no distrito de Vrasa, 
matando 66 passageiros e 7 tripulantes.

1 7  O superpetr0leir0>4/770C0 Cadiz choca-se 
com duas rochas na costa da Bretanha (Fran
ça), lançando ao mar 1,6 milhão de barris de 
óleo cru.

25 A explosão de um avião na Birmânia 
causa a morte de 48 pessoas que se encontra
vam a bordo.

Choque de trens na Itá lia  (15-4-78).

pessoas. Outro furacão faz 100 vítimas em 
Bengala Ocidental.

2 7  O desabamento de um andaime, de 50
m de altura, provoca a morte de 51 operários, 
que trabalhavam na construção de uma torre 
de resfriamento de água, na usina elétrica de 
Pleasant, na Virgínia Ocidental (EUA).

JÜNHO
7 Cerca de 200 pessoas morreram de insola

ção e desidratação, no espaço de um mês, na 
índia, em conseqüência da elevação da tempe
ratura, segundo se informa em Nova Délhi.

Incêndio no hotel Sdhotel em Boras, na 
Suécia, mata 22 pessoas e fere 55.

1 2  M orrem 27 pessoas e 1 100 saem feri
das, num terremoto na ilha de Honshu (Japão).

1 3  Trinta e duas pessoas morrem  carboni
zadas na rodovia R io—Bahia, perto de Leopol
dina (MG), num choque entre uma carreta e um 
ônibus com 40 passageiros, que se dirigia de 
São Paulo para Teófilo Otoni.

2 0  Um terrem oto na região de Salonica 
(Grécia) mata 47 pessoas e fere 150.

JULHO
8 Um incêndio destrói as instalações e parte 

do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro.

1 1 Um cam inhão-tanque carregado de gás 
explode no camping Los Alfaques, situado nu
ma praia perto de Barcelona (Espanha), cau
sando a morte de cerca de 200 pessoas e feri
mentos em 123.

1 7  Ônibus egípcio cai no rio Nilo e mata 56 
passageiros.

AGOSTO
1 3  Choque entre um ônibus e uma carreta, 

na rodovia BR-365, próximo a Uberlândia 
(MG), mata 28 pessoas e fere 17.

1 9  M orrem 377 pessoas em Abadan (Irã), 
no incêndio de um cinema.

SETEMBRO
5 Grandes inundações no norte e leste da ín

dia causam a morte de mais de 15 000 pes
soas, e em Nova Délhi as enchentes do Jamu- 
na deixam mais de 300 000 desabrigados.

ABRIL
1 5  Dois trens chocam-se nas proximidades 

de Bolonha (Itália). Morrem 45 pessoas, e cer
ca de 200 saem feridas.

1 0  Violento furacão atinge 6 cidades no Es
tado de Orissa, índia, matando cerca de 500 A cidade de Tabas desapareceu no terrem oto de 1 7 -9 -7 8 . O to tal de m ortos chegou a 15 OOO em  todo o Irã.
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0  Boeing, atingido na asa por um Cessna, explodiu ao cair sobre um grupo de casas de Los Angeles a 25-9-78.

1 4  Um avião o fic ia l do Governo das Filipi
nas cai nas proximidades de Manila, matando 
33 pessoas.

1 5  O transbordam ento das águas do rio 
Ganges, no norte de Bengala (índia), atinge 
mais de 2 400 aldeias, destrói cerca de 
100 000 casas e causa a morte de 45 pessoas 
e ferimentos em 145 000.

1 7  Violento terrem oto destrói a cidade ira
niana de Tabas e atinge mais de 40 cidades do 
NE do país, matando cerca de 1 5 000 pessoas.

2 5  Um Boeing 727 é atingido na asa por 
um Cessna 172, incendeia-se no ar e explode 
ao cair sobre um bairro residencial de San Die- 
go (EUA). 0  desastre, o maior da história da 
aviação norte-americana, causa a morte das 
135 pessoas que iam a bordo do Boeing, dos 
dois ocupantes do pequeno Cessna e de mais
13 pessoas em terra, onde os destroços des
truíram 10 casas.

2 8  Um trem  carregado de gasolina explode 
dentro de um túnel nas Astúrias (Espanha), ma
tando 7 ferroviários e dando origem a um in
cêndio, que durou mais de 1 5 horas.

2 9  Uma inundação atinge Calcutá (índia), 
matando 14 pessoas e deixando mais de 3 mi
lhões de desabrigados.
A colisão de dois trens em Caieiras (SP) causa 
a morte de 1 pessoa e ferimentos em 16.

OUTUBRO
3  O Governo do V ietnam anuncia que o país 

está sendo atingido por uma série de furacões 
e inundações, que causaram a morte de 90 
pessoas e destruíram 550 000 casas e 2,6 mi
lhões de toneladas de arroz.

4  Dados como desaparecidos 26 tripulantes 
do cargueiro argelino Colo, que se chocou com
o navio italiano Espresso Marylin, no mar Me
diterrâneo.
U m  a v i ã o  C a t a l i n a  da  FA B  e x p lo d e  ao  te n ta r
pousar no rio Içá (no alto Solimões), matan
do 8 pessoas e deixando 10 gravemente feridas.

Morrem 18 pessoas no choque de um avião 
DC-6 da Marinha dos EUA com uma colina per
to de Santiago (Chile).

1 0  O naufrágio de um navio iraniano no gol
fo Pérsico causa a morte de 80 pessoas.

1 2  A explosão do pe troleiro Spyros, em 
Cingapura, causa a morte de 48 pessoas e feri
mentos em outras 50.

2 1  O navio Cuyahoga, da Guarda Costeira 
dos EUA, choca-se com o cargueiro argentino 
Santa Cruz, na baía de Chesapeake, causando
o desaparecimento de 12 tripulantes.

3 1  A explosão de um avião Cessna bimotor 
na baía de Marajó, a 70 km de Belém, causa 
a morte de 8 pessoas.

NOVEMBRO
6  O desabamento de um hotel, em constru

ção, na cidade de Barranquilla, na Colômbia, 
causa a morte de 50 operários.

9  O petroleiro Feoso Sun, de bandeira pana
menha, explode na baía de Manila, Filipinas,

partindo-se ao meio e causando a morte de 6 
pessoas e o desaparecimento de 30.
A queda de um DC-8 islandês, no aeroporto 
de Colombo, Ceilão, mata 202 passageiros. 0  
avião transportava 249 pessoas, na maioria in
donésios muçulmanos, que voltavam de Meca.

1 9  Cai na índia um A ntonov-12 soviético, 
causando a morte de 77 militares e de uma mu
lher que estavam a bordo.

DEZEMBRO
6 Desaba, no Rio de Janeiro, uma laje de 

concreto do pavilhão comercial da Rio-Center, 
matando seis operários e ferindo nove.

1 9  Cerca de 35 m ilhões de franceses ficam
sem luz, aquecimento, metrô e trens, em con
seqüência do mais prolongado corte de energia 
da Europa, que afetou também a Suíça.

2  1 Um DC-9 da Alitalia indo de Roma a Pa-
lermo cai perto da costa da Sicília, sobreviven
do apenas 25 pessoas das 124 a bordo.
A colisão de um ônibus escolar com uma loco
motiva, em Barcelona, na Espanha, causa a 
morte de 27 crianças e de um adulto.
Quatro crianças e uma moça morrem em Belo 
Horizonte, carregadas por uma enxurrada para 
a lagoa da Pampulha, durante forte temporal.

2 6  2000 pessoas ficam desabrigadas em 
Rio Branco, pelo transbordamento do Acre.

2 7  Enchente do Ita jaí danifica 15 000 resi
dências e desabriga 8 000 pessoas em Blume
nau (SC).

2 9  Um avião DC-8 da United Airlines, com 
185 pessoas, cai num bairro residencial, perto 
do aeroporto de Portland (EUA), matando 10 
pessoas e ferindo outras 50.

3  1 Uma intensa onda de frio  varre o norte
da Europa, paralisando os serviços públicos e 
os transportes. Em Moscou registra-se a maior 
queda de temperatura dos últimos cem anos: 
45 graus abaixo de zero. Violentas nevascas 
atingem a Polônia, as duas Alemanhas, França, 
Bélgica, Noruega, Suécia e Dinamarca.

A temperatura em M oscou chegou a 45  graus negativos, com o frio que atingiu a Europa nos últim os dias do ano.
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2 6  Passageiros revoltados com um atraso de 30 
m inutos depredam um trem da Rede Ferroviária Fede
ral e a estação Mauá, em São Paulo.

FEVEREIRO

4  A subcomissão do Senado dos EUA que inves
tiga as atividades de empresas m ultinacionais anuncia 
que a empresa de aviação Lockheed subornou gover
nos e personalidades de vários países — entre os 
quais Japão, México, Turquia, Itália, Colômbia e Ho
landa — para que patrocinassem a compra de aviões 
de sua fabricação.

1 2  O grupo argentino Brigadas Vermelhas do 
Poder Operário assume a responsabilidade pela morte 
do coronel Rafael Raul Reyes, assassinado no dia an
terior em Mar dei Plata, onde tinha o comando de 
um regimento de artilharia antiaérea e combate à 
guerrilha.

MARÇO

2  Um ex-diretor da Lockheed, Ernst Hauser, in
forma que a empresa subornou oficiais das Forças A r
madas dos EUA.

2 0  Condenada a 7 anos de prisão a milionária 
norte-americana Patricia Hearst, acusada de participa
ção em assalto a banco em São Francisco (EUA), se
qüestro e uso de arma de fogo, como integrante da 
organização terrorista denominada Exército Simbio- 
nêsde Libertação.

ABRIL

2 9  Uma explosão danifica a embaixada soviéti
ca em Pequim, matando dois guardas chineses. O inci
dente ocorre um dia após comunicado da URSS refe
rente ao reinicio das negociações sobre a questão de 
fronteiras entre ambos os países.

I  Conflitos perturbam as comemorações do 1.° 
de maio em várias cidades italianas, como Roma, Pa- 
lermo e Taranto, onde agitadores depredam sedes do 
Partido Comunista com coquetéis-molotov.

9  Encontrada morta, na cela de uma prisão de 
Stuttgart, a terrorista alemã Ulrike Meinhof, líder do 
grupo Baader-Meinhof.

I I  O embaixador da Bolívia na França, Joaquín 
Zenteno Anaya, ex-comandante da expedição que em 
1967 capturou Che Guevara, é assassinado em Paris 
pelo grupo Brigadas Internacionais Che Guevara.

1 3  Treze pessoas morrem e 57 ficam feridas em 
Belfast, Irlanda do Norte, no mais sangrento atentado 
feito pelo IRA (Exército Republicano Irlandês) desde 
agosto de 1969.

2 1 - 2 4  Separatistas muçulmanos seqüestram, 
em Manila, um avião da Philippines Airlines, com 111 
pessoas a bordo, exigindo um resgate de 375 000  dó
lares e outro avião para levá-los ao Oriente Médió. No 
dia 24, policiais filipinos, ao tentarem recuperar o 
avião, provocam a morte de 13 passageiros e dos 6 
terroristas, além da destruição total do aparelho.

2 5 - 2 9  Nadine Chaval, filha do embaixador da 
Bélgica no México, é seqüestrada pela organização 
guerrilheira Liga Comunista 23 de Setembro, sendo li
bertada no dia 29, após o pagamento do resgate de 
408 000  dólares.

JUNHO

8  Terroristas italianos matam o procurador-geral 
de Gênova, Francesco Coco, juntamente com seu m o
torista e guarda-costa. Coco vinha fazendo investiga
ções em torno das atividades do grupo guerrilheiro 
Brigadas Vermelhas.

1 6  Seqüestrados e mortos em Beirute o embai
xador dos EUA Francis Meloy, o conselheiro econôm i
co da embaixada Robert Waring e o m otorista dos di
plomatas, em represália à intervenção norte-america
na na política libanesa.

1 8  Um membro do movimento terrorista ERP
(Exército Revolucionário do Povo) mata, em atentado 
a bomba, o chefe da Polícia Federal de Buenos Aires, 
general Cesáreo Cardozo.

JULHO

2 - 4  Terroristas explodem uma bomba na Supe
rintendência da Polícia Federal, em Buenos Aires, ma
tando 43 pessoas. O atentado fo i praticado em repre
sália à morte, na manhã do mesmo dia, de 17 guerri
lheiros que atacaram instalações do Exército na capi
tal argentina. Nos dois dias subseqüentes, terroristas 
de direita contra-atacam, matando cerca de 20  pes
soas em Buenos Aires. Até esse momento, chegava 
a 600 o número de m ortos em atentados políticos no 
país em 1976.

1 0  • Encontrado em Buenos Aires o corpo do vi- 
ce-comodoro da Força Aérea, Roberto Echegoyen, se
qüestrado em abril pelo ERP (Exercito Revoiuuiunaiiu 
do Povo).
Neofascistas da organização Ordem Nova matam em

Roma o juiz V itto rio  Occorsio, por sua participação em 
processos que condenaram alguns membros da extre
ma direita.

1 5  Jagunços matam, no município de Barra do 
Garças (MT), o padre alemão Rudolf Georg Lukenbein, 
em conflito provocado por fazendeiros interessados 
em impedir a demarcação definitiva da reserva desti
nada pela FUNAI aos índios bororos.

1 9  Roberto Santucho, principal líder do Exército 
Revolucionário do Povo (ERP), morre em Buenos A i
res, num choque com forças do Governo.

2 1  O embaixador inglês na Irlanda, Christopher 
Ewart-Biggs, morre juntamente com sua secretária, 
em atentado a bomba, colocada em seu carro por 
membros do Exército Republicano Irlandês (IRA).

AGOSTO

1 9  Terroristas argentinos matam o general da 
reserva Omar Carlos Actis, chefe do Comitê Organiza
dor da Copa do Mundo de 1978.

SETEMBRO

4  A Aliança Anticomunista Brasileira explode 
bomba na sede do Centro Brasileiro de Análise e Pla
nejamento (CEBRAP), em São Paulo, provocando um 
princípio de incêndio.
Combates entre grupos armados e forças do Exército 
e da Polícia argentinos, em Buenos Aires, provocam 
a morte de 7 pessoas, entre elas três crianças.

1 0 -  1 3  Cinco nacionalistas croatas seqüestram 
no aeroporto de Nova York um avião da Trans World 
Airlines, que fazia o vôo Nova Y o rk—Chicago, exigin
do a divulgação de manifestos nos principais jornais 
norte-americanos. Atendidas as exigências, os se
qüestradores são presos em Paris e recambiados aos 
EUA. Um policial norte-americano morre ao tentar de
sativar uma bomba deixada no aeroporto.

OUTUBRO

4  Juan Maria de Araluce y Villar, membro do 
Conselho do Reino da Espanha e presidente da As
sembléia da província basca de Guipúzcoa, é m orto 
num atentado em San Sebastián. O m ovim ento sepa
ratista ETA (Pátria Basca e Liberdade) é responsabili
zado pelo crime.

NOVEMBRO

1 O detetive Antôn io  Estêvão Cardoso, de Minas 
Gerais, é preso por ordem do secretário de Segurança 
do Estado, por ter torturado durante 4 dias o operário 
Gabriel da Silva Ramos.

7 A Suprema Corte da Espanha revela que 5 al
tos funcionários do Governo foram subornados pela 
empresa de aviação Lockheed, entre eles dois oficiais 
da Força Aérea.

2 3  Miguel Colassuono, ex-prefeito da cidade de 
São Paulo, é condenado a pagar multa de
Cr$1 003 00 1,00 por ter promovido, do forma irrogn-
lar, a vinda ao Brasil do Balé de Paris, às expensas 
dos cofres municipais.Patty Hearst fo i condenada a sete anos em 20-3-76.
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DEZEMBRO
2  Forças de segurança da Argentina matam Es- 
ther Norma Arrostito, conhecida como Gaby, funda
dora da organização guerrilheira Montoneros.

6  A Aliança Anticomunista Brasileira pratica 
atentado a bomba contra a Editora Civilização Brasi
leira, no Rio de Janeiro, causando prejuízos de ordem 
material.

1 5  G uerrilhe iros m ontoneros lançam uma bom 
ba contra o M inistério da Defesa da Argentina, matan
do 1 5 pessoas e ferindo outras 30.

3 0  Com cinco tiros de arma automática, o pau
lista Raul Doca Street assassinou a mineira Ângela Di- 
niz Villas Boas, na casa de veraneio da vítima em Bú
zios, RJ. Ambos pertenciam à alta sociedade e o crime 
era aparentemente de natureza passional, mas duran
te as investigações surgiram alguns indícios de que 
estaria ligado ao tráfico de cocaína no eixo Rio-São 
Paulo.

W7
JANEIRO

1 7  Executado nos EUA Gary Gilmore, in tensifi
cando a polêmica sobre a pena de morte no país. 
Afastado das Forças Armadas portuguesas, para ser 
submetido a ju lgam ento, o vice-almirante Rosa Couti- 
nho, acusado de torturas a presos políticos após a re
volução de 1974.

FEVEREIRO

6  Três padres jesuítas e 4 freiras dominicanas
morrem em atentado praticado a 60  km de Salisbury, 
Rodésia.

11 A polícia de Madri liberta Anton io  Maria 
Oriol y Urquijo e Emilio Villaescusa Quilis, altos fun 
cionários do Governo que haviam sido seqüestrados 
por terroristas do Grupo de Resistência Antifascista 
Primeiro de Outubro (GRAPO) nos dias 11-12-76 e 
24-1-77, respectivamente. Os seqüestradores exigiam 
a libertação de presos políticos (bascos, em sua gran
de maioria).

1 7  O presidente Idi Amin, de Uganda, é respon
sabilizado pela morte, no dia anterior, do arcebispo 
anglicano Janani Luwun e de dois ex-m inistros ugan- 
denses presos sob acusação de tenta tiva de golpe 
contra o Governo.

2 6  Howard Hunt. um dos implicados no caso 
Watergate, revela que a CIA planejava matar o presi
dente do Panamá, Omar Torrijos.

MARÇO

1 9  Um comando do Exército da República Po
pular do Congo, liderado pelo capitão Kikadidi, mata
o presidente da República, Marien Nguabi.

ABRIL

7 Terroristas matam o procurador geral da Ale
manha Ocidental, Siegfried Buback, que atuou como 
promotor no processo Baader-Meinhof.

1 4  Presas e colocadas à disposição do Coman

ocupado uma escola cheia de crianças. Os seqüestra
dores tinham um tota l de 1 61 reféns e exigiam a liber
tação de 21 terroristas molucanos presos na Holanda. 
Na operação de resgate, no trem, morrem 6 terroristas 
e dois reféns. As criancas já haviam sido libertadas no 
dia 27-5, depois de atacadas por uma infecção provo
cada por um vírus que fora inoculado nos alimentos 
fornecidos à escola.

JULHO

3  Assassinado em Salvador (BA) o embaixador 
do Haiti, Delorme Mehu. 0  secretário da embaixada, 
Louis-Robert Mackenzie, é apontado com o mandante 
do crime.

4  Idi Amin Dada, presidente de Uganda, admite 
ter sido vítima de um atentado levado a efeito em 
Kampala no mês anterior.

1 1 Libertado em Paris o gerente da Fiat francesa 
e brasileira, Luchino Revelli-Beaumont, seqüestrado 
no dia 13 de abril por membros da União Socialista 
Revolucionária.

2 5  Encontrado na Barra da Tijuca o corpo da jo 
vem Cláudia Lessin Rodrigues, de 21 anos, que teria 
sido assassinada numa "queima de arquivo”  — vicia
da, ela saberia m uito a respeito de tráfico e consumo 
de cocaína no Rio de Janeiro. 0  principal suspeito de 
sua morte, M ichel Frank, confessadámente viciado e 
traficante, fugiu para a Suíça, alguns dias depois.

AGOSTO

4  O comandante do I Exército, general José Pin
to Rabelo, declara que mandará apurar denúncias de 
torturas no D 0 I-C 0D I do Rio de Janeiro.

1 0  Preso em Nova York David Berkowitz, co
nhecido como "F ilho  de Sam", que durante o ano pra
ticou 6 assassinatos e feriu 7 pessoas.
A chegada da rainha Elisabete à Irlanda do Norte de
sencadeia uma série de atentados.

1 5  Herbert Kappler, ex-coronel nazista da SS, 
condenado à prisão perpétua na Itália, desaparece do 
hospital de Roma onde se encontrava em tratamento, 
acreditando-se que ele tenha fugido para a Alemanha 
Ocidental.

do do Exército da Argentina 15 pessoas implicadas no 
caso Graiver (financiamento a terroristas).

2 8  Dá entrada na Justiça Federal uma ação 
contra os acusados de envo lv im ento no caso Lutfalla, 
incluindo os m inistros Simonsen e Reis Veloso.

MAIO

1 1 Terroristas da Frente Popular para Libertação 
de El Salvador matam o chanceler Mauricio Borgono- 
vo, seqüestrado no dia 19/4, após a negativa do Go
verno em atender as exigências dos seqüestradores.

JU NHO

9  Assassinado o embaixador da Turquia no Vati
cano, Taha Kanin, por um membro da organização 
Comandos de Justiça para o Genocídio Armênio.

1 1 Forças do Governo holandês tomam de as
salto um trem seqüestrado no dia 23 de maio por se
paratistas das Molucas, que no mesmo dia haviam

O atentado à Editora Civilização Brasileira, no Rio, em 6-12-76 , fo i reivindicado pela A liança An ticom unista  Brasileira.

G ary G Hm ore fo i fuzilado em 17-1-77.
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SETEMBRO

5  Seqüestrado na Alemanha Ocidental o indus
trial Hans Martin Schleyer, ex-membro da juventude 
hitlerista e ex-integrante da SS.

1 9 - 2 0  Doze detentos do presídio português de 
Custódias, no Porto, liderados por 3 terroristas de di
reita, amotinam-se, fazendo 20 reféns, e exigem que
o Governo lhes forneça salvo-conduto e um avião que 
os leve ao Marrocos. Frustrada a tentativa, rendem-se 
no dia 20, libertando os reféns.

2 9  Aprovada na Alemanha Ocidental a denomi
nada "lei do bloqueio de contatos", que isola todos 
os terroristas presos de qualquer contato com o mun
do exterior.

OUTUBRO

1 O delegado Sérgio Paranhos Fleury, diretor- 
geral do Departamento Estadual de Investigações Cri
minais (DEIC), de São Paulo, é absolvido por unanim i
dade, no município de Barueri (SP), da acusação de 
assassínio de três marginais em dezembro de 1968.

3  Onze terroristas do Exército Vermelho Japonês 
entregam-se às autoridades da Argélia, pondo fim  ao 
seqüestro, iniciado a 28-9, de um DC-8 da Japan A irli
nes que sobrevoava a índia. Os seqüestradores exi
giam a libertação de 9 terroristas presos no Japão, 
além de 6 m ilhões de dólares.

8  A organização separatista basca ETA (Pátria 
Basca e Liberdade) assassina, com rajadas de metra
lhadora, o presidente da Província de Biscaia (Viz- 
caya), Augusto Uncheta Barrenechea.

1 7  Assassinado em Áden, República Popular do 
lêmen do Sul, o pilo to alemão Juergen Schumann, 
comandante de um Boeing da Lufthansa, seqüestrado 
no diia 13 quando fazia o vôo Palma de Maiorca —  
Frankfurt.

2  1 Terroristas italianos depredam empresas ale
mãs em Florença, Roma e Milão, em represália à mor
te dos líderes do grupo Baader-Meinhof na prisão de 
Stammhein, no dia 18.

NQVEMBRO

2  Expulsos da Polícia M ilitar de São Paulo 7 sol
dados pela morte de 3 pessoas, por espancamento.

1 1 Presos em Amsterdam Christoph Wackerna- 
gel e Gert Schneider, m ilitantes do grupo Baader-Mei
nhof procurados pela morte dos empresários Schleyer 
e Siegfried Buback.

2 8  Demitido da Indústria Nacional de Aços Lami
nados o advogado S ilvio Carlos Pereira Lima, que de
nunciou ao m inistro das Minas e Energia, Shígeaki 
Ueki, o favorecim ento de uma empresa em falência, 
a Comgral, pela Petrobrás.

DEZEMBRO

4  Um Boeing 737 da empresa malaia MAS é se
qüestrado oelo Exército Vermelho Japonês e cai ao 
norte de Cingapura, causando a morte de 93 passa
geiros e 7 tripulantes.

1 3  O Governo de Cuba põe em liberdade o nor- 
te-americano Frank Emick, que estava preso desde 
1963 sob a acusação de chefiar agentes da CIA em 
território cubano.

2 0  O presidente Jim m y Carter, dos EUA, assina 
lei estipulando multa de até 1 m ilhão de dólares a 
qualquer empresa que suborne funcionários de outros 
países.

JANEIRO
4  M orto a tiros Said Ham m am i, o represen

tante da OLP, em Londres. A organização radi
cal "Voz da Revolução dos Palestinos” respon
sabiliza-se pelo atentado.

1 8  O ju iz  da 2.® Audito ria da Justiça Militar, 
Nélson Guimarães, rejeita a denúncia policial 
contra o jornalista Lourenço Diaféria, acusado 
de ofender as Forças Armadas numa crônica 
publicada a 1-9-77 no jornal Folha de S. Paulo.

2 5  O ex-prefeito de Barcelona, Joaquín 
Viola Sauret, e sua mulher morrem em atenta
do a bomba praticado por terroristas de tendên
cia maoísta.

FEVEREIRO
3  O Governo dos EUA expulsa de seu territó

rio o chefe da delegação do Vietnam na ONU, 
Dinh Ba Thi, acusado de pertencer a. uma rede 
de espionagem.

1 1 Assaltante é linchado a pauladas e pe
dradas por mais de 60 pessoas, quando tentava 
roubar o carro pagador de uma'empresa de 
construção, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro.

2  1 Tribunal soviético condena à morte, em
Moscou, o ex-militar Vintsas Sausaitis, por ter 
participado do massacre de 100 000 pessoas 
num campo de concentração nazista perto de 
Vilna (Lituânia, URSS), na II Guerra Mundial.

2 2  Guerrilheiros da SWAPO (Organização
d o  P o v o  d o  S u d o e s te  A fric a n o ) a ta c a m  u m a  e s -

cola missionária no norte da Namíbia, perto da 
fronteira com Angola, levando 119 alunos.

ção da Palestina (FPLP) e um dos maiores ini
migos do líder Yasser Arafat, da Organização 
para a Libertação da Palestina (OLP).

1 3 "  1 4  Um comando suicida de extremis
tas molucanos ocupa no dia 13 a sede do Go
verno provincial de Drente, na Holanda, apri
siona 70 pessoas e exige a libertação de com
panheiros presos na Holanda, além de uma de
claração oficial de apoio à causa dos exilados 
molucanos. No dia seguinte, fuzileiros navais 
holandeses invadem a sede do Governo provin
cial de Drente, resgatam os reféns e prendem 
os molucanos.

2 6  A polícia francesa liberta o Barão 
Edouard-Jean Empain, um dos maiores indus
triais da Europa, após 62 dias em poder de se
qüestradores, que exigiam um resgate de 8,6 
milhões de dólares.

ABRIL
7  As Brigadas Vermelhas italianas metra

lham as pernas e a mão direita do presidente 
da Associação Industrial de Gênova, Felice 
Schiavetti, e roubam-lhe uma pasta contendo 
valiosos documentos.

1 0 Assassinado na penitenciária federal de 
Atlanta, EUA, o traficante Dominique Orsini, um 
dos principais chefes da Conexão Francesa, or
ganização clandestina responsável pelo comér
cio de heroína entre Marselha e Nova York.

Montoneros matam, em Buenos Aires, 
Miguel Tobias Padilla, um dos principais asses
sores do ministro da Economia argentino.

1 9  Na suspeita de um atentado, policiais 
de Uganda atiram contra uma multidão, matan-

MARÇO
2  O repórter M ilton  Sóares, da Folha de S. 

Paulo, é preso quando em missão profissional, 
sob a acusação de desacato ao delegado Faus
to Ranieri, titular da Delegacia Central de Gua- 
rulhos (SP). Colocado numa cela de presos co
muns, é espancado e seriamente ferido.

6  Um plano para assassinar Muammar Al- 
Khadafy, chefe de Estado da Líbia, resulta na 
morte de 9 pessoas que viajavam num helicóp
tero, inclusive dois militares alemães. 0  heli
cóptero fora sabotado por dissidentes líbios, na 
suposição de que Muammar Al-Khadafy esti
vesse a bordo.

8 Morre em atentado, no Líbano, Abu Sayed, 
um dos líderes da Frente Popular para a Liberta-

Orsini, da Conexão Francesa, m orto em 10-4-78.
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Stanislaw Szmajzner (à esq.) reconhece, em 31-5 -78 , Gustav Franz Wagner, subcomandante do campo de Sobibor.

do 12 pessoas que se aproximavam do auto
móvel do vice-presidente Mustafa Adrisi, após 
um acidente.
Terroristas de d ire ita lançam bomba em Belo 
Horizonte (MG) contra o portão da casa de He
lena Greco, presidente do Movimento Femini
no pela Anistia, e outra que explode dentro da 
gráfica do Diretório da Universidade Federal de 
Minas Gerais.

MAIO
5 O FBI acusa 3 exilados cubanos anticastris- 

tas de participação no assassínio do ex-chan
celer chileno Orlando Letellier, morto em W a
shington em 1976.

1 5  A m ilionária norte-americana Patricia 
Hearst, libertada em 19-11-76, após o paga
mento de uma fiança de 1,5 milhão de dólares, 
retorna à prisão para cumprir uma pena adicio
nal de 14 meses por seu envolvimento com a 
organização terrorista Exército Simbionês de 
Libertação.

1 7  O corpo do cineasta Charles Chaplin,
roubado a 2 de março do cemitério de Corsier- 
sur-Vevey, na Suíça, reaparece num campo de 
trigo, a alguns quilômetros do local.

2 0  Guardas do aeroporto de Orly matam 3 
terroristas árabes, após estes atirarem contra 
turistas que aguardavam avião para Israel.

3 1 Stanis law  Szmajzner, ex-prisioneiro do 
campo de concentração de Sobibor (Polônia), 
durante a II Guerra Mundial, reconhece em São 
Paulo o ex-oficial nazista Gustav Franz Wagner, 
subcomandante daquele campo de extermínio, 
preso no dia anterior no interior do Estado.

JUNHO
9 Detido, ao regressar ao Brasil, Ricardo Za- 

rattini, um dos 15 presos políticos banidos do 
país em 1969, em troca do embaixador dos 
EUA, Charles Burke Elbrick. Colocado à disposi
ção da Justiça Militar, seu banimento é revoga
do pelo presidente Geisel, para que possam ser 
reabertos os processos que correm contra ele.

1 5 Terroristas matam o representante da 
OLP (Organização para a Libertação da Palesti
na) no Kuwait, Ali Yasin.

29 A OLP assume inte ira responsabilidade
pela explosão de uma bomba em Jerusalém, 
que causou a morte de 8 pessoas e ferimentos 
em 50 outras.

JULHO
5 As Brigadas Vermelhas atingem com vá- 

. rios tiros as pernas do diretor executivo da Pi- 
relli, Gavino Manca, em Milão.

9 O secretário da Segurança de Mato Gros
so, coronel Aloísio Madeira Évora, manda abrir 
sindicância para apurar a denúncia da matança 
de 42 posseiros no alto Araguaia, feita pela im
prensa no dia anterior.

1 3 “  1 4  Condenados os dissidentes so
viéticos Alexander Ginzburg, poeta, e Anatoly 
Scharansky, engenheiro, respectivamente a 8 e
13 anos de prisão. 0  primeiro, no dia 13, sob 
a acusação de agitação e propaganda anti-so
viética; o segundo, no dia 14, por alta traição 
e espionagem.

28 A sucursal em Belo Horizonte (MG) do 
semanário Em Tempo é invadida, depredada e 
saqueada, por elementos que deixam inscrições 
identificando-se como membros do "Grupo An
ticomunista" e "M ovim ento Anticomunista". A 
depredação ocorre 4 dias depois de incursão 
semelhante na sucursal do mesmo jornal, em 
Curitiba (PR).

3 1 Um palestino invade a embaixada do
Iraque em Paris, mantendo 8 pessoas presas 
durante 9 horas. Policiais franceses conseguem 
sua rendição, mas os guardas de segurança ira
quianos, ao dispararem contra o terrorista, ma
tam um policial francês e um iraquiano.

por dois membros do grupo Frente da Recusa 
dos Apátridas Árabes Palestinos.

1 A- Sai da prisão, após cumprir 1 6 meses de 
pena, Rosalice Fernandes, suplente de deputa
do estadual pelo MDB-RJ, presa a 1.° de maio 
de 1976, sob acusação de distribuir material 
subversivo.

1 8 Uma bomba explode na sucursal mineira 
do jornal Em Tempo, causando prejuízos mate
riais. O atentado, o segundo contra essa sucur
sal e o terceiro contra o jornal, foi praticado por 
dois terroristas de direita não identificados.

1 9 Explodem 8 bombas na cidade de Moen- 
chen-Gladbach-Düsseldorf, Alemanha Ociden
tal, onde se localiza o quartel-general britânico 
da OTAN. O comando m ilitar britânico respon
sabiliza o IRA (Exército Republicano Irlandês) 
pela ação.

SETEMBRO
O norte-am ericano Francis Jay Crawford,

representante comercial em Moscou, é conde
nado por um tribunal soviético a 5 anos de pri
são, com direito a sursis, sob a acusação de ne
gociar divisas no mercado negro.

3 É preso num subúrbio de Milão o terro
rista Corrado Alunni, membro das Brigadas 
Vermelhas, acusado de participação no seqües
tro e assassinato do ex-primeiro-ministro italia
no Aldo Moro.

1 5  A terrorista alemã Astrid Proll é presa em 
Londres, acusada de estar entre os fundadores 
do grupo Baader-Meinhof e de haver participa
do do assassínio do procurador-geral Siegfried 
Buback e do seqüestro de Peter Lorenz.

1 6  O general Edmundo Meneses, embaixa
dor da Nicarágua na Guatemala, é metralhado 
por desconhecidos, na capital guatemalteca.

1 9 Comissão de inquérito do Parlamento 
britânico revela que a British Petroleum, a Shell 
e a Total venderam ilegalmente à Rodésia 2 mi
lhões de toneladas de petróleo em 1978.

AGOSTO
3 Morre em Paris Ezzedine Kallak, represen

tante diplomático da OLP (Organização para a 
Libertação da Palestina), em atentado praticado Scharansky, condenado po r "alta tra ição” (14-7-78).
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2 0  O m in is tro  Armando Falcão, da Justiça, 
proíbe a divulgação dos resultados do inquérito 
sobre o escândalo do "adubo-papel” , que en
volve desvio de recursos do programa de incen
tivos do Governo à aquisição de fertilizantes. O 
inquérito arrola 1 50 pessoas implicadas, entre 
elas altos funcionários do Governo e políticos 
da Arena.

OUTUBRO
5 O FBI prende 3 rapazes que planejavam 

roubar o submarino atômico norte-americano 
Trepang.

6  O presidente do M DB de Anápolis (GO), 
Vicente Alencar, encaminha representação iné
dita à Câmara dos Deputados, pedindo enqua
dramento do presidente Geisel por crime de 
responsabilidade, em vista das denúncias de 
corrupção na execução do acordo nuclear Bra- 
sil-Alemanha, dos escândalos Lutfalla, Sudepe 
e Grupo Lume, e das acusações contidas na 
carta do general Hugo Abreu.

9  O m inistro do Superior Tribunal M ilita r,
almirante Júlio de Sá Bierrenbach, volta a de
nunciar policiais do Rio de Janeiro, pela prática 
de torturas em Ivaldo Luís Marques de Almeida 
e Sérgio Cunha Gameiro (este ficou, em vista 
dos maus-tratos, cego e semiparalítico), acusa
dos de assalto a uma agência bancária, no dia 
25 de agosto, e posteriormente absolvidos.

1 0  As Brigadas Verm elhas matam no cen
tro de Roma o juiz Girolamo Tartaglione, dire- 
tor-geral dos Assuntos Penais.

1 2  O Deops de São Paulo envia à Justiça 
Federal inquérito indiciando 29 funcionários de 
várias representações diplomáticas, alguns em
presários e negociantes de automóveis, envol
vidos na importação irregular de carros Merce
des Benz.

2 1  O ú ltim o  d ire tor da polícia política sala
zarista, major Silva Pais, depondo em Lisboa no 
processo sobre a morte do general Humberto 
Delgado e de sua secretária brasileira Arajaryr 
Moreira Campos, revela que Salazar aprovara 
pessoalmente o seqüestro de seu opositor e 
que o general fora morto por agentes policiais 
portugueses.

22 O médico Benjamim Albagli, ex-inte
grante do Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana, cujo voto foi decisivo para o 
arquivamento do processo sobre o desapareci
mento do ex-deputado federal Rubens Paiva, 
em 1971, afirma que deu esse voto sob pres
são, pois na época temia o desencadeamento 
de uma crise nacional, caso revelasse o que 
ocorreu com o deputado.

24 O dire tor do jornal Movimento, Antônio 
Carlos Ferreira, é enquadrado na Lei de Segu
rança Nacional, acusado de publicar matéria in
sultuosa ao presidente Geisel.

30 D o is  e x - fu n c io n á r io s  s o v ié tic o s  na O N U , 
acusados de espionagem, são condenados a 50 
a n o s  de p r is ã o  p o r um  tr ib u n a l n o r te -a m e r ic a 
no, em  N e w ark .

NOVEMBRO

2 A Comissão Federal de Valores dos EUA
acusa a International Telephone and Telegraph 
(ITT) de ter subornado funcionários governa
mentais do Chile para desestabilizar o governo 
do presidente Salvador Allende.
Operários de construção destroem os três re
feitórios da obra de uma fábrica da Aços Villares 
em Pindamonhangaba (SP), em protesto contra 
a má qualidade da comida. Três deles são balea
dos por guardas da obra.

7-26 O ex-deputado W alter Peccoits, do 
antigo PTB, entra com ação judicial em Curitiba 
pedindo intervenção federal no Paraná. Motivo:
o Governo estadual não cumprira decisão do 
Supremo Tribunal Federal, de 1970, que o obri
gava a pagar ao ex-deputado indenização e pen
são vitalícia pela perda do olho esquerdo em
1964, quando foi espancado pela polícia. No dia 
26, o Governo do Paraná informa ter depositado 
no Tribunal de Justiça a indenização de Cr$ 12 
milhões.

8  O vereador Vicente Teles de Lima, da Are
na, na cidade de Crato (CE), assassina a tiros 
de revólver seu colega W aldir Leite de Sousa, 
também do partido arenista, depois de uma dis
cussão no plenário da Câmara.
Quatro terroristas das Brigadas Vermelhas 
matam a tiros de metralhadora, ao sul de Ro
ma, o juiz Fedele Galvoza e seus dois guarda- 
costas.

1 4  O semanário espanhol Gaceta Ilustrada 
informa que nos últimos cinco anos os atenta
dos terroristas na Espanha causaram 226 víti
mas.

1 5  O vereador arenista José Higino Ferreira 
e seu pai Odeite Esmério Ferreira matam em 
Barbacena (MG) Jaime Natalício Diniz, cabo 
eleitoral da facção dos Andradas.

1 6 Assassinado em Madri, por dois desco
nhecidos, José Francisco Mateu Canova, ex- 
presidente do Tribunal de Ordem Pública na 
época de Franco.

20 O ju iz e leitoral de São João dos Pinhais 
(PR), Leônidas da Silva Filho, denuncia fraude 
nas eleições do último dia 15 na cidade para
naense de Guaratuba, onde três urnas foram 
impugnadas por conterem centenas de cédulas 
preenchidas por uma mesma pessoa, favore
cendo ítalo Conti e João Elísio, candidatos da 
Arena à Câmara.
Mem bros da organização basca ETA matam 
dois policiais e ferem onze outros que jogavam 
uma partida de futebol em Bilbau.

2 1 Refugiados uruguaios denunciam o se
qüestro em Porto Alegre de seus compatriotas 
Lilian Celiberti Rozas Cazariego, os dois filhos 
desta (de 8 e 3 anos) e Universindo Rodríguez 
Díaz, levados presos para o Uruguai.

22 Alberto Silva, ex-governador do Piauí, 
candidato a senador pela Arena, denuncia a 
e x is tê n c ia  d e  uma "máquina de terror e corrup
ção”  favorecendo Dirceu Arcoverde, seu suces
sor no Governo do Estado e candidato vence
dor ao Senado.

24 O TRE do Acre determina a recontagem 
em 34 urnas de Sena- Madureira, cujos votos 
não correspondem aos dos mapas eleitorais.

27 Assassinados a tiros de revólver o prefei
to de San Francisco (EUA) e o vereador Harvey 
Milk. 0  crime ocorreu dentro da prefeitura, sen
do praticado pelo ex-vereador Dan White.

28 O TRE gaúcho reconta os votos de 32 
urnas dos municípios de Guaporé, Anta Gorda 
e Serafina Corrêa, comprovando fraude na ela
boração dos mapas eleitorais favorecendo os 
arenistas Carlos Alberto Chiarelli e Francisco de 
Assis Spiandorello, eleitos respectivamente pa
ra a Câmara e para a Assembléia Legislativa.

29 O Superior Tribunal M ilita r insiste, pela 
quarta vez, na apuração de torturas em assaltan
tes a bancos, por policiais do DEOPS do Rio 
de Janeiro, e acusa as autoridades de omissão 
diante das interpelações do tribunal.
W ilson José R ichetti, delegado de Polícia pau
lista, denuncia o envolvimento de um conheci
do bicheiro no financiamento da campanha do 
coronel Antônio Erasmo Dias, secretário da Se
gurança de São Paulo, para deputado federal.

DEZEMBRO
O governador sul-rio-grandense, Sinval 

Guazelli, manda abrir sindicância para apurar o 
envolvimento de policiais gaúchos no seqües
tro em Porto Alegre dos refugiados uruguaios 
Lilian Celiberti, seus dois filhos e Universindo 
Rodríguez Díaz, levados para Montevidéu. 
Advogados argentinos entregam ao Supremo 
Tribunal de Justiça uma carta assinada por pa
rentes de 1 542 pessoas desaparecidas e que 
teriam sido seqüestradas pela segurança. 
Terroristas da organização basca ETA realizam
o maior assalto da Espanha nos últimos anos, 
roubando 91 milhões de pesetas (25 milhões 
de cruzeiros) da siderúrgica Altos Hornos de 
Vizcaya, nos arredores de Bilbau.

2 O Governo uruguaio informa que os exila
dos Lilian Celiberti e Universindo Rodríguez 
Díaz foram presos tentando entrar no país. 
Guerrilheiros salvadorenhos das Forças Ar
madas de Reslsiência N a c io n a l s e q ü e s tra m  o  

gerente do Banco de Londres e América do Sul, 
la n  M a s s a i, e seu a s s is te n te  Michael C h a tte r -

A m aior refinaria da Rodésia, destruída em 13-12-78.
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"Pedalada", reconhecido oficialmente em 24-12-78 .

ton. Ao mesmo tempo, 40 jornais de 32 países 
publicam um longo comunicado do grupo guer
rilheiro, denunciando 46 anos de ditadura e 
ocupação m ilitar no país. 0  pagamento do ma
nifesto foi feito pela Philips (40 milhões de cru
zeiros), cumprindo a primeira exigência da guer
rilha para libertar seu gerente em El Salvador, 
Fritz Schuitema, seqüestrado em novembro.

3 56% dos e leitores suíços votam contra a 
criação de uma força m ilitar antiterrorista, des
tinada também a combater perturbações da or
dem. 0  projeto já fora aprovado no Parlamento.

5 Fábio Lucena, candidato ao Senado pelo 
MDB do Amazonas, denuncia fraude em Para- 
tins, onde os mapas eleitorais foram preenchi
dos parte a lápis, parte a caneta esferográfica. 
Denuncia também que em Atalaia do Norte, cu
jas eleições foram posteriormente anuladas, es
tão inscritos 676 eleitores e votaram 789. 
Explode uma bomba na residência do ex-mi
nistro da Saúde do Chile, general Alberto Spoe- 
rer, destruindo a entrada da casa e dois carros. 
E o terceiro atentado a bomba ocorrido nas úl
timas semanas contra autoridades chilenas. Os 
dois primeiros tiveram como alvos o presidente 
da Corte Suprema, Israel Borquez, e o chefe da 
polícia militar, general Juan Batista Alegria.

8 Vinte e cinco cadáveres, dois de mulheres, 
são encontrados numa mina de cal em Tala- 
gante, a 50 km da capital chilena. A maioria 
apresenta o crânio perfurado por balas, e presu
me-se serem de opositores do regime militar.

Um preso mudo e paralítico, do Institu
to Penal Esmeraldino Bandeira, entrega ao car
deal do Rio, Dom Eugênio Sales, um bilhete, 
denunciando torturas, e mostra-lhe as marcas 
das sevícias.
O ju ris ta  francês Jean-Louis Weil denuncia em 
Porto Alegre que os refugiados uruguaios Lilian 
Celiberti, seus dois filhos menores e Universin- 
do Rodríguez Díaz foram seqüestrados nessa 
capitai por um comando uruguaio, ajudado por 
policiais do Rio Grande do Sul.

1 3 Guerrilhe iros da Rodésia destroem a 
maior refinaria do país, pertencente à Shell, 
British Petroleum, Texaco e Mobiloil.

1 7 Terroristas bascos matam a tiros, em 
S an S e b a s tiá n  (E spanha), o c o ro n e l da reserva  
Dieqo Fernandes Montes, 56.° assassínio prati
cado pela organização ETA, em 1978.

1 8 Um estudante, pertencente à organiza
ção direitista Liga para a Defesa da Juventude, 
tenta assassinar, com uma faca, o primeiro-mi
nistro do Japão, Masayoshi Ohira, em protesto 
contra a aproximação do país com a China.

1 9 Terroristas da ETA assassinam na cida
de de Gecho, perto de Bilbau, o operário Joa- 
quín Maria Azaola, ex-membro da organização, 
que em maio de 1974 denunciou à polícia um 
plano para seqüestrar o rei Juan Carlos.
Três homens assaltam uma agência do Bra- 
desco, no bairro carioca de Botafogo, levando
2 milhões de cruzeiros. É o segundo maior as
salto a banco já ocorrido na cidade.

20 Dois partidários da ex-primeira-ministra 
da índia, Indira Gandhi, seqüestram um avião 
da Indian Airlines, que viajava de Calcutá para 
Nova Délhi com 138 pessoas. Após 12 horas 
exigindo a libertação de Indira, que estava pre
sa, rendem-se às autoridades, em Benares. 
Ossadas humanas são encontradas no Chile, 
na região de Costa Barriga, enterradas numa 
velha estrada que liga Santiago ao porto de 
Valparaíso. A denúncia da existência dos cadá
veres partiu do bispo Jorge Hourton, e suspei
ta-se serem de pessoas mortas pela polícia 
política.
A única filha  do general Francisco Franco, Car- 
men, é condenada a uma mufta de 6,8 milhões 
de pesetas (cerca de 2 milhões de cruzeiros), 
por contrabandear, para fora da Espanha, 31 
medalhões de ouro no valor de 25 milhões de 
dólares.
Libertado o ex-assessor do ex-presidente Ni- 
xon, Harry Haldeman, após 18 meses de ca
deia, por envolvimento no caso Watergate. 
Condenado na A rgentina a 10 anos de prisão 
Juan Martin Guevara, irmão do líder guerrilhei
ro Ernesto "Che" Guevara, acusado de atentar 
contra a segurança nacional.
O arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaris- 
to Arns, denuncia a situação carcerária em que 
se encontra o líder messiânico Aparecido Galdi- 
no, preso no Manicômio Judiciário de Franco 
da Rocha, cumprindo medida de segurança 
desde 1971, por ter sido considerado na época 
"esquizofrênico-paranóide” . Galdino, conheci
do curandeiro, liderou um movimento de cam
poneses da região de Rubinéia, que formaram 
o "Exército Divino", para defender suas terras 
ameaçadas pelas águas da represa de Ilha Sol
teira. Preso em 1970, foi absolvido pela Justiça 
Civil, mas depois a Justiça Militar, baseada em 
laudos médicos, destinou-o ao manicômio.

2 1  Um grupo de peritos em acústica infor
ma que o presidente norte-americano John 
Kennedy fo i morto com quatro disparos, origi
nários de locais diferentes, existindo, portanto, 
mais de um assassino além de Lee Oswald. O 
parecer dos técnicos, a serviço de uma com is
são da Câmara dos Representantes dos EUA, 
motivou a convocação de uma nova comissão 
para investigar o caso.

22 O líder m ilita r da organização basca ETA 
José Maria Benarán Ordenana, conhecido por 
Argala, morre na explosão de uma bomba colo
cada em seu carro numa localidade de Biarritz 
(França). Argala era um dos acusados pela mor
te do primeiro-ministro espanhol Carrero Blan- 
co, em 1973.
É a s s a s s in a d o  n o  In s t i tu to  P ena l L e m o s  de

Brito (RJ) Fernando Gomes de Carvalho (Fer
nando C. 0.), cunhado de Lúcio Flávio (também 
morto na prisão em 1975) e membro de sua 
famosa quadrilha de assaltantes de bancos. 
Sergio Martínez Valerio, ex-chefe de seguran
ça do general Somoza, acusa o major Anasta- 
sio Somoza, filho do presidente, pelo assassínio 
do jornalista Pedro Chamorro, em janeiro de 
78, em que estariam envolvidos Dinorah 
Sampson, amante do presidente, os generais 
Gustavo Montiel e Florencio Mendoza, e o as
sessor presidencial Carlos Dubon.

24 A menina Dalva Aparecida Januário, de
14 anos, denuncia que foi torturada na Delega
cia de Menores de Belo Horizonte, onde apa
nhou de palmatória efo i pendurada no "pau-de- 
arara” , e que o mesmo aconteceu com vários 
menores também recolhidos naquela delegacia. 
Os jorna lis tas Luís Cunha e João Batista Scal- 
co, da sucursal de Veja em Porto Alegre, reco
nhecem, por fotografia, o policial Orandir Por
tasse Lucas, o "Didi Pedalada", como um dos 
homens que estavam no apartamento da refu
giada Lilian Celiberti, em Porto Alegre, quando 
ela teria sido seqüestrada e levada presa para 
o Uruguai, com seus dois filhos menores.

29 O Governo ita liano informa que em 
1978 aumentaram os atentados no país, onde 
foram praticadas 2 300 ações terroristas, que 
causaram a morte de 330 pessoas.
O norte-am ericano John Wayne Gacy, de 36 
anos, residente em Cook, Illinois, confessa oue

*' ,
John  Wayne Gacy confessou 32  crimes (29-12-78).

matou 32 rapazes, depois de forçá-los a manter 
relações homossexuais com ele. E fornece à 
polícia, que já encontrara 19 cadáveres, um 
mapa onde estavam enterrados os demais.
A Prom otoria da 1.a Vara Auxiliar do Júri, em 
São Paulo, conclui, após um ano de investiga
ções, que o jovem Francisco Nasti Neto foi tor
turado e morto nas dependências do DEIC (De
partamento Estadual de Investigações Crimi
nais), de São Paulo, onde estava preso, contra
riando a versão policial de que ele se suicidara, 
atirando-se do 4.° andar. O promotor João Be
nedito de Azevedo Marques responsabiliza os 
investigadores José Vicente Rodriguez, Pedro 
Isauro de Quadro Sales e W ilson Achar.

3 1  É libertado por guerrilheiros salvadore
nhos o diretor da Philips, Fritz Schuitema, de
p o is  d e  a e m p re s a  p u b lic a r  e m  v á r io s  jo rn a is  do 
mundo uma proclamação da organização For
cas Armadas de Resistência Nacional (FARN).
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Abreu, Hugo de Andrade
Demitido da Chefia do Gabinete Militar do presi
dente Geisel em janeiro de 1978, por discordar da 
maneira como era conduzido o processo sucessó
rio e da indicação do general Figueiredo para a 
presidência da República, o general Hugo Abreu 
tornou-se a figura máxima da dissidência, nas 
Forças Armadas, sobre a questào sucessória, pas
sando a trabalhar pela candidatura do general Eu- 
ler Bentes Monteiro, apoiada pelo MDB.
Em outubro, Abreu foi punido com vinte dias de 
prisào pelo ministro do Exército, por causa da di
vulgação de uma carta, escrita em caráter particu
lar e dirigida a vários oficiais generais das Forças 
Armadas, contendo críticas ao Governo. Recorreu 
ao Supremo Tribunal Federal, depois de ter cum
prido a pena, mas não teve sucesso. Preterido duas 
vezes na promoção a general-de-exército, o gene
ral dissidente deveria passar compulsoriamente 
para a reserva em março de 1979.
Hugo Abreu nasceu em Juiz de Fora, MG, em 
1916. Entrou para o Exército em 1934, chegando 
a general-de-divisão em 1974, ano em que foi con
vidado para o Gabinete Militar de Geisel. Como 
comandante da Brigada de Pára-Quedistas, com
bateu na guerrilha do Araguaia (1972) e é aponta
do como o principal responsável pela vitória do 
Exército, alcançada em 1975. Participou da Força 
Expedicionária Brasileira na II Guerra Mundial e 
recebeu a mais alta condecoração militar brasilei
ra: a Cruz de Combate, l.a classe.

ginásios de boxe. Campeão olímpico em 1960, ga
nhou o título mundial pela primeira vez em 1964, 
contra Sonny Liston. Em 1967, convertido à seita 
dos Muçulmanos Negros — ocasião em que aban
donou seu nome cristão de Cassius Marcellus 
Clay —, recusou-se a fazer o serviço militar e 
combater no Vietnam, sendo destituído do título. 
Voltou aos ringues em 1970 e, em 1974, tornou-se 
campeão outra vez, vencendo George Foreman. 
Ao perder para Spinks, aos 36 anos de idade, 101 
quilos, anunciou estar pronto para recuperar o 
título novamente.

Arber, Wemer
A descoberta das “enzimas de restrição”, no final 
da década de 1960, deu ao microbiologista suíço 
Wemer Arber, da Universidade da Basiléia, o Prê
mio Nobel de Medicina de 1978. O prêmio foi di
vidido com os norte-americanos Daniel Nathans 
e Hamilton Smith, contemplados pelo desenvolvi
mento da mesma descoberta, que, conforme a cita
ção oficial do Nobel, “deverá ajudar na prevenção 
e no tratamento de malformações, doenças heredi
tárias e câncer”. As enzimas de restrição são con
sideradas como “bisturis químicos”, capazes de 
dividir em fragmentos bem definidos a longa molé
cula do DNA (ácido desoxirribonucléico), que 
contém o padrão genético humano. Nascido em 
1929 em Graenichen, Suíça, Arber formou-se em 
Ciências Naturais em 1953, em Zurique.

Arns, Paulo Evaristo
Líder espiritual da maior diocese do mundo, com
4 milhões de católicos, o cardeal arcebispo de São 
Paulo, D. Paulo Evaristo Arns, destacou-se por 
suas manifestações em favor de uma nova Consti
tuição, da anistia, contra a censura e em defesa 
dos direitos humanos. A preocupação com os pre
sos políticos o levou a criar, em 1973, a Comissão 
Arquidiocesana de Justiça e Paz.
Por suas atividades, que para ele são apenas pro
duto da obediência fiel à doutrina social da Igreja 
definida no Concílio Vaticano II, D. Paulo tor
nou-se um líder de prestígio internacional, muito 
acatado na Santa Sé. Em 1977 recebeu, junto com 
o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter,

Ali, Muhammad
Ao derrotar Leon Spinks por pontos, a 16/9/78, 
o superastro do boxe, Muhammad Ali, tornou-se 
o único pugilista a ganhar por três vezes o título 
de campeão mundial de todos os pesos. Ali, que 
perdera o título para o mesmo Spinks a 15 de feve
reiro, voltava a ser campeão, mas já não era mais 
o lutador que “esvoaça como uma borboleta e ata
ca como uma abelha”, dejabs  quase invisíveis, de 
tão rápidos, e capaz da proeza de desferir três 
hooks em seqüência. Mas, no final de 1978, anun
ciava-se que voltaria a pôr o título em jogo. Ali 
nasceu em 1942, e aos 12 anos já freqüentava os Paulo Evaristo Arns

o título de doutor honoris causa em Direitos Hu
manos, da Universidade de Notre Dame, de Nova 
York. Em sua visita ao Brasil, em 1978, Carter 
fez questào de encontrar-se com D. Paulo.
Nascido em Criciúma (SC), em 1921, ordenou-se 
em 1945 pela Ordem dos Franciscanos. Foi no
meado arcebispo de São Paulo em 1970 e chegou 
a cardeal em 1973. Jornalista, professor e escritor, 
tem mais de vinte livros publicados.

Bardella, Cláudio
Ao assinar o “Documento dos Oito”, entregue ao 
Governo federal em junho de 78, o industrial 
Cláudio Bardella já se firmara como um dos maio
res líderes empresariais brasileiros (em 1977, foi 
o mais votado numa pesquisa feita entre empresá
rios pelo jornal Gazeta Mercantil). Elaborado por 
Cláudio e mais sete líderes industriais, aquele do
cumento solicitava mudanças nos planos econô
micos do país, em favor da indústria nacional e 
do mercado interno, além de maior participação 
da sociedade nas decisões governamentais.
Paulista de 39 anos de idade, Cláudio Bardella 
formou-se na Faculdade de Engenharia Industrial 
de São Bernardo e especializou-se em administra
ção e finanças na Alemanha. Voltando ao Brasil, 
ocupou diversos cargos no grupo de empresas da 
família, alcançando a vice-presidência em 70. Em 
73, foi eleito presidente da ABDIB (Associação 
Brasileira para o Desenvolvimento das Indústrias 
de Base).

Begin, Menachem
O Prêmio Nobel da Paz de 1978, partilhado pelo 
primeiro-ministro israelense Menachem Begin 
com o presidente egípcio Anuar Sadat, foi entendi
do sobretudo como um estímulo a novos passos 
em direção à paz no Oriente Médio. Begin, até en
tão considerado um político inflexível e recalci
trante, avesso a qualquer negociação que implicas
se concessões, melhorou sua imagem dura quando 
correspondeu ao gesto ousado de Sadat, concor
dando em recebê-lo em Israel na histórica visita 
de 19 a 21 de novembro de 1977 e indo ele próprio 
a Ismaília (25-12-78) para nova conversação. Tais 
entendimentos, depois de um intervalo de incerte
zas, teriam continuidade sob o patrocínio do presi
dente norte-americano Jimmy Carter, nas igual
mente históricas reuniões de Camp David, realiza
das de 4 a 17 de setembro de 1978. Ali, depois 
de negociações árduas e secretas, Begin chegou a 
dois compromissos de acordo com Sadat, um de
les prevendo a assinatura de um tratado de paz 
egípcio-israelense no dia 17 de dezembro de 1978 
(o que acabou não ocorrendo. Begin acusou Sadat 
de fazer exigências não previstas em Camp Da
vid). Nascido em Brest-Litovsk, Rússia, em agosto 
de 1913, Begin estudou na Universidade de Varsó
via, onde se engajou no movimento sionista juve
nil Betar, sendo preso várias vezes por suas ativi
dades. Durante a II Guerra Mundial, foi preso de 
novo e enviado à Sibéria. Em Israel, foi um dos 
fundadores e principais militantes da organização 
terrorista Irgun, que lutou pela expulsão dos ingle
ses da Palestina. Com a independência, em 1948,
a o rg a n iz a ç ã o  fo i tra n sfo rm a d a  no p a rtid o  H e-

ruth, integrante da coligação política que o elegeu 
primeiro ministro.

Muhammad Ali
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Menachem Begin

Bentes Monteiro, Euler
O discreto e contido candidato de oposição à pre
sidência da República, lançado pelo MDB em 
maio de 1978, retirou-se das primeiras páginas 
dos jornais praticamente no dia seguinte à eleiçào 
do general Figueiredo, a 15-10-78.
A pregação de Euler em defesa da anistia, da re
forma constitucional e das eleições diretas em to
dos os níveis — medidas que seriam tomadas, se
gundo seu programa de governo, depois de uma 
transição de dois anos — chegou a surpreender 
e entusiasmar a princípio não só os oposicionistas 
do MDB, mas todos os descontentes com a esco
lha — e com o processo da escolha — do sucessor 
de Geisel. Essas posições e sobretudo o fato de 
ser um general-de-exército (embora reformado 
desde 1977) contribuíram para que Euler retirasse 
do dissidente arenista Magalhães Pinto a possibili
dade de ser candidato pelo MDB, assim como a 
liderança da Frente Nacional de Redemocratiza- 
ção, lançada por Magalhães.
Nascido no Rio, em 1917, Euler Bentes chegou 
ao posto de coronel aos 38 anos e ao general ato 
aos 48 — proeza só realizada antes pelo marechal 
Cordeiro de Farias. Fez fama de administrador 
em postos como a Superintendência da Sudene 
(1967/69) os departamentos de Economia e Fi
nanças (com Orlando Geisel como ministro), e 
Material Bélico do Exército (gestão de Sílvio Fro
ta). Embora tenha assinado em 1954, o “manifesto 
dos Coronéis”, que precipitou a saída de João 
Goulart do Ministério do Trabalho, foi acusado 
de ter negado, em 1964, material de telecomunica
ção a conspiradores do movimento que derrubaria 
Goulart da presidência da República.

Euler Bentes

Borg, Bjom
Um sangue-frio que lhe permite nunca perder a 
concentração, e um saque que pode ser violentíssi
mo e precisamente colocado, ou surpreendente pe
la direção que a bola toma ao tocar no outro lado 
da quadra, permitiram a este jovem tenista sueco 
repetir, em 1978, a façanha do inglês Fred Perry 
em 1934, 1935 e 1936: tornar-se tricampeào de 
Wimbledon.
Bjom Borg é também um dos esportistas mais 
bem pagos do mundo, tendo ganho cerca de CrS 
33 milhões em 1978, entre prêmios e contratos de 
publicidade.
Natural de Estocolmo, onde nasceu em 1956, que
ria ser um astro do hóquei, até que, aos 9 anos, 
viu seu pai ganhar um tofneio de tênis e entusias
mou-se por esse esporte. Aos 18 anos já era consi
derado um dos tenistas mais completos do mundo. 
Em 1974 venceu o torneio Roland Garros, da 
França, em 1975 integrou a equipe que ganhou a 
Taça Davis e, em 1976, depois de ganhar os cam
peonatos abertos da Itália, tornou-se o primeiro 
sueco a vencer em Wimbledon.

Braga, Sônia
Após o sucesso popular da telenovela Gabriela 
(1975), na qual fez o papel-título, Sônia Braga tor
nou-se uma das grandes estrelas brasileiras e estre
lou no cinema dois grandes sucessos de bilheteria: 
Dona Flor e Seus Dois Maridos (1977) e A Dama 
do Lotação (1978).
Sônia Braga se autodefine como uma atriz intuiti
va e disciplinada. Na opinião de alguns críticos, 
o desenvolvimento de seu potencial artístico esta
ria ameaçado pelo fato de ela se ter tornado um 
símbolo sexual, graças ao seu tipo moreno, bem 
brasileiro.
Sônia Maria Campos Braga nasceu em Maringá, 
PR, em 1951, e iniciou sua carreira em 1964, em 
programas infantis de TV. Entre 1966 e 1968, fez 
cinema e teatro amadores. Nesse período, fez pa
péis secundários nos filmes A Moreninha, O Capi
tão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, Cléo e 
Daniel e O Casal. Depois, integrou por três anos 
o elenco da peça Hair, recebendo o troféu “Helena 
Silveira”, como revelação. Fez as telenovelas Ir
mãos Coragem (1972), Selva de Pedra (1973), Fo
go Sobre Terra (1974), Gabriela (1975), Espelho 
Mágico (1977) e Dancin *Days (1978).

Brandão, Osvaldo
Com seu estilo de pai autoritário e superprotetor, 
Osvaldo Brandão conseguiu um feito invejável pa
ra qualquer treinador de futebol do mundo: levar 
os jogadores do Corinthians a vencerem o Cam
peonato Paulista de Futebol de 1977, ajudando-os 
a superar a forte pressão psicológica de uma torci
da das mais apaixonadas e que não via um título 
desde 1954, quando ele próprio dirigia a equipe. 
Foi ele também quem preparou, na fase eliminató
ria, a Seleção Brasileira de Futebol que disputaria 
(já com Cláudio Coutinho como treinador) a Co
pa do Mundo de 1978.
Nascido em Taquara, RS, em 1916, Osvaldo 
Brandão tem outros títulos importantes: bicam- 
peâo brasileiro (Palmeiras, 1972 e 1973); cam
peão paulista (São Paulo, 1971; Palmeiras, 1947,
1972 e 1974). Dirigiu também com sucesso as 
equipes do Penarol, de Montevidéu, e do Indepen- 
diente, de Buenos Aires.

Brejnev, Leonid Hitch
Presidente do Soviete Supremo (desde 16 de junho 
de 1977), secretário-geral do PC (reconduzido a
5 de março de 1976) e marechal-de-campo (no
meado dia 8 de maio de 1976, o primeiro nesse 
posto depois de Stálin), Leonid Brejnev tornou se

o homem com maior poder pessoal na União So
viética, consolidando nos últimos anos a liderança 
que exerce desde 1964, mas que era dividida até 
recentemente com Nicolai Podgorny (ex-presiden
te, afastado em 1977) e Alexei Kossiguin (primei
ro-ministro).
Brejnev assumiu também o encargo de transfor
mar em realidade a URSS descrita na nova Cons
tituição do país, cujo esboço foi aprovado dia 27 
de maio de 1977, para substituir a Carta de 1936. 
Pelo esboço, a URSS é uma “sociedade socialista 
desenvolvida”, que já teria encerrado a etapa da 
“ditadura do proletariado” e iniciado a de “gover
no de todo o povo”.
No plano externo, Brejnev deu importante passo 
na política da détente com sua visita à Alemanha 
Ocidental, onde, a 7 de maio de 1978, assinou, 
com o primeiro-ministro Helmut Schmidt, um 
acordo de cooperação econômica por 25 anos. 
Nascido em 1906 em Kamenskoie (atual Dnie- 
prodjerjinsky), Ucrânia, ingressou no partido em
1931. Major-general do Exército durante a II 
Guerra Mundial, ajudou Stálin na recuperação 
econômica do país e na supressão da oposição na
cionalista ucraniana. Em 1952, elegeu-se para o 
comitê central do PC e, em 1957, passou a fazer 
parte do Politburo. Depois da queda de Kruschev 
(outubro de 1964), elegeu-se primeiro-secretário 
do partido.

Sônia Braga

Brossard de Sousa Pinto, Paulo
Famoso como orador, tanto quanto como defen
sor incansável do Estado de direito, e crítico feroz 
do Govemo, o senador Paulo Brossard déstacou- 
se nos últimos anos como um dos maiores líderes 
oposicionistas do país. Em 1977, conclamou o Di
retório Nacional do MDB a fechar questão contra 
o projeto do Governo para a reforma do Judiciário 
(em seguida, o presidente Geisel fechou o Con
gresso por alguns dias, editando a reforma e o cha
mado “pacote de abril”). Em 1978, liderou a ban
cada do MDB no Senado e foi candidato à vice- 
presidência da República.
Nascido em 1924, em Bagé (RS), Brossard filiou- 
se ao Partido Libertador na década de 40, quando 
estudante de Direito. Exerceu três mandatos legis
lativos estaduais — pelo extinto PL — e um fede
ral, por sublegenda do MDB. Em 1974 foi eleito 
para o Senado.
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Buarque de Holanda, Chico
A Ópera do Malandro, peça musical de teatro que 
mostra a crise da ditadura Vargas, nos primeiros 
anos 40, foi o grande sucesso de 1978 do composi
tor, cantor, escritor e teatrólogo Chico Buarque de 
Holanda, um dos mais prestigiados artistas brasi
leiros. Pela linha popular que dá ao seu trabalho, 
denunciando as desigualdades sociais e criticando 
o autoritarismo imperante no País, teve grande 
parte do conjunto de sua obra mutilada ou proibi
da pela censura.
Como compositor, o primeiro sucesso de Chico, 
nascido no Rio de Janeiro em 1944, foi a musicali- 
zaçào do poema Morte e Vida Severina, de Joào 
Cabral de Melo Neto, teatralizado pelo grupo de 
teatro da Universidade Católica, em 1965. No fim 
do mesmo ano, Chico tornou-se uma figura nacio
nal, ao vencer o II Festival de Música Popular 
Brasileira, da TV Record, com A Banda. Em
1968, estreou como autor teatral com Roda Viva, 
proibida mais tarde pela censura. Em 1969, diante 
das dificuldades de trabalho, foi para a Itália, vol
tando em 1971, quando participou do filme Quan
do o Carnaval Chegar, de Cacá Diegues — como 
ator e autor da trilha sonora. Em 1973 escreveu, 
em parceria com Rui Guerra, a peça teatral Cala- 
bar ou o Elogio da Traição, proibida pela censura 
e que só circulou em livro. No ano seguinte, publi
cou a novela Fazenda Modelo, uma crítica aos re
gimes ditatoriais. Em 1975, escreveu, com Paulo 
Pontes, a peça Gota dÂgua, baseada na Medéia, 
de Eurípides, e que foi um grande sucesso. Em 
1976, traduziu o musical infantil Os Saltimban
cos, do italiano Sérgio Bardotti. Entre essas várias 
incursões pelo teatro, literatura e cinema, Chico 
reduziu suas aparições em espetáculos públicos, 
mas nào parou de compor, tendo produzido mais 
de 100 músicas e gravado 10 LPs.

Cardoso, Fernando Henrique
Concorrendo pelo MDB às eleições de 15 de no
vembro, para o Senado, mesmo derrotado por seu 
companheiro de partido Franco Montoro, o pro
fessor e sociólogo Fernando Henrique Cardoso 
firmou-se entre os líderes emergentes da Oposição, 
particularmente os que adotam uma postura de ca
ráter socialista. Nào só pelos 1 272 416 votos que 
obteve — 46 686 a mais que o candidato da Are
na, Cláudio Lembo —-, mas também pelo dinamis
mo de sua campanha, encabeçando o grupo dos 
chamados candidatos populares, que contou com 
o apoio de intelectuais, artistas e líderes sindicais. 
A aposentadoria de Fernando Henrique como pro
fessor da USP, em abril de 1969, pelo AI-5, serviu 
como base para a tentativa de impugnação de sua 
candidatura, empreendida pelo procurador-geral 
da República em São Paulo. Sua vitória final, no 
Tribunal Superior Eleitoral, serviu para criar juris
prudência no sentido de que as punições com 
base nà legislação de exceção nào se poderiam 
eternizar.
Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1931, 
Fernando Henrique bacharelou-se em Ciências 
Sociais pela USP em 1952 e chegou ao doutora
mento em 1960. Saiu do País em 1964, passando 
a lecionar no Chile, Argentina, México e França. 
Retornou em 1968 e no mesmo ano conquistou 
o posto de titular da cadeira de Ciências Políticas, 
da USP, cargo no qual foi aposentado.

Carneiro, Nélson
Reeleito para o Senado pelo MDB do Rio'de Ja
neiro, no pleito de 15 de novembro de 1978, Nel
son Carneiro considera praticamente encerrada

sua missão política mais importante, que levou 26 
anos para realizar: instituir o divórcio no país. A 
emenda divorcista, de sua autoria e de seu colega 
Accioly Filho, da Arena, foi finalmente aprovada 
pelo Congresso em 1977.
Advogado e professor, Nélson Carneiro nasceu a
9 de abril de 1910, em Salvador, Bahia. Foi eleito 
deputado federal pela UDN em 1947, pelo PSD 
em 1962 e pelo MDB em 1967. Eleito senador em 
1971, em novembro de 1978 reelegeu-se, vencendo 
por larga margem de votos os candidatos da Are
na, Sandra Cavalcanti e Vasconcelos Torres.

Carrillo, Santiago
A esquerda européia estremeceu quando o livro de 
Santiago Carrillo, Eurocomunismo e Estado, foi 
lançado em 1977. Num dos ataques mais enérgicos 
até então dirigidos ao Kremlin, o secretário-geral 
do PC espanhol censurou “ . . . os herdeiros de 
Stálin por. . . sufocarem <£s direitos humanos e 
progressos econômicos”. Defensor da política de 
independência dos partidos comunistas europeus 
em relaçào a Moscou, Carrilio vem se afastando 
da linha soviética desde a invasão da Tchecoslo- 
váquia em 1968. Nascido a 18 de janeiro de 1915, 
em Gijón, filho de militante socialista, Carrillo fi
liou-se ao PCE em 1936, atingindo o posto de se
cretário-geral em 1960. Vivendo em exílio desde 
o final da Guerra Civil Espanhola, a volta ao seu 
país só foi legalizada em 1976, após o retorno se
creto à Espanha no início desse ano. Contudo, 
chegou a tempo de presenciar a legalização do 
Partido Comunista espanhol, em abril de 1977.

Carter, Jimmy
Quando, a 17 de setembro de 1978, os governan
tes de Israel (Menachem Begin) e Egito (Anuar El- 
Sadat) assinaram os acordos de Camp David, um 
famoso sorriso iluminou a fisionomia do presiden
te norte-americano Jimmy Carter, anfitrião desses 
estadistas: ele incluíra a paz no Oriente Médio co
mo um dos objetivos principais de sua plataforma 
política, jogando todo o prestígio pessoal no êxito 
das conversações entre os arquiinimigos. E tinha 
outros motivos de sentir-se satisfeito: não só con
vencera o presidente egípcio Anuar El-Sadat a fir
mar um tratado de paz com Israel, em separado, 
como também fortalecera a sua imagem no país 
e no plano mundial, obtendo uma publicidade 
enorme após os acordos por ele .patrocinados. 
Mas, nem só de Oriente Médio vive a política ex
terna de Jimmy Carter. Desde que assumiu a pre
sidência dos Estados Unidos, a 20 de janeiro de
1977 — quando se tornou o 39.° presidente norte- 
americano — ele vem empreendendo uma persis
tente campanha em defesa dos direitos humanos 
no mundo. Empreendida, a princípio, como forma

J im m y  C a rte r

de pressão ao bloco socialista e à URSS, ela tam
bém passou a ser dirigida aos países do Terceiro 
Mundo. Contudo, essa política tem apresentado 
lacunas contraditórias, sempre que pode chocar-se 
com interesses maiores dos EUA: Carter não tem 
defendido os direitos humanos, com o mesmo 
ímpeto, quando se trata de certos países submeti
dos a regimes de força, como o Irã, de Reza Pahle- 
vi, que tem extensas fronteiras com a URSS. Nas
cido a 1.° de outubro de 1924, em Plains, Geórgia, 
Jimmy Carter era um próspero agricultor, quando 
resolveu ingressar na vida pública, chegando a go
vernador do seu Estado, em 1971. Político demo
crata fabricado no interior norte-americano, de
senvolveu uma campanha audaciosa e calcada no 
ideal de igualdade e honestidade. Ganhou, com is
so, os votos dos negros e de todos aqueles que bus
cavam superar os traumas morais provocados pe
lo escândalo de Watergate e que desejavam na 
presidência alguém mais atuante do que Gerald 
Ford. Se a postura moralista, religiosa, e as pro
messas de honestidade lhe valeram a vitória junto 
à classe média, as promessas de luja contra o de
semprego garantiram-lhe os votos da população 
mais pobre. Tornou-se, dessa maneira, o primeiro 
representante sulista a conseguir alcançar a presi
dência dos Estados Unidos desde Zachary Taylor, 
em 1948.

Chaves de Mendonça, Aureliano
Aureliano Chaves é o terceiro civil e o terceiro mi
neiro a ser indicado para a vice-presidência da Re
pública depois dè 1964 (os outros foram José Ma
ria Alkmin, com Castelo Branco, e Pedro Aleíxo, 
com Costa e Silva). Como governador de Minas 
Gerais (1974/78), estimulou a instalação de indús
trias multinacionais, como a Krupp, a Fiat-Diesel, 
a Peugeot e outras, em troca de incentivos fiscais 
e financeiros inéditos, e pacificou a Arena, com 
a distribuição equitativa de cargos públicos entre 
remanescentes da ex-UDN e do ex-PSD. Dias de
pois das eleições de 15 de novembro de 1978, sur
preendentemente, reconheceu a vitória do MDB, 
dizendo que “nào se pode tapar o sol com a penei
ra”. Nascido em 1929, ao ser indicado para gover
nador era deputado federal. Em fins de 1978, afir
mou nào saber que tarefas lhe seriam atribuídas 
pelo presidente eleito Joào Batista Figueiredo.

Coutinho, Cláudio Pêcego de Morais
Duramente criticado por ter imposto novas táticas 
e métodos à Seleção Brasileira de Futebol, cuja 
direção assumiu em fevereiro de 1977, o treinador 
Cláudio Coutinho voltou da Copa do Mundo de
1978 com um resultado pelo menos expressivo —  
um terceiro lugar e nenhuma derrota — e conside- 
rando-se o “campeão moral” da Copa. Campeão 
mesmo, Coutinho seria, pela primeira vez, no final 
do ano, quando o Flamengo, por ele treinado, tor
nou-se o campeão carioca de 1978.
Coutinho nasceu em Dom Pedrito (RS) a 5-1-39 
e dedicou-se à carreira militar, chegando ao posto 
de capitàp do. Exército. Fez o curso de Educação 
Física e foi tricampeào carioca de voleibol (59, 60, 
61) pelo Flamengo. Depois de estagiar nos EUA, 
introduziu o método Cooper no Brasil. Preparador 
físico da Seleção Brasileira de Futebol para a Co
pa do Mundo de 1970, passou a supervisor na Co
pa de 1974 Ç depois tornou-se técnico do Olympi- 
que, de Marselha.
Em 1976, dirigiu a seleçào amadora que obteve 
o 4.° lugar nas Olimpíadas de Montreal.

Couto e Silva, Golbery do
P ra tica m en te  n à o  h a v ia  d ú v id a s , n o  fin a l de 1978^
de que Golbery do Couto e Silva continuaria a ser 
o ministro chefe da Casa Civil da Presidência da
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República no governo Figueiredo, como o fora no 
governo Geisel. Seu prestígio no Governo aparen
temente nada sofreu com as acusações contra ele 
divulgadas em outubro. Primeiro, em carta par
cialmente publicada na imprensa, o general Hugo 
Abreu o acusava de defender interesses da Dow 
Chemical, multinacional que Golbery presidira no 
Brasil antes de Geisel convidá:lo para o Governo. 
Depois, no Senado, Roberto Saturnino (MDB-RJ) 
denunciou gestões de Golbery para beneficiar a 
Dow junto ao BNDE e ao Conselho de Desenvol
vimento Industrial. Em sua defesa, lida pelo sena
dor Jarbas Passarinho (Arena-PA), o ministro 
afirmou que ainda nào havia sido formalmente 
convidado para o Gabinete Civil à época dos atos 
apontados por Saturnino.
Considerado o “cérebro” do regime implantado 
no País em 31 de março de 1964 e tido como um 
dos principais intelectuais do Exército, Golbery é 
um homem reservado, dç cuja vida particular pou
co se sabe e que nào dá entrevistas à imprensa. 
Nascido em 1911 em Rio Grande (RS), teve parti
cipação destacada antes de 1964 no Instituto de 
Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES), órgào que 
procurou formular as diretrizes a serem seguidas 
depois do Movimento de 31 de Março, e na funda
ção do SNI (Serviço Nacional de Informações), do 
qual foi o primeiro chefe, no governo Castelo 
Branco. Especialista em geopolítica, tem várias 
obras publicadas, destacando-se Tiro de Morteiro 
(1939), Planejamento Estratégico (1955) e Aspec
tos. Geopolíticos do Brasil (1957).

Delfim Netto, Antônio
Embora várias entidades rurais se tivessem mani
festado contra, o ex-ministro da Fazenda e ex-em
baixador na França, Antônio Delfim Netto, era 
praticamente confirmado, em fins de dezembro, 
comro ministro da Agricultura do Governo Figuei
redo. A justificativa era que, já que o novo gover
no teria nesse setor sua maior prioridade, Delfim 
tem a bagagem tecnocrática suficiente para dar 
uma estrutura capitalista moderna à agricultura 
brasileira, tendo como objetivo a melhoria do de
sempenho das exportações.
Houve um momento, entretanto, em que as notí
cias diziam que Delfim dificilmente seria aprovei
tado. Ao desincompatibilizar-se com a embaixada 
para tentar a indicação para o Governo de São 
Paulo, teria sido desestimulado, por ter um com
portamento “demasiadamente independente”. Mas 
a confirmação veio, afinal, e o peso das restrições 
diminuiu após a reunião do futuro ministro com 
alguns empresários agrícolas. Delfim nasceu em 
São Paulo, em 1928, e é formado em Economia 
e Administração pelá Universidade de São Paulo, 
onde tornou-se catedrático em 1963. Foi secretá
rio da Fazenda do Estado de 1966 a 1967, e mi
nistro da Fazenda de 1969 a 1974.
Denúncias de que teria participação em comissões 
ilegais, para facilitar negócios franceses no Brasil, 
surgiram no período eleitoral, mas nào tiveram se
guimento.

Dirceu
Ele nào bebe, nào fuma e, no teste de Cooper, faz 
tranqüilamente 3 850 metros em 12 minutos. O 
preparo físico, aliado à agilidade e versatilidade, 
contribuiu para o excelente desempenho do meio- 
campista Dirceu na Seleção Brasileira que dispu
tou a Copa do Mundo de 1978, valendo-lhe a indi
cação, pelos cronistas internacionais, como o ter
ceiro melhor jogador de futebol do mundo. Asse
diado a partir da Copa por vários clubes estran
geiros, acabou por aceitar a proposta do América, 
do México.
Dirceu José Guimarães nasceu em Curitiba em

Dirceu

1952, e aos 15 anos passou a integrar o infantil 
do clube Coritiba. Em 1972, participou da Seleção 
Olímpica, nos Jogos de Munique, fixando-se de
pois como profissional no Rio de Janeiro, jogou 
pelo Botafogo, Fluminense e Vasco. Disputou as 
Copas do Mundo de 1974 e 1978.

Faoro, Raimundo
Eleito presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil a 1-4-77 e agraciado em 1978 com o Prê
mio Moinho Santista, Raimundo Faoro tem se 
destacado como um dos mais autorizados e persis
tentes porta-vozes da luta em favor da anistia aos 
presos políticos brasileiros e do restabelecimento 
do Estado de direito no País.
Nascido em 1926 em Vacaria (RS), Faoro for
mou-se em Direito na Universidade do Rio Gran
de do Sul (1948) e filiou-se ao Partido Libertador. 
Fundou a revista Quixote (1945) e escreveu Os 
Donos do Poder (1958), uma história dos grupos 
dominantes no Brasil desde a colônia, obra reedi
tada em. 1975 e considerada um clássico da litera
tura de ciências humanas no País.

Figueiredo, João Batista de Oliveira
Durante cinco meses, o general João Batista Fi
gueiredo, então chefe do SNI (Serviço Nacional 
de Informações), repetiu não ser candidato a nada, 
e pedia para ser esquecido. Mas seu nome apare
cia quase que diariamente na imprensa desde
11-7-77, quando Humberto Barreto — presidente 
da Caixa Econômica Federal e um dos poucos 
amigos íntimos de Geisel — o lançou em caráter 
particular, para a presidência da República.

J o à o  B o tis ta  F ig u e ire d o

A escolha, confirmada por Geisel a 5 de janeiro 
de 1978, desagradou setores da Arena e das For
ças Armadas. No partido do Governo, o problema 
foi contido com o fechamento da questão em favor 
do escolhido oficial, esvaziando a dissidência lide
rada pelo senador Magalhães Pinto, por decisão 
da direção nacional. E os dissidentes militares 
passaram a articular, sem sucesso, a candidatura 
do general Euler Bentes Monteiro.
Lançado candidato, Figueiredo começou uma sé
rie de viagens de campanha pelo País, e a expor, 
adotando um estilo característico de “rude fran
queza” — que lhe valeu muitas críticas da Oposi
ção — , opiniões sobre problemas políticos, econô
micos e sociais. Prometeu que a ênfase de seu go
verno estaria na agricultura, para produzir e ex
portar alimentos. Disse ser, em princípio, a favor 
de anistia restrita e da abertura democrática: 
“Quem for contra a abertura eu prendo e arreben
to”, afirmou enfaticamente em outubro de 1978. 
Promovido a general-de-exército em 31 de março 
de 1978, filiou-se à Arena em 3 de abril, cinco dias 
antes de ter sua candidatura homologada pelo par
tido do Governo. A 15 de outubro, o Colégio Elei
toral dominado pela maioria da Arena o elegeu 
presidente da República.
O general Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro em 
1918 e sentou praça em 1935, depois de fazer o 
Colégio Militar.

Jane Fonda

Fonda,Jane
De punhos cerrados, carregando a bandeira da 
igualdade social, Jane Fonda abandonou sua ima
gem de sex symbol e entrou na década de 70 como 
uma das mais famosas contestadoras da sociedade 
norte-americana. Isso lhe custou, a médio prazo, 
um boicote por parte da indústria cinematográfica 
e dos exibidores. Mas nos últimos anos Jane vol
tou a atuar e dois de seus filmes, Júlia — que lhe 
valeu uma indicação de Oscar de melhor atriz de
1977 — e Corning Home, são sucessos absolutos 
de crítica e bilheteria^
Casada com o político Tom Hayden — candidato 
derrotado ao Senado norte-americano em 1976 
— , dois filhos, eíâ é líder da Campanha pela De
mocracia Econômica, cujo objetivo é trabalho pa
ra todos e moradias a baixo custo. Jane nasceu 
em Nova York, em 21 de dezembro de 1937, e 
lançou-se no cinema em 1960, graças à fama de 
seu pai, Henry Fonda. Pouco depois foi para a Eu
ropa e em 1965 casou-se com o cineasta Roger 
Vadin, responsável por sua imagem de símbolo se
xual. Em 1971 conquistou o Oscar por sua atua
ção em Klute, o Passado Condena.
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Frota, Sílvio Couto Coelho da
Por se incompatibilizar com a maneira pela qual 
o processo sucessório estava sendo conduzido pe
lo presidente Geisel, o ministro do Exército, gene
ral Sílvio Frota — cujo nome era citado para a 
sucessão presidencial — , foi exonerado do seu 
cargò em outubro de 1977. Alguns dias após ter 
transferido sua pasta para o general Fernando Bel- 
fort Bethlem, Frota distribuiu veemente carta à 
imprensa, relatando suas principais discordâncias 
com o Governo e apontando problemas que teria 
constatado e que indicariam o abandono dos obje
tivos da Revolução de 1964: algumas iniciativas 
da política externa brasileira — como o reconhe
cimento do Governo de Angola — baseadas no 
princípio da pluralidade ideológica entre as na
ções; pretensas tentativas, por parte dos órgãos de 
divulgação, de desacreditar as Forças Armadas 
perante a opinião pública; denúncia de infiltração 
comunista no setor estudantil, na imprensa e nos 
órgãos governamentais.
Nascido no Rio de Janeiro a 26 de agosto de 
1910, Sílvio Frota foi declarado aspirante em 
1932, alcançou o generalato em 1969 e ocupou, 
no mesmo ano, a chefia do Estado-Maior da Divi
são Blindada, em Campo Grande. Em 1972 foi 
promovido a general-de-exército e, como tal, co
mandou o I Exército até 1974, de onde saiu para 
ocupar a pasta do Exército no governo Geisel.

Indira Gandhi

Gandhi, Indira
Por esmagadora diferença de votos, a ex-primeira- 
ministra Indira Gandhi foi eleita para uma cadeira 
no Congresso da índia, em fevereiro de 1978, vol
tando à cena da cúpula política de seu país. O re
sultado não representou propriamente uma surpre
sa. Dona de excepcional carisma, Indira não per
deu a admiração de grande parte de seu eleitorado, 
não obstante ter sido derrotada nas eleições de 
março de 1977, acusada de ter desrespeitado os 
direitos humanos e ceçceado as liberdades durante 
o final de seu mandáto, e processada por corrup
ção, em outubro do mesmo ano.
Nascida a 19 de novembro de 1917, filha de Jawa- 
harlal Nehru, Indira foi eleita pelo Partido do 
Congresso para o cargo de primeiro-ministro (va
go com a morte de seu pai) em janeiro de 1966.

Geisel, Emesto
O presidente Geisel encerra seu governo com dois 
feitos inéditos entre os governantes brasileiros saí
dos do Movimento de 31 de Março de 1964: foi 
o único deles que fez seu sucessor (o general João 
Batista Figueiredo, indicado a 5-1-78); e também 
o único que levou adiante — ao menos parcial

Ernesto Geisel

mente — a promessa de restabelecer as liberdades 
democráticas (eliminação gradual da censura à 
imprensa, extinção do AI-5 e de outras leis de ex
ceção a 1-1-79).
Desenvolvendo um estilo de governo altamente 
centralizador, Geisel levou às últimas conseqüên
cias sua concepção de que as reformas liberalizan- 
tes reclamadas pela sociedade civil teriam de ser 
feitas de forma “lenta, gradual e segura”, não per
mitindo nenhum avanço sem seu expresso consen
timento. Assim, em 1977, quando o MDB fechou 
questão pela rejeição da reforma do Judiciário, 
por ele proposta, Geisel decretou o fechamento do 
Congresso e editou o famigerado “pacote de 
abril”, que implantou a citada reforma, tornou in
diretas as eleições para governos estaduais e criou 
a figura dos senadores “biônicos” (eleitos indireta
mente). Logo em seguida, entretanto, permitiu que 
a Arena votasse livremente a lei do divórcio, até 
então bloqueada por imposição do próprio Gover
no. Não ordenou repressão aos movimentos gre
vistas que se sucederam nos grandes centros in
dustriais de maio a julho de 1978, mas em agosto 
editou o decreto n.° 1632, proibindo as greves em 
diversos setores. Mantendo incontestada sua lide
rança nas Forças Armadas, reagiu sempre de mo
do drástico e imediato a qualquer desafio a sua 
autoridade no meio militar: exoneração do general 
Ednardo D’Ávila Melo do comando do II Exérci
to, em 20-1-76, após a morte de dois presos políti
cos no Doi-Codi; demissão sumária do ministro 
do Exército, Sílvio Frota (12-10-77), por ter esti
mulado movimento para lançar sua própria candi
datura à presidência, em desafio à escolha pessoal 
de Geisel; e sugestão de demissão, logo concreti
zada, do ministro Hugo Abreu (chefe da Casa Mi
litar), por discordar do processo de escolha de 
Figueiredo.
Nascido em Bento Gonçalves (RS) em 1908, Gei
sel entrou para a Escola Militar do Realengo em 
1925, chegando a general-de-exército em 1966. 
Revolucionário de 1930, foi secretário do Interior 
no Rio Grande do Norte (1931), e das Finanças, 
na Paraíba (1932). Fez o curso de Estado-Maior 
em 1942, em 1955 ocupou a-subchefia da Casa 
Militar da Presidência da República e logo em se
guida tomou-se superintendente da refinaria da 
Petrobrás em Cubatão. Em 1964 assumiu a chefia 
da Casa Militar do governo Castelo Branco, em 
1967 foi nomeado ministro do Supremo Tribunal 
Militar, e em 1969 presidente da Petrobrás, de on
de saiu para suceder Médici na Presidência.

Gomes, Severo F a g u n d e s
Desde que apresentou sua demissão ao presidente
Geisel em 1977, por discordar da política econô

mica do Governo e defender uma abertura maior 
ao mercado interno e à indústria nacional, o in
dustrial e ex-ministro Severo Gomes dedicou-se 
mais aberta e intensamente à procura de espaço 
político para a fração das classes produtoras que 
defende a abertura do regime. Assim, foi um dos 
signatários do “Documento dos Oito”, divulgado 
em junho de 1978, no qual oito líderes empresa
riais afirmam que a iniciativa privada só seria du
radoura se as liberdades públicas e os direitos in
dividuais fossem garantidos.
Foi também um dos lançadores da Frente Na
cional de Redemocratizaçào (maio de 1978) e, de
pois de ter desistido de concorrer à vice-presidên
cia da República na chapa do senador Magalhães 
Pinto (7 de julho), desligou-se da Arena e passou 
a articular a candidatura oposicionista do general 
Euler Bentes Monteiro.
Severo Gomes nasceu na capital paulista a 24 de 
julho de 1924. Formou-se em Direito pela Univer
sidade de São Paulo e cursou a Escola Superior 
de Guerra. Foi diretor da Tecelagem Parahyba 
(1947/66), da Sociedade Rural Brasileira 
(1959/66) e da Carteira de Crédito Agrícola e In
dustrial do Banco do Brasil (1964/65). Ocupou os 
Ministérios da Agricultura (agosto de 1966 a mar
ço de 1967) e da Indústria e Comércio (março de 
1974 a fevereiro de 1977).

Guimarães, Ulisses Silveira
Presidente nacional do MDB e uma das grandes 
figuras da vida política brasileira na década de 70, 
Ulisses Guimarães foi reeleito deputado federal 
pela oitava vez consecutiva em novembro de 1978, 
com 151 105 votos. Foi a segunda maior votação 
para a Câmara, em São Paulo, o que não consti
tuiu surpresa, dado o grande prestígio nacional de 
Ulisses, consolidado desde quando lançou-se co
mo anticandidato nas eleições presidenciais de
1973, em protesto à candidatura oficial do general 
Emesto Geisel.
Em 1977, devido a um programa de televisão leva
do ao ar pelo MDB e que ocasionou a cassação 
do deputado Alencar Furtado, Ulisses Guimarães 
viu-se na iminência de ser enquadrado na Lei de 
Segurança Nacional. Após negociações e interfe
rências diretas de Petrônio Portela e Marcos Ma
ciel (respectivamente, líderes da Arena no Senado 
e na Câmara dos Deputados), o processo foi final
mente arquivado.
Paulista de Rio Claro, Ulisses nasceu a 6 de outu
bro de 1916. Formou-se em Direito pela Universi
dade de São Paulo, em 1940, e em 1947 iniciou 
sua carreira política, elegendo-se deputado esta
dual pelo PSD. Em 1951, pelo mesmo partido, foi 
eleito deputado federal, e entre 1961 e 1962 ocu
pou o Ministério da Indústria e do Comércio. A 
partir de 1966, tem sido um dos membros mais 
ativos do MDB.

Hua Kuo-feng
Com a morte, em 1976, dos dois líderes máximos 
do povo chinês — Mao Tsé-tung e Chou En-lai 
(ver Obituário) — Hua Kuo-feng  ̂ um quase des
conhecido membro do PC (Partido Comunista), 
tornou-se o homem forte da China, passando a 
ocupar simultaneamente, naquele ano, o cargo de 
primeiro-ministro e a presidência do partido. De
pois de eliminar politicamente o “Grupo de Xan
gai”, de tendência esquerdista radical, liderado 
por Chiang Ching, viúva de Mao, Hua Kuo-feng 
adotou uma orientação liberalizante, banindo cer
tos preconceitos culturais em relação ao Ocidente 
e procurando conduzir o país pelo caminho da
m oücrn iz.avãu  na agricu ltu ra , in d ú stria  o d efesa .
Poucos são os dados pessoais de Hua conhecidos 
no Ocidente. De origem humilde, nasceu provável-
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mente na Província de Shansi por volta de 1920. 
Manteve relações de amizade com Mao Tsé-tung. 
Embora conhecido nos quadros partidários como 
hábil administrador, especializado em assuntos 
agrícolas, ocupou cargos de pequena projeção até
1969, quando foi eleito para o Comitê Central do 
partido. Nomeado membro do Politburo em 1973, 
tornou-se, a partir de 1975, ministro da Segurança 
Pública.

João Paulo II
O ex-cardeal de Cracóvia, Karol Josef Wojtyla, 
é o primeiro papa polonês da história do catolicis
mo e o primeiro nào italiano desde 1522. Segundo 
um observador do Vaticano, ele veio de “um país 
de catolicismo austero, militante, politizado, e está 
habituado a dialogar sem ingenuidade mas tam
bém sem arrogância”.
Sua eleição, após oito escrutínios em dois dias de 
conclave (15 e 16 de outubro de 1978), represen
tou uma busca do equilíbrio. Os que achavam que 
foi um triunfo sobre o poder da Cúria Romana, 
tida como burocrática e imobilista, viram-no rece
ber o arcebispo francês Mareei Lefèbvre, tradicio
nalista e inimigo do “aggiornamento” (atualiza
ção) da Igreja, iniciado sob João XXIII; os que 
esperavam ter em João Paulo II um papa capaz 
de rever as posições mais avançadas da Igreja no 
plano social viram-no decidir ir à Conferência do 
Conselho Episcopal Latino-Americano (Ceiam),

João Paulo II

marcada para Puebla, no México, em fevereiro de 
1979, onde certamente seria debatida a chamada 
“Teologia da Libertação”.
Simpático e informal, conquistou os italianos fa
zendo num italiano impecável (fala também ale
mão, francês e espanhol) sua primeira alocução e 
pedindo: “Corrijam-me se eu errar”. Praticante de 
esqui, alpinismo e canoagem, mantém aos 58 anos 
uma forma física invejável, acrescida de sólida ba
gagem intelectual e vivencial. Nascido em 1920, 
estudou Filosofia e Filologia, foi ator de teatro, 
operário e participou da Resistência. Em 1942, 
quando seu pai morreu, resolveu ser padre. No
meado bispo auxiliar de Cracóvia em 1958, tor
nou-se arcebispo em 1964 e cardeal em 1967. Te
ve atuação destacada na gradativa melhoria das 
relações da Igreja com o Estado comunista polo
nês, impondo sua autoridade em várias questões. 
Publicou mais de quinhentos ensaios e quatro li
vros, entre os quais Pessoa e Ação (1969), sobre 
fenomenologia, e Amor e Responsabilidade 
(1960), sobre relações conjugais.

Kapitsa, Pyotr
Descobertas no campo da física de baixas tempe
raturas proporcionaram a Kapitsa — juntamente

com os cientistas norte-americanos Arno Penzias 
e Robert Wilson — o Prêmio Nobel de Física de 
1978. Mais conhecido do público por suas idéias 
liberais e pelas críticas que faz ao pensamento or
todoxo comunista, o atual diretor do Instituto de 
Problemas Físicos da Academia de Ciências da 
União Soviética nasceu em Leningrado, em 1894, 
e é considerado, desde a década de 30, um dos 
maiores físicos nucleares do mundo. Após ter 
apresentado tese na Universidade de Cambridge e 
ter vivido na Inglaterra por um longo período, vol
tou à União Soviética durante a Segunda Guerra 
Mundial, para dar início às pesquisas nucleares de 
seu país, sendo considerado “o pai da bomba nu
clear” russa.

Karpov, Anatoli Evgenievitch
O mais jovem campeão mundial da história do xa
drez manteve o título, em 18-10-78, quando ven
ceu seu desafiante Viktor Korchnoi por 6 partidas 
a 5 (de um total de 32) em Baguio, Filipinas. Con
siderado pelos críticos um enxadrista frio e imper
turbável, embora nào muito criativo, Karpov tem 
profundo conhecimento teórico, que lhe permite 
aproveitar o menor descuido do adversário. É re
conhecido como o melhor enxadrista da atualida
de, e só Bobby Fischer, que reúne teoria e fértil 
imaginação, seria capaz de derrotá-lo, segundo os 
especialistas.
Anatoli Karpov nasceu em 1951, em Leningrado, 
e começou a jogar xadrez aos 4 anos; aos 9, já 
participava de torneios escolares e, aos 19, rece
beu o título de Grande Mestre Internacional. Em
1974, venceu o Torneio de Candidatos (ao título 
mundial), conquistando o direito de enfrentar Bob
by Fischer, o que acabou não acontecendo, pois 
o então campeão recusou-se a colocar em jogo o 
título, que por esse motivo foi conferido a Karpov 
em 1975.

Kempes, Mário Alberto 
Artilheiro da Seleção Argentina na Copa do Mun
do de 1978, com seis gois, Kempes foi considera
do unanimemente pela crítica internacional como 
o melhor jogador dessa competição. Ele não cor
responde exatamente ao estereótipo do futebolista 
sul-americano, imaginoso e hábil com a bola. Suas 
qualidades são as normalmente atribuídas aos eu
ropeus: velocidade, vigor físico para lutar com os 
zagueiros adversários e uma notável capacidade 
de desmarcar-se. E, particularmente, fibra e dispo
sição de luta, a “garra” que sempre caracterizou 
os jogadores argentinos.
Kempes nasceu em 1956 e começou a carreira no 
Bei Ville, de Córdoba, sua cidade natal. Transfe
riu-se mais tarde para o Instituto e daí para o Ro
sário Central. Em 1976, foi objeto de* uma das 
maiores transações do futebol argentino, ao ser ce
dido ao Valência, clube espanhol, onde recebeu o 
chamado para a Seleção.

Khomeini, Ruhollah
De seu exílio em Paris, o ayatollah (líder muçul
mano xiita) Khomeini transmitia as ordens para 
as manifestações de protesto e greves que abala
ram o regime do xá Reza Pahlevi, no Irã, durante 
o ano de 1978. Seu intuito é instalar no Irã uma 
república islâmica, nacionalista, apoiada nos pre
ceitos do Corão e contrária à política de ocidenta
lização do país, vista como a causa da concentra
ção da renda do petróleo, da corrupção e da misé
ria nos campos.
O principal e mais intransigente líder dos xiitas 
iranianos nunca aceitou composições nem interfe
rências externas nos assuntos do Irã, lutando pela 
liquidação completa da ditadura de Pahlevi. “O 
xá será derrubado, custe o que custar”, repetiu in

cansavelmente, após cada massacre de manifes
tantes pelo Exército iraniano.
Sayed Ruhollah al Moussavi al Khomeini nasceu 
em 1900, numa província do norte, de família pro
fundamente religiosa. Com 27 anos, já ensinava fi
losofia e, por cinqüenta anos, manteve a melhor 
cadeira de ensino da doutrina xiita. Escreveu mais 
de vinte obras, entre as quais um livro em que ex
põe sua idéia de governo islâmico.

Lefèbvre, Mareei
Ninguém desafiou tão abertamente a autoridade 
papal neste século como o arcebispo francês 
Mareei Lefèbvre, que se nega a aceitar a adequa
ção da Igreja aos tempos atuais, combate as mo
dernizações da doutrina e do culto propostas pelo 
Concílio Vaticano II, recusa-se a celebrar missa 
em vernáculo e chegou a acusar Paulo VI de “he
rético” e “criptoprotestante”, levantando ameaça 
de cisão no catolicismo.
Líder do “catolicismo integral”, Lefèbvre fundou 
em 1970, em Ecône, Suíça, um seminário, onde 
começou a formar padres “integristas”, ferrenhos 
seguidores de suas idéias. Em julho de 1976, dian
te da expansão desse movimento — seminários 
com a mesma orientação tinham sido abertos em 
outros países — e da insistência de Lefèbvre em 
ordenar um novo grupo de sacerdotes integristas, 
o papa Paulo VI decidiu suspendê-lo a divinis, isto 
é, proibiu-o de exercer qualquer função sacerdotal. 
Novo gesto de desafio: cinco dias após a punição 
papal, o arcebispo Lefèbvre celebrou em Paris 
uma missa solene, segundo a liturgia tradicional, 
diante de uma assembléia de 6 000 pessoas. No 
entanto, a esperada excomunhão não veio, e Paulo 
VI limitou-se apenas a pedir aos católicos que re
zassem por Lefèbvre. E, no início de seu pontifica
do, João Paulo II teve novo gesto de benevolência, 
recebendo reservadamente em audiência o grande 
dissidente.
Mareei Lefèbvre nasceu em 1905 em Tourcoing, 
NO da França, ordenou-se em 1929 e tornou-se 
missionário da Ordem do Espírito Santo, na Áfri
ca Ocidental Francesa. Foi o primeiro arcebispo 
de Dacar, Senegal (1948).

Lorscheider, Aloísio
Moderação e habilidade de negociação, duas qua
lidades do cardeal arcebispo de Fortaleza, foram 
responsáveis pelo seu aparecimento nas listas dos 
prováveis sucessores dos papas Paulo VI e João 
Paulo I. Este último, ao ser eleito, chegou a afir
mar que dera seu voto a Dom Aloísio. A liderança 
do cardeal brasileiro já se confirmara em maio de 
1977, quando Paulo VI o nomeou relator oficial
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congresso da Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Indústria (CNTI), realizado em julho 
de 1978 no Rio. Após as eleições de 15 de novem
bro, em que apoiou os chamados “candidatos po
pulares”, passou a defender a criação de um parti
do dos trabalhadores.
Nascido em Pernambuco em 1946, Lula veio para 
São Paulo ainda criança. Começou a participar 
das atividades sindicais em 1969, quando era tor- 
neiro-mecânico das Indústrias Villares. Depois de 
ocupar vários cargos na diretoria do sindicato, 
chegou à presidência em 1972, reelegendo-se em
1975. No intuito de evitar a burocratizaçào das 
lideranças, Lula instituiu o sistema segundo o qual 
os dirigentes sindicais devem voltar periodicamen
te às suas fábricas de origem como trabalhadores 
comuns.

Magalhães Pinto, José de
Ser presidente da República sempre foi o grande 
sonho deste banqueiro, principal articulador civil 
da Revolução de 1964. Em agosto de 1977 fez 
uma tentativa nesse sentido, lançando sua candi
datura. Mas em dezembro, seu partido, a Arena, 
já fora informado de que o candidato oficial seria 
o general João Baitista Figueiredo.
Procurando capitalizar o desagrado com a indica
ção oficial, Magalhães Pinto acentuou sua dissi
dência em relação ao partido do Governo e lan
çou, em maio de 1978, a Frente Nacional de Rede- 
mocratizaçào, cujo objetivo declarado era “con
gregar todas as correntes de opinião nacionais que 
se empenham na luta contra a permanência do 
arbítrio”. O MDB aderiu à Frente mas, em con
venção, acabou por optar pelo lançamento da can
didatura do general Euler Bentes Monteiro à presi
dência da República. Não se tendo desvinculado

da Arena, Magalhães surpreendeu a muitos candi
datando-se a deputado federal por seu Estado, Mi
nas Gerais. Foi um dos mais votados nas eleições 
de 15 de novembro.
Ex-ministro das Relações Exteriores (1966/69), 
ex-presidente do Senado (1975/76), ex-governador 
de Minas Gerais (1960/64), Magalhães Pinto, nas
cido em 1909, destacou-se cedo como banqueiro 
e líder empresarial. Subscreveu o Manifesto dos 
Mineiros (1943) contra o Estado Novo e foi um 
dos fundadores da UDN; constituinte em 1946, 
reelegeu-se consecutivamente para a Câmara até
1959. Em 1966, já na Arena, foi eleito deputado 
federal e, em 1970, senador.

Maluf, Paulo Salim
Apoiado por escasso grupo de amigos influentes, 
o controvertido ex-prefeito da cidade de Sào Pau
lo, Paulo Salim Maluf, notabilizou-se de modo es-

do Sínodo dos Bispos, e em outubro, quando foi 
escolhido para representar o continente americano 
no Conselho Permanente do Sínodo. Entretanto, 
o fato de se ter submetido recentemente a uma ci
rurgia cardíaca contribuiu para enfraquecer suas 
possibilidades de tornar-se papa.
Nascido em 1924 em Estrela, Rio Grande do Sul, 
ingressou na Ordem Franciscana em 1942, orde
nando-se sacerdote em .1948. No ano seguinte via
jou para Roma, onde obteve o doutorado em Teo
logia Dogmática, matéria que lecionou no Pontifí
cio Ateneu Antonianum. Nomeado bispo de Santo 
Ângelo em 1962, em 1973 tornou-se arcebispo de 
Fortaleza e em maio de 1976 foi elevado ao cardi- 
nalato. Eleito secretário-geral da CNBB em 1968, 
assumiu a presidência desse órgão em 1971, sen
do, em 1975, eleito para a presidência do Conse
lho Episcopal Latino-Americano (Ceiam).

Lula (Luís Inácio da Silva)
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de

- Sào Bernardo e Diadema (SP), Lula tornou-se o 
mais destacado líder sindical do País. Defensor 
das negociações diretas, entre patrões e emprega
dos no estabelecimento dos contratos coletivos de 
trabalho viu suas idéias triunfarem nas greves de 
maio de 1978, no parque industrial do ABC, 
quando os operários obtiveram aumentos salariais 
acima dos índices oficiais de reajuste. De posiçào 
crítica em relação a velhos dirigentes sindicais, 
que se acomodam na direçào de suas entidades, 
Lula tem polemizado com eles, como ocorreu no

Aloísio Lorscheider

Magalhães Pinto

pecial em 1978 ao conseguir a inigualável façanha 
de sobrepor-se aos desejos do Governo federal e 
vencê-lo na questào da escolha dos governadores 
de Estado.
Embora o indicado oficial do Governo, Laudo

Natel, dissesse que a sua era uma “escolha revolu
cionária”, Maluf aproveitou-se do desagrado cau
sado pela forma com que os governadores eram 
escolhidos, imposta pelo “pacote de abril”. E, 
sempre tendo o cuidado de cortejar as autoridades 
federais, trabalhou de modo obstinado e insinuan
te, primeiro junto aos delegados à Convenção Are- 
nista que deveria se reunir em junho para homolo
gar os candidatos oficiais, depois junto aos inte
grantes do Colégio Eleitoral, que consagrariam o 
escolhido.
Indiferente ao noticiário sobre seu envolvimento 
no chamado “escândalo Lutfalla”, Maluf memori
zou fichas com os nomes dos delegados e seus pa
rentes, visitou-os no interior e na capital e chegou 
a enviar-lhes cartões postais de Paris. No dia 1.° 
de setembro, depois de já haver conquistado uma 
surpreendente vitória na Convenção da Arena 
paulista (a 3 de junho), Maluf obtinha 617 votos 
do Colégio Eleitoral e o cargo de governador. As
sim, foi o único governador eleito no Brasil em
1978 que não havia sido indicado à Arena pelo 
Governo federal.
Filho de imigrantes libaneses, Maluf nasceu em 
Sào Paulo em 1931. Engenheiro civil e empresá
rio, presidiu a Caixa Econômica Federal de 1967 
a 1969, quando foi designado prefeito de São Pau
lo. Concluído o mandato, tornou-se secretário dos 
Transportes, na gestão de Laudo Natel. Em 1976, 
elegeu-se presidente da Associação Comercial de 
São Paulo, cargo que ocupava até sua apresenta
ção como candidato ao Governo do Estado.

Mitchell, Peter
A contribuição do bioquímico inglês Peter Mit
chell ao conhecimento do processo de transferên
cia da energia biológica valeu-lhe o Prêmio Nobel 
de Química de 1978. Especialista em pesquisa no 
campo da bioenergética, Mitchell descobriu a 
“proticidade”, isto é, a forma como a energia é 
transferida de um lado para outro da célula. Am
plamente discutida no mundo científico, essa des
coberta pode impulsionar uma tecnologia de 
transformação de energia química em energia 
elétrica.
Mitchell nasceu a 29 de setembro de 1920, em 
Mitcham, Inglaterra, doutorando-se em Bioquími
ca pela Universidade de Cambridge, em 1950. 
Desde 1964 é diretor de pesquisa nos Laborató
r io s  O ly ii, c cm  1 9 7 4  fo i h o m e n ag e ad o  p ela  R e a l

Sociedade Britânica, por um trabalho sobre meta
bolismo celular.

Paulo Maluf
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Montoro, André Franco
Reeleito para o Senado em novembro de 1978, por 
São Paulo, o oposicionista Franco Montoro, da 
ala dos “moderados” do MDB, obteve 4 517 456 
votos, tornando-se ò senador mais votado do país. 
Denominado “senador dos trabalhadores”, desta
cou-se durante o ano eleitoral por ter apresentado 
ao Congresso uma emenda constitucional, conhe
cida como Emenda Montoro, que restabelecia elei
ções diretas para governadores e senadores. A 
emenda foi rejeitada pelo Congresso em outubro. 
Nascido em 14 de julho de 1916, em São Paulo, 
Montoro iniciou sua carreira política em 1952, 
elegendo-se vereador de sua cidade pelo extinto 
Partido Democrata Cristão (PDC), do qual foi 
fundador. De 1955 a 1958 foi deputado estadual, 
e de 1956 a 1965, deputado federal, ocupando ain
da o Ministério do Trabalho no gabinete parla
mentarista de Tancredo Neves (1961/62). Com a 
extinção dos partidos e criação da Arena e do 
MDB, filiou-se a este último, sendo eleito para o 
Senado em 1970. É autor de várias leis de cunho 
social e de proteção a direitos dos trabalhadores, 
como a do salário-família e a da isenção do im
posto de renda para os que recebem até cinco salá
rios mínimos.

Morais, Márcio José de
No dia 27 de outubro de 1978, o juiz da 7.a Vara 
da Justiça Federal de São Paulo, Márcio José de 
Morais, dava ganho de causa à família do jornalis
ta Vladimir Herzog, responsabilizando a União 
pela prisão ilegal e morte de Vladimir nas depen
dências do DOI-CODI do 2.° Exército, a 25 de 
outubro de 1975. Assim, três anos e dois dias após 
o episódio, que traumatizara a opinião pública na
cional, essa sentença restaurou a confiança de 
muitos na Justiça brasileira e tirou do anonimato 
o juiz Márcio, que recebera o processo apenas 
dois meses antes.
Foi o caso de maior repercussão na carreira do 
jovem juiz, que nasceu em 1946 em Jacareí (SP) 
e formou-se em 1968 pela Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. Foi advogado libe
ral e procurador jurídico da Prefeitura de São 
Paulo entre 1974 e 1976, tomando posse como 
juiz federal em fevereiro de 1977.

Nathans, Daniel
Juntamente com Hamilton Smith e Werner Arber, 
o cientista Daniel Nathans recebeu o Prêmio No- 
bel de Medicina de 1978 pelas pesquisas pioneiras 
que realizou sobre as enzimas de restrição, apli
cando tais enzimas (descobertas por Werner) a 
problemas de genética molecular.
Norte-americano nascido em 1928 em Wilming- 
ton, Nathans estudou Medicina na Universidade 
de Washington. De 1955 a 1957 foi pesquisador 
do Instituto Nacional do Câncer e em 1959 tor
nou-se professor nomeado na Universidade Johns 
Kopkins, onde chefia o departamento de Micro- 
biologia.

Neto, Agostinho
Em maio de 1978, rumores de que Agostinho Ne
to, presidente de Angola e do MPLA, estava com 
leucemia levaram alguns analistas internacionais 
a preverem o esfacelamento da revolução angola
na. Afinal, o MPLA — partido no poder desde 
a independência — agrupa as mais diversas ten
dências anticolonialistas, e a falta de seu líder, 
considerado um dos mais hábeis políticos africa
nos, poderia desencadear uma furiosa luta interna 
pelo poder.
Entretanto Neto, que já vinha conseguindo enfren
tar com mão firme os problemas da guerra civil 
prolongada, a crise econômica e as pressões inter

nacionais, acabou por consolidar seu poder: dia
10 de dezembro de 1978, baixou um decreto desti
tuindo o primeiro-ministro Lopo do Nascimento 
e séis outros ministros, “como forma de conter a 
burocratização e os antagonismos dentro do 
MPLA”, segundo explicou.
Agostinho Neto nasceu em Angola, nas proximi
dades de Luanda, em 1922. Médico (dirigiu uma 
colônia de leprosos) e poeta, exerce liderança polí
tica desde 1956, quando participou da fundação 
do MPLA.

Ohira, Masayoshi
Os políticos japoneses dizem que o primeiro-mi
nistro Masayoshi Ohira é uma demonstração viva 
de que Kakuei Tanaka continua com uma enorme 
fatia de poder dentro do Partido Liberal Democrá
tico (PLD), no Governo há 23 anos. As denúncias 
de corrupção, que fizeram Tanaka renunciar ao 
cargo de primeiro-ministro em 1974 e o levaram 
à prisão em 1976, parecem não ter abalado sua 
influência. E seu apoio foi decisivo para a eleição 
de Ohira à presidência do partido e, automatica
mente, ao posto de primeiro-ministro, no lugar de 
Takeo Fukuda, sucessor de Tanaka. Ohira foi o 
primeiro a ser escolhido em eleições primárias, sis
tema adotado para evitar-se o poder econômico. 
Mas, as várias facções do PLD acabaram por gas
tar cerca de 30 milhões de dólares. Ohira, nascido 
em 1910, tomou posse a 7-12-78. Seu governo de
verá caracterizar-se por tentativas de melhorar as 
relações com os EUA e moderar o crescimento 
econômico, para controlar a inflação.

Padilla, David
Na condição de comandante do Exército bolivia
no, o general David Padilla Arancibia chefiou o 
golpe de Estado que, dia 24 de novembro de 1978, 
depôs o general Juan Pereda Asbún (o qual, por 
sua vez, quatro meses e meio antes, depusera, tam
bém em golpe de Estado, o general Hugo Banzer). 
Padilla, respaldado militarmente pelo Movimento 
Institucional, integrado por jovens oficiais nacio
nalistas, teve logo o apoio declarado de organiza
ções de esquerda, como a União Democrática Po
pular, de Hernán Siles Suazo; o Movimento Na
cionalista Revolucionário de Esquerda e o Movi
mento de Esquerda Revolucionário; os Partidos 
Comunista e Socialista; e as Centrais Operária 
Boliviana e Estudantil Universitária. Mas, em de
zembro, falava-se em outro golpe, a ser desfecha
do por empresários, militares e políticos conserva
dores, descontentes com as promessas de Padilla, 
um oficial até então obscuro, de 55 anos, de rede- 
mocratizar o país e realizar eleições livres em ju
lho de 1979.

Penzias, Arno
A descoberta da radiação de fundo de microondas 
cósmicas deu ao cientista norte-americano Arno 
Penzias e a seu colega Robert Wilson o Prêmio 
Nobel de Física de 1978 (que dividiram com Pyotr 
Kapitsa). Ambos são radioastrônomos e usaram 
um receptor muito sensível, para o estudo da ra
diação, nos laboratórios da Bell Telephone, onde 
trabalharam.
Nascido em Munique, em 1933, Penzias é natura
lizado norte-americano, e doutorou-se em Física 
pela Universidade de Colúmbia, Nova York, em 
1962. Trabalha desde 1961 na Bell, onde chefia 
os departamentos de pesquisas de Radiotécnica e 
Radiofísica.

Portela, Petrônio
De março de 1977, quando assumiu a presidência 
do Senado, até maio de 1978, o senador Petrônio 
Portela entrevistou se com políticos da Oposiçào,

Petrônio Portela

representantes do clero, agricultores, e dirigentes 
empresariais e sindicais, a pedido do presidente 
Geisel. Era a chamada "missão Portela”, coleta 
de subsídios para a estruturação das reformas 
políticas, que seriam finalmente aprovadas em se
tembro de 1978. Seu desempenho foi considerado 
tão satisfatório que, em outubro, ele era designado 
coordenador político do presidente eleito, João 
Baptista Figueiredo para, em dezembro, surgir co
mo o mais cotado para o Ministério da Justiça do 
novo Governo.
Nascido em 1925 no Piauí, Portela tornou-se de
putado estadual pela UDN em 1952. Governava 
seu Estado em 1964, quando divulgou manifesto 
em defesa da legalidade constitucional e do presi
dente João Goulart, que estava sendo deposto pelo 
Movimento de 31 de Março. Depois, aderiu ao no
vo regime e tornou-se deputado federal pela Arena 
em 1966. Presidente da Arena de 1973 a 1975, 
liderou o partido no Senado durante os governos 
Mediei e Geisel.

Queirós, Raquel de
Ao ser eleita, em agosto de 1977, para a Acade
mia Brasileira de Letras, Raquel de Queirós que
brou uma tradição de 80 anos. Desde sua funda
ção, a ABL jamais admitira a presença de mulhe
res entre seus membros, e os estatutos tiveram que 
ser alterados para possibilitar a sua eleição. Ra
quel sucedeu a Cândido Mota Filho e passou a 
ocupar a cadeira n.° 5, que tem por patrono Rai
mundo Correia.
Nascida em Fortaleza a 17 de novembro de 1910, 
Raquel de Queirós publicou aos dezenove anos 
seu primeiro livro, O Quinze, considerado um 
marco do romance regionalista. Dentre as quinze 
obras que escreveu, destacam-se ainda os roman
ces João Miguel (1932), Caminhos de Pedra 
(1937) e O Galo de Ouro (1950).

Reza Páhlevi, Mohammed
A história do Irã foi marcada, em 1978, pela cres
cente oposição contra o governo do xá Moham
med Reza Pahlevi. Eliminando com extremo rigor 
seus oponentes, o xá foi acusado de ordenar san
grentas repressões contra o povo, que se manifes
tava nas ruas contra o regime. Esses fatos se inten
sificaram nos últimos meses de 1978, quando cres
ceu incontrolavelmente o movimento popular lide
rado pelo ayatollah Khomeini, exigindo a destitui
ção de Pahlevi. No final do ano, após instaurar 
um governo militar de curta duração, o xá convo
cou o líder oposicionista Shapour Baktiar para or
ganizar um novo gabinete, e anunciou que sairia 
temporariamente do país “para tratamento 
médico”.
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Nascido em 1919, Mohammed Reza Pahlevi as
cendeu ao trono em 1941, com a renúncia forçada 
de seu pai. Depois de suprimir a corrente naciona
lista liderada por Mossadegh (1953), e auxiliado 
pelos EUA, Reza Pahlevi deu início a uma série 
de reformas, com o objetivo de ocidentalizar o 
país, econômica e socialmente. Ao mesmo tempo, 
criou uma das mais eficientes polícias políticas do 
mundo, a temida Savak, com a finalidade de go
vernar sem nenhuma contestação.

Rivelino, Roberto
Mesmo com o prestígio junto à torcida um pouco 
arranhado, por ter feito apenas dois jogos na Copa 
do Mundo de 1978 — machucou-se no primeiro, 
contra a Suécia, e só voltou no último, contra a 
Itália — e de já ter chegado aos 32 anos, Rivelino 
esteve envolvido na maior transação do ano no fu
tebol brasileiro: em agosto de 1978 seu passe foi 
vendido ao El Helal, da Arábia Saudita, por 32 
milhões de cruzeiros.
Rivelino nasceu em São Paulo, em 1946, e jogou 
futebol de salão antes de ingressar, em 1964, na 
equipe do Corinthians Paulista, onde ficou dez 
anos. Saiu, transferido para o Fluminense carioca 
por pressão da própria torcida, que chegou a acu
sar de covardia o seu melhor jogador, até então 
chamado “o Reizinho do Parque” (por analogia 
com o “Rei” Pelé). No Fluminense, Rivelino tor
nou-se campeão carioca no mesmo ano de sua 
contratação, destacando-se como um dos jogado- 
res-chave da equipe. Participou da Seleção Brasi
leira de futebol pela primeira vez em 1968 e foi 
campeão do mundo em 1970, no México.

Sadat, Anuar El-
O mundo foi tomado de admiração a 19 de no
vembro de 1977, quando o presidente egípcio 
Anuar El-Sadat chegou a Jerusalém, para iniciar 
conversações com o primeiro-ministro israelense 
Menachem Begin. Afinal, tratava-se do passo mais 
ousado de que se tinha notícia, pela paz no Orien
te Médio. Algo surpreendente, partindo de um 
político que, um ano antes, reafirmava que o esta
do de guerra com Israel só terminaria após o últi
mo soldado israelense ter deixado os territórios 
árabes ocupados desde 1967.
Mas se a grande iniciativa de Sadat lhe garantiu 
uma recepção popular estrondosa em seu retorno 
ao Cairo, além da indicação de seu nome para o 
Prêmio Nobel da Paz de 1978 (juntamente com 
Begin), também suscitou reprovações veementes 
em certos setores árabes. No dia em que foi anun
ciada a viagem, o chanceler egípcio Ismail Fahmi 
apresentou sua renúncia e criticou o presidente 
por suas “iniciativas improvisadas”. O substituto 
de Fahmi, Mahmud Riad, também abandonou o 
cargo horas depois de ter sido empossado. No pla
no externo, a visita de Sadat a Jerusalém resultou 
no rompimento das relações diplomáticas com a 
Síria, Líbia, Iraque, Argélia e Iêmem do Sul (que 
formaram a “Frente da Rejeição”).
Nascido a 25 de dezembro de 1918, em Mit- 
Aboul-Kom, vilarejo do delta do Nilo, Sadat foi 
companheiro de Gamai Abdel Nasser desde os es
tudos na Academia Militar de Abassia, em 1938, 
tornando-se amigo inseparável desse líder egípcio. 
Desde cedo engajado na luta contra os invasores 
britânicos, aliou-se aos nazistas durante a Segun
da Guerra Mundial e foi preso por espionagem em 
p r o v e i t o  d o  general Rommel. E m  1 9 4 5 ,  foi nova
mente encarcerado, por participar do atentado em 
que morreu o ministro das Finanças, Osman Pa- 
chá. Com a vitória da revolução comandada por

Nasser, em 1952, Sadat ocupou os cargos de dire
tor do jornal Moussawar, ministro das Finanças, 
presidente da Assembléia Nacional, e vice-presi
dente da República, alcançando a presidência 
após a morte de Nasser, em 1970.

Sadat

Simon, Herbert
Um dos pioneiros da moderna administração de 
empresas, Herbert Simon ganhou o Prêmio Nobel 
de Economia de 1978 por suas pesquisas sobre o 
processo de tomada de decisões nas organizações 
econômicas. “O trabalho que tentei realizar leva 
em conta os limites da capacidade humana de cál
culo e o fato de as pessoas serem forçadas a traba
lhar com informações incompletas”, explicou ele, 
a 16 de outubro de 1978, quando soube que fora 
premiado. “As idéias de Simon foram usadas com 
sucesso para explicar e prever atividades diversas, 
como a distribuição do acesso à informação, a es
colha do investimento e a opção pelo país estran
geiro no qual investir”, informa o documento da 
Academia de Ciências da Suécia que justificou o 
Nobel de Simon.
Nascido em Milwaukee, Wisconsin (EUA), em 
1916, Simon doutorou-se em Ciências Políticas 
em 1943 pela Universidade de Chicago. Em 1947, 
tornou-se professor do Instituto de Tecnologia de 
Illinois; em 1949, assumiu a cadeira de Adminis
tração, da Universidade Carnegie-Mellon, e, desde 
1965, leciona Informática nessa universidade. É 
autor de diversas obras sobre matemática aplicada 
estatisticamente, análise operacional, e adminis
tração e negócios.

Simon, Pedro
“Esse turco ainda vai ser governador.” A frase, 
atribuída ao presidente Geisel, teria sido pronun
ciada em tom irritado. O “turco” aí é Pedro Si
mon, presidente do MDB gaúcho desde 1970 e 
vencedor, sozinho, com 1 751 469 votos, dos três 
candidatos da Arena às eleições para o Senado em 
1978. Em 1974, ele fora eleito deputado federal 
com 141 833 votos, a maior votação já obtida por 
um candidato em eleições proporcionais nó Rio 
Grande do Sul. E possivelmente seria eleito gover
nador, caso o “pacote de abril” não transformasse 
em indiretas as eleições de 1978 para os governos 
estaduais.
Orador brilhante, dono de admirável capacidade 
de persuasão, Simon é social-democrata e católico 
fervoroso. Nasceu em Caxias do Sul, em 1930, fi
lho de um comerciante libanês. Presidiu o gremio 
do Colégio Rosário, o Centro Acadêmico de Di
reito da Universidade Católica e em 1956 integrou

a Junta Governativa da UNE (União Nacional 
dos Estudantes). Eleito vereador de Caxias em 
1958, tornou-se deputado em 1962 e em 1964 as
sumiu a liderança do PTB (Partido Trabalhista 
Brasileiro) na Assembléia. Reelegeu-se deputado 
estadual em 1966 e 1970.

Simonsen, Mário Henrique
Adepto da chamada “Escola de Chicago”, de eco
nomistas para os quais todos os problemas da ati
vidade econômica podem ser resolvidos com con
troles sobre o fluxo e o volume de dinheiro, o mi
nistro da Fazenda de Geisel recebeu em novembro 
de 1978 o convite para continuar no Governo com 
Figueiredo. Mas não no mesmo posto: seria minis
tro do Planejamento, com poderes aumentados em 
relação a seu antecessor, João Paulo dos Reis Ve- 
loso. Sua tarefa principal seria controlar o orça
mento monetário, já que as dívidas, externa e in
terna, além do combate à inflação, configuram 
problemas preocupantes para o Governo.
Em 1977 veio a público um relatório confidencial 
escrito por Simonsen em 1974 para informar ao 
presidente Geisel que houvera manipulação dos 
índices oficiais do custo de vida em 1973, causan
do prejuízos aos assalariados, pois tais índices en
tram no cálculo dos percentuais de reajustes sala
riais permitidos pelo Governo.
Simonsen nasceu no Rio, em 1935. Fez curso de 
Engenharia Econômica na Escola Nacional de 
Engenharia, estudou na Faculdade de Economia 
e Finanças do Rio de Janeiro e fez pós-graduação 
na FGV (Fundação Getúlio Vargas). Em 1958 
tornou-se professor do Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada. Lecionava no curso de Aperfei
çoamento de Economistas da FGV e administrava 
um banco quando foi convidado para o Ministério 
da Fazenda do governo Geisel*

Singer, Isaac Bashevis 
Até ter ganho o Prêmio Nobel de Literatura de 
1978, Isaac Singer era praticamente desconhecido 
do público brasileiro. Escritas em iídiche, suas his- 
tprias retratam a vida dos judeus do Leste Euro
peu. Em sua produção, iniciada em Varsóvia, des- 
tacam-se Satã em Gorai (1955) e Breve Sexta-Fei
ra (1964), além de livros infantis.
Nascido em Radzymin, Polônia, a 14 de julho de 
1904, Singer pertence a uma família extremamente 
religiosa. Em 1935 mudou-se para os Estados 
Unidos, passando a colaborar no Jewish Daily.

Smith, Hamilton
Professor na Universidade Johns Hopkins e um 
dos mais próximos colaboradores do microbiolo- 
gista Daniel Nathans, Smith verificou as hipóteses 
da descoberta de Werner Arber no campo da gené
tica, dividindo por isso com esses dois cientistas 
o Prêmio Nobel da Medicina de 1978. Smith, jun
tamente com os outros dois premiados, desenvol
veu um revolucionário método de estudo sobre a 
forma pela qual os genes determinam as carac
terísticas hereditárias.
Nascido em 1931 em Nova York, Smith estudou 
Medicina na Universidade de Berkeley e trabalha 
em pesquisas semelhantes às de Arber na Univer
sidade Johns Hopkins, desde 1967. Em 1970 pu
blicou dois relatórios sobre a descoberta de uma 
enzima de restrição da bactéria Hemophilus in- 
fluenzae.

Somoza, Anastasio
A ampla ofensiva guerrilheira desencadeada em 
setembro de 1978 pela Frente Sandinista de Liber
t a ç ã o  N a c io n a l  a m c a y u u  c o lo c a r  f im  n a  d in a a t ia

Somoza, que há mais de três décadas governa a 
Nicarágua com pulso de ferro. Anastasio “Ta-
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Somoza

chito” Somoza Debayle, presidente da República, 
abrigado nos subterrâneos do fortificado quartel 
de sua Guarda Nacional, tem resistido a todas as 
pressões em favor de sua renúncia e não hesitou 
em ordenar o bombardeio maciço das cidades que 
estavam em poder das forças rebeldes, do que re
sultaram grandes massacres, denunciados pela im
prensa internacional.
Militar educado na Academia de West Point, nos 
Estados Unidos, Somoza nasceu em León a 5 de 
dezembro de 1925, assumiu a presidência da Re
pública em 1967 e foi reeleito em 1974. Sob sua 
gerência, estendeu-se ainda mais o domínio econô
mico que o clà Somoza exerce sobre o país, garan- 
tindo-lhe a hegemonia política e a inclusão entre 
as famílias mais ricas e mais poderosas de todo 
o mundo.

Suárez Gonzalez, Adolfo
Principal figura do processo de redemocratização 
da Espanha, o primeiro-ministro Adolfo Suárez
— que substituiu o ultraconservador Arias Navar- 
ros em julho de 1976 — baixou vários decretos 
de anistia política e legalizou todas as agremia
ções políticas (incluído o Partido Comunista) e 
sindicais da Espanha. Em 1978, quando um refe
rendo popular disse “sim” à Constituição prepara
da pelas Cortes (Parlamento), onde o partido de- 
Suárez, a União do Centro Democrático, tem 
maioria, ele teve de extrair o máximo de sua capa
cidade de articulador e harmonizador de interesses 
conflitantes. Aplicou uma política de austeridade, 
para conter a inflação, e que era fundamental para 
conseguir créditos junto ao FMI. Utilizou inegá
veis qualidades de negociador na obtenção de so
luções intermediárias para a questão basca. Esteve 
tão seguro de sua posição em 1978 que um jornal 
espanhol chegou a noticiar, dia 19 de dezembro, 
que Suárez pretendia dissolver as Cortes e convo
car eleições ainda em 79.
Natural de Cerbreros, Castela, onde nasceu em
1932, Suárez formou-se pela universidade de Sala
manca e exerceu vários cargos de direção na As
sociação dos Advogados de Madri. Em 1968, tor
nou-se governador da Província de Segóvia. Mais 
tarde, foi diretor-geral da televisão estatal e vice- 
secretário-geral do Movimento Nacional, única 
organização política consentida pelo regime fran- 
quista. Ainda conserva estreitas ligações com a 
Opus Dei, organização católica conservadora, de 
grande influência no país.

Teng Hsiao-ping
Seguramente não houve nos últimos anos em todo 
o mundo um estadista cuja carreira tenha sofrido
tão drásticas reviravoltas quanto a de Teng Hsiao- 
ping, que em 1978 consolidava-se afinal como o 
segundo homem da China e, para muitos observa

dores, ameaçava a posição do chefe do Governo, 
Hua Kuo-feng.
Em janeiro de 1976, Teng era um dos mais fortes 
candidatos à sucessão de Mao Tsé-tung, mas foi 
acusado de “democrata burguês” e derrotado por 
Hua Kuo-feng. Reabilitado em julho de 77, entre
tanto, recuperou os importantes cargos de chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas, vice-presi- 
dente da Comissão Militar, vice-presidente do par
tido e vice-primeiro-ministro. A 8-3-78, foi eleito 
para a presidência da Conferência Consultiva 
Política do Povo Chinês.
Natural de Kuang-an, Província de Szechwan, 
Teng nasceu em 1904 e ingressou no partido aos
20 anos de idade, assumindo sua secretaria-geral 
em 1956. Braço direito do presidente Liu Shao- 
chi, que defendia métodos tecnocráticos para o au
mento da produção, caiu em desgraça em 66, épo
ca da Revolução Cultural, sendo reabilitado pela 
primeira vez em agosto de 1973.

Teng Hsiao-ping

Torrijos Herrera, Omar
Dez anos depois de ter derrubado o presidente 
Amulfo Arias, em 1968, o brigadeiro-general 
Omar Torrijos entregou a presidência da Repúbli
ca do Panamá, dia 11 de outubro de 1978, ao ad
vogado Aristides Royo, indicado por ele próprio 
como candidato único em uma eleição direta. 
Torrijos considerava terminada a missão que se 
propusera: acabar com o controle dos Estados 
Unidos sobre o canal do Panamá, o que ficou de
cidido nos acordos firmados no mesmo ano, com 
o presidente Carter, pelos quais os EUA se retiram 
definitivamente da Zona do Canal no ano 2000. 
Mas Torrijos não se afastou do poder: conti
nuou como comandante da Guarda Nacional, a 
força armada do país, e seu sucessor prometeu não 
tomar nenhuma decisão antes de o consultar, além 
de levar adiante um programa de redemocratiza- 
çào elaborado por Torrijos, que culminará com 
eleições presidenciais diretas em 1984. Torrijos 
nasceu em Santiago de Venaguas, em 1929.

Travolta, John
Um ano depois da morte de Elvis Presley, o ídolo 
musical oferecido à juventude internacional foi 
John Travolta, criação do cineasta Robert Stig- 
wood no filme Saturday Night Fever (Os Embalos 
de Sábado à Noite), um dos maiores êxitos de bi
lheteria do mundo em 1977. Nesse filme, Travolta 
vive um obscuro empregado de mercearia que se 
transforma num brilhante e descontraído dançari
no de discothèque. O sucesso seria bisado em 
1978 com Grease (Nos Tempos da Brilhantina),
adaptação cinematográfica de um musical de tea
tro, no qual Travolta também atuou.
Nascido em 1954, em Englewood, Nova Jersey,

John Travolta

o novo ídolo iniciou sua carreira na série de televi
são Welcome Back, Kotter. Também para a TV, 
fez O Garoto na Bolha de Plástico, e, no cinema, 
foi um dos coadjuvantes em Carrie, a Estranha.

Wilson, Robert
A origem das microondas cósmicas é o espaço ex
terior; de intensidade igual em todas as direções, 
essa radiação é o último remanescente da origem 
do universo. Por essa descoberta em cosmogonia, 
o norte-americano Robert Wilson recebeu o Prê
mio Nobel de Física de 1978, juntamente com Ar- 
no Penzias, com quem desenvolveu o estudo. 
Texano de Houston, Wilson nasceu em 1936, e 
doutorou-se em Física no Instituto de Tecnologia 
da Califórnia, em 1962. Ingressou em 1963 nos 
laboratórios da Bell Telephone, onde é encarrega
do de pesquisas no ramo da radioastronomia.

Zero, Comandante
Quando 58 prisioneiros políticos nicaragüenses e
25 militantes da Frente Sandinista de Libertação 
Nacional desembarcaram no Panamá, a 24 de 
agosto de 1978, estava completada uma das ações 
guerrilheiras mais espetaculares do ano: a tomada 
do Palácio Nacional de Manágua, onde 1 500 pes
soas permaneceram como reféns durante dois dias. 
O líder da operação e das forças rebeldes na guer
ra civil que se seguiu é o “Comandante Zero”, cu
jo verdadeiro nome é Eden Pastora Gómez. Nasci
do a 22 de janeiro de 1937, em Ciudad Darío, Ni
carágua, pertence à FSLN desde 1962. Confessan
do-se cristão, rejeita o marxismo e defende uma 
ampla aliança com todos os setores da Oposição 
de seu país, na luta contra o regime de Somoza.

Eden Pastora
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OBITUÁRIO
Adoula, Cyrílle (Leopoldville, 1921 — Lau- 
sanne, Suíça, 24-5-78), ex-primeiro-ministro do 
Congo Belga (atual Zaire) em 1961/64. Foi em
baixador na Bélgica (1964/66) e nos Estados Uni
dos (1966/69), e ministro das Relações Exteriores 
(1969/70).

Alvarado, J u a n  Velasco (Lima, 1910 — 
idem, 25-12-77), general e presidente do Peru em 
1968/75. Liderando um golpe militar, substituiu 
o presidente Belaúnde Terry. Em seu governo, de 
caráter nacionalista e centralizador, promoveu a 
nacionalização de empresas, estimulou a reforma 
agrária e criou cooperativas de produção. Foi 
deposto pelo general Morales Bermúdez.

Alvarenga, Murilo (PE, 1911 — São Paulo, 
SP, 18-1-78), cantor popular brasileiro, integrante 
da famosa dupla caipira “Alvarenga e Ranchi- 
nho”, que alcançou grande sucesso no rádio nas 
décadas de 30 e 40, e, mais tarde, também na tele
visão. Por suas sátiras políticas, a dupla foi presa 
várias vezes, mas depois que ofereceu um show a 
Vargas pôde se apresentar em paz.

Apoena (aldeia indígena na região do Xingu, 
1878 — Brasília, 29-4-78), cacique dos xavantes 
e seu chefe supremo. Responsável pelo primeiro 
contato entre brancos e xavantes (1946), facilitou 
em 1950 a aproximação entre o sertanista Fran
cisco Meireles e os xerentes. Na CPI do índio, du
rante o governo Geisel, fez graves acusações à 
atuação dos brancos.

Baader, Andreas (1943? — Stuttgart, Ale
manha Ocidental, 18-10-77), líder do grupo terro
rista de extrema esquerda Baader-Meinhof, cujo 
objetivo era derrubar pela ação armada o “gover
no burguês-imperialista” da República Federal 
Alemã. Preso em 1969, escapou em 1970. Preso 
novamente em 1972, morreu na prisão suicidando- 
se, segundo as autoridades, após fracassar uma 
tentativa de resgatá-lo efetuada por seu grupo.

Baleeiro, Aliomar de Andrade (Salva
dor, BA, 1905 — Rio de Janeiro, RJ, 3-3-78), 
político e jurista brasileiro. Deputado à Consti
tuinte baiana (1934) e à Assembléia Nacional 
Constituinte (1946), permaneceu na Câmara por 
mais de 20 anos, destacando-se na agressiva “Ban 
da de Música” da UDN. Apoiou o Movimento 
Militar de 31 de Março de 1964, mas logo o repu
diou como algo que lhe “cheirava a Estado No
vo”. Apesar disso, foi nomeado ministro do Supre
mo Tribunal Federal (1965), do qual foi presiden
te, e nesse cargo não deixou de denunciar publica 
mente as leis de exceção.

Barrios, Gregório (Espanha, 1911 -  São 
Paulo, SP, 17-12-78), cantor espanhol. Mudou-se 
em criança para a Argentina, onde se tornou um 
dos mais destacados intérpretes do bolero. Em 
1962 veio para o Brasil. Gravou mais de 500 mú
sicas, em 125 discos de 78 rotações e 43 LPs.

Biko, Steven Bantu (Durban, IV47 -  Pre
tória, 12-9-77), líder negro sul-africano. Foi impe
dido pelo Governo de terminar seu curso de Medi

cina e várias vezes preso por contestação à políti
ca racista do apartheid. Fundou várias organiza
ções anti-racistas e defendia uma política pacífica, 
de conciliação com os brancos. Morreu na prisão.

Bloch, Emst (Ludwigshafen, atual Alemanha 
Oriental, 1885 — Stuttgart, 3-8-78), filósofo mar
xista alemão. Em sua famosa obra O Princípio da 
Esperança (1954/59), procurou complementar o 
que julgava a visão parcial da realidade apresenta
da pelo marxismo. Considerado revisionista em 
1957, por sua postura crítica, fugiu para a Alema
nha Ocidental (1961), onde se tornou professor da 
Universidade de Tübingen.

Boumedienne, Houari (Clauzel, 23-8
32 — Argel, 26-12-78), pseudônimo de Mo- 
hammed Brahim Boukharouba, político argeli
no. Recusou-se a servir o Exército colonial fran
cês, refugiando-se na Tunísia e transferindo-se de
pois para o Cairo, onde conheceu o líder naciona
lista argelino Ahmed Ben Bella. Tornou-se chefe 
do Estado-Maior do Exército de Libertação Na 
cional em 1960, quando se retirou para a Tunísia, 
onde organizou um exército regular com a ajuda 
de países socialistas. Com a independência (1962), 
o presidente Ben Bella nomeou-o vice-presidente 
e ministro da Defesa. Neste último posto, recebeu 
a tarefa de organizar um Exército Popular Nacio
nal, ao qual ele faria restrições, por possuir uma 
visão mais profissional do Exército. Esse teria si
do um dos motivos que o levaram, em 1965, a li
derar um golpe de Estado contra Ben Bella, assu
mindo a chefia do Governo, que ocupou até a 
morte. Destacou-se como um dos principais líde
res dos países não-alinhados e um dos maiores de
fensores do direito de autodeterminação dos pales
tinos.

Boyer, Charles (Figeac, França, 29-8-1899
— Phoenix, Arizona, EUA, 26-8-78), ator francês 
do cinema, famoso nas décadas de 30 e 40, quan
do fez par romântico com algumas das mais admi
radas estrelas da época, como Greta Garbo e Mar- 
lene Dietrich. Naturalizou-se norte-americano em 
1942. Nos últimos anos, trabalhou intensamente 
na televisão.

Brel, Jacques (Bruxelas, 1929 — Paris, 
9-10-78), poeta, compositor e cantor popular bel
ga. De pais muito ricos, rompeu com a família ao 
transferir-se para Paris (1953), onde notabilizou- 
se pelo profundo lirismo e pelo engajamento ético 
que conferiu a sua obra. Autor de cerca de 400 
composições, dedicou-se também ao teatro, como 
diretor e ator, e ao cinema.

Callas, Maria (Nova York, 1923 — Paris,
16-9-77), nome artístico da cantora de ópera nor
te-americana Maria Kalogeropoulos. Dona de 
uma admirável voz de soprano lírico, estreou na 
Ópera de Atenas em 1945 e ganhou notoriedade 
com a interpretação de La Gioconda, em Verona, 
Itália (1947), tomando-se uma das mais destaca
das figuras da cena lírica mundial. Foi casada 
com o armador grego Aristóteles Onassis. Exibiu- 
se pela última vez em 1974, no Camegie Hall, de 
Nova York.

Candeia Filho, Antônio (Rio de Janeiro,
7-8-1935 — idem, 16-11-78), compositor popular 
brasileiro, autor de numerosos sambas-enredo da 
Portela, com os quais ganhou várias vezes o cam
peonato carioca de escolas de samba. Fundou a 
Escola de Samba e Arte Negra Quilombo 
(8-12-75), que se tornou um centro de cultura afro- 
brasileira. Seu objetivo era aprofundar e difundir

Aliom ar Baleeiro Gregório Barrios Boumedienne

Charles Boyer Jacques Brel Maria Callas



O BITUÁRIO  87
as raízes autênticas da cultura negra e combater 
o que considerava desvirtuamento das escolas de 
samba em relação a suas origens.

Cardoso, Joaquim Maria Moreira (Re
cife, PE, 26-8-1897 — Olinda, PE, 4-11-78), poeta 
e engenheiro calculista brasileiro. Como escritor, 
estreou em 1947, com uma coletânea de poemas. 
Publicou ainda: Signo Estrelado (1960), O Coro
nel de Macambira (1963) e Antônio Conselheiro 
(1975). Notabilizou-se pelos cálculos estruturais 
dos palácios do Planalto e da Alvorada e do edifí
cio do Congresso Nacional em Brasília.

Cardoso, Omar (Ribeirão Preto, SP,
30-6-1921 — Campinas, SP, 22-11-78), nome 
artístico de Homar Nunes, radialista e astrólogo 
brasileiro que alcançou renome em todo o país, 
com previsões caracterizadas pelo otimismo. Ini
ciou sua carreira como locutor da Rádio PRI-2, 
de Marília, SP.

Carpeaux, Otto Maria (Viena, 1900 — 
Rio de Janeiro, 3-2-78), escritor e jornalista brasi
leiro. Perseguido pelo nazismo na Áustria, refu
giou-se na Bélgica (1938), transferindo-se no ano 
seguinte para o Brasil. Trabalhou durante quase 
duas décadas no Correio da Manhã, do Rio de Ja
neiro, inicialmente como redator e crítico literário, 
depois como editorialista. Entre suas obras mais 
conhecidas figuram Pequena Bibliografia Crítica 
da Literatura Brasileira (1949), Uma Nova Histó
ria da Música (1958), História da Literatura Oci
dental (8 vols., 1959/66), Brasil no Espelho do 
Mundo (1964) e A Batalha da América Latina — 
os dois últimos, coletâneas de artigos sobre política 
nacional e internacional.

Carvalho, Joubert de (Uberaba, m g, 
1900 — Rio de Janeiro, 20-9-77), compositor po
pular brasileiro. Autor de alguns dos maiores su
cessos do cancioneiro nacional, entre os quais Taí 
(1930). interpretado por Cármen Miranda; Cai, 
Cai, Balão (1930); Maringá (1932); Maria, Maria 
(1947) e A Flor e a Vida ( f970).

Carvalho, Marcelino de (São Paulo, SP,
1900 — idem, 28-5-78), jornalista brasileiro, co
nhecido por seus livros sobre etiqueta. Cronista 
social desde 1932 no jornal paulistano A Gazeta, 
foi correspondente de guerra, cobrindo a invasão 
da França pelos nazistas. Sua obra mais conheci
da é Guia de Boas Maneiras.

Chamorro, Pedro Joaquín (Manágua,
1924 — idem, 10-1-78), jornalista nicaragüense. 
À frente do jornal La Prensa, foi um dos maiores 
líderes da oposição à ditadura da família Somoza. 
Seu assassínio provocou uma onda de manifesta
ções contra o Governo, que culminaram com a 
guerra civil de setembro de 197-8.

Chaplin, Charles Spencer (Londres, 
1889 — Vevey, Suíça, 25-12-77), cineasta e ator 
inglês, freqüentemente considerado o maior gênio 
da história do cinema. Transferiu-se ainda jovem 
para Hollywood, Estados Unidos, onde trabalhou 
numa série de comédias curtas, nas quais fixaria 
seu mais famoso personagem: Carlitos. A partir 
de 1918, passou a dirigir e interpretar seus pró
prios filmes, obtendo enorme sucesso com O Ga
roto (1921), Em Busca do Ouro (1925), Luzes da 
Cidade (1931) e Tempos Modernos (1936). Mais 
tarde, realizou O Grande Ditador (1940), seu pri
meiro filme sonoro e uma sátira ao nazi-fascismo; 
Monsieur Verdoux (1947); e o autobiográfico Lu
zes da Ribalta (1952). Acusado de subversão du

rante a campanha anticomunista empreendida pe
lo senador McCarthy, no início da década de 50, 
Chaplin deixou os Estados Unidos, fixando resi
dência na Suíça e depois na Inglaterra. Na Euro
pa, realizou Um Rei em Nova York (1957) e A  
Condessa de Hong Kong (1966). Retomou aos 
Estados Unidos em 1973, para receber um prêmio 
especial da Academia de Artes e Ciências Cine
matográficas, e em 1975 a Rainha Elisabete II 
concedeu-lhe o título de Cavaleiro.

Chávez, Carlos (Cidade do México,
6-6-1899 — idem, 2-8-78), o mais destacado com
positor e regente da música mexicana do séc. XX. 
Compôs obras de caráter nacionalista como o balé 
HP (1926), evoluindo depois para o romantismo, 
como em Sinfonia Romântica (1953).

Chou En-lai (Huaian, 1898 — Pequim,
8-1-76), político chinês, considerado o principal 
formulador da diplomacia do seu país, sob a lide
rança de Mao Tsé-tung. Descendente de manda
rins, freqüentou universidades japonesas até 1919, 
sendo depois enviado por Mao para estudar em 
Paris, onde se tornou organizador comunista e co
nheceu o líder revolucionário vietnamita Ho Chi 
Minh. De volta à China (1924), dedicou-se às ati
vidades partidárias, elegendo-se em 1972 membro 
do Politburo. Comissário político do Exército 
Vermelho durante a Longa Marcha (1934/35), 
participou das principais gestões diplomáticas pa
ra a formação de um governo chinês de coalizão 
e, com a tomada do poder pelos comunistas em 
1949, foi nomeado primeiro-ministro, cargo em 
que permaneceu até a morte. Assinou o tratado 
de aliança sino-soviético de 1950, chefiou a dele
gação de seu* país na conferência de Genebra sobre 
a Coréia e a Indochina (1954), e entre 1956 e 1964 
visitou diversos países da Europa, Ásia e África. 
Adotou posição moderada no episódio da Grande 
Revolução Cultural Proletária (1965/69) e foi o 
articulador do encontro do presidente norte-ameri- 
cano Richard Nixon com Mao Tsé-tung em Pe
quim, em 1972.

Christie, Agatha (Torquay, 1890 — Wal- 
lingford, 12-1-76), escritora inglesa de romances 
policiais e teatróloga de grande sucesso, cuja obra, 
em seu conjunto, ultrapassou a tiragem de 400 mi
lhões de exemplares, em 103 idiomas. Seus mais 
importantes personagens — o excêntrico detetive 
belga Hercule Poirot e a senhorita Jane Marple —  
são mundialmente conhecidos pelas aventuras em 
que se envolvem. Após o primeiro romance de su
cesso, O Assassinato de Roger Ackroyd (1926), 
publicou 75 outros, entre os quais se destacam A s
sassinato no Expresso do Oriente (1934) e Teste
munha de Acusação (1958), ambos levados ao ci
nema com grande êxito. Sua peça A Ratoeira, que 
estreou em 1952 num teatro de Londres, continua
va sendo representada ininterruptamente à época 
da morte da autora.

Clouzot, Henri-Georges (Niort, 1907 —  
Paris, 12-1-77), cineasta francês mundialmente co
nhecido por seus filmes de suspense O Salário do 
Medo (1952) e A s Diabólicas (1954). Acusado de 
colaborar com os nazistas, por ter dirigido Le 
Corbeau (O Corvo, 1943) para uma companhia 
alemã, foi reabilitado em 1947, quando recebeu o 
prêmio da Bienal de Veneza por seu filme Quai 
des Orfèvres. Dirigiu ainda Manon (1948), La Vé- 
rité (A Verdade, 1960) e La Prisionnière (1968).

Corção, Gustavo (Rio de Janeiro, RJ, 1986
— idem, 6-7-78), escritor brasileiro. Engenheiro 
de profissão, converteu-se ao catolicismo em 
1936, passando a colaborar em A Ordem, órgão 
doutrinário do Centro Dom Vital. Estreou com A 
Descoberta do Outro (1944), obra em que relata 
sua aventura espiritual. Colaborou em diversos 
jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo, defen 
dendo, sobretudo nos últimos anos, posição arrai- 
gadamente conservadora dentro da Igreja. Sua 
obra mais conhecida é Lições de Abismo (1950), 
romance de grande penetração psicológica, tradu
zido para várias línguas. Publicou ainda a coleção 
de ensaios As Fronteiras da Técnica (1951), entre 
outras obras.
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Costa Santos, Max da (Rio de Janeiro, 
1921 — idem, 8-3-78), ex-deputado federal brasi
leiro, cassado pelo governo Castello Branco em 
abril de 1964. Membro do Partido Socialista Bra
sileiro, foi líder da Frente Parlamentar Nacionalis
ta. Exilando-se na França, lecionou na Universi
dade de Bordéus. Regressou ao Brasil em 1968.

Crawford, Joan (San Àntonio, 1908 — 
Nova York, 23-3-77), nomè artístico da atriz nor
te-americana Lucille LeSueur. Foi corista da 
Broadway antes de entrar para o cinema, onde re
velou grande força dramática. Tornou-se conheci
da por sua interpretação em Mildred Pierce (.Al
mas em Suplício, 1945), consolidando seu prestí
gio em Humoresque (Acordes do Coração, 1946), 
Johnny Guitar (1954) e What Ever Happened to 
Baby Jane? (O Que Aconteceu com Baby Jane?, 
1962). A partir de 1959, assumiu cargo de direção 
na empresa Pepsi-Cola.

Crosby, Bing (Tacoma, 1904 — Madrid,
14-10-77), nome artístico do cantor norte-ameri
cano Harry Lillis Crosby, um dos mais populares 
de seu país. Iniciou sua carreira como integrante 
do conjunto musical Rhythm Boys. De 1931 a 
1949 foi crooner de rádio. Trabalhou em diversos 
filmes, entre os quais Going My Way (O Bom 
Pastor, 1943), que lhe deu um Oscar efama mundial.

Cruz Costa, João (São Paulo, SP, 1904 — 
idem, 10-10-78), pensador brasileiro. Filiado à 
corrente historicista, destacou-se como estudioso 
da história das idéias no país. Catedrático de filo
sofia da Universidade de São Paulo de 1954 até
1965, quando foi compulsoriamente aposentado 
por motivos políticos, escreveu, entre outras 
obras: Augusto Comte e as Origens do Positivis
mo (1950), Contribuição à História das Idéias no 
Brasil (1956), O Positivismo na República (1956) 
e Panorama da História da Filosofia no Brasil 
(1960).

De Chirico, Giorgio (Volo, Tessália, Gré
cia, 10-7-1888 — Roma, 20-11-78), o mais céle
bre pintor italiano do séc. XX. Criador da pintura 
metafísica, ao lado de Carrà, foi uma das princi
pais figuras da arte moderna. Seus quadros metafí
sicos caracterizam-se por amplos espaços, onde 
aparecem estátuas antigas e figuras humanas iso
ladas; intensa luminosidade contrasta com som
bras profundas e carregadas de mistério, como em 
Enigma de um Entardecer Outonal (1910), Misté
rio e Melancolia de uma Rua (1914), e Grande In
terior Metafísico (1917). Autor de vastíssima 
obra, foi objeto de um sem-número de fàlsificações, 
que atormentaram seus últimos anos.

Denner Pamplona de Abreu (Belém do 
Pará, 1936 — São Paulo, 9-11-78), costureiro 
brasileiro. Aos sete anos mudou-se com a família 
para o Rio de Janeiro e aos doze anos começou 
a trabalhar numa loja de modas. Em 1955 instalou 
seu próprio atelier em São Paulo. Na década de 
60 tornou-se famoso como costureiro de Maria 
Teresa Goulart, esposa do então presidente da Re
pública. Nos últimos anos, cedeu seu nome para 
a produção de roupas industrializadas e artefatos 
de couro. Em 1973 organizou uma frente de figuri- 
nistas brasileiros contra a invasão das etiquetas 
estrangeiras de moda no Brasil.

Di Cavalcanti, Emiliano (Rio de Janeiro, 
RJ, 1897 — idem, 26-10-76), pintor brasileiro.

uma das figüras de maior destaque da arte moder
na no país. Abandonou os estudos jurídicos para 
se dedicar à pintura, expondo pela primeira vez 
em 1916. Depois de participar da Semana de Arte 
Moderna de 1922, viajou para a Europa, onde vi
veu vários anos, sofrendo influências de Picasso, 
Matisse e Braque. Artista de temática tipicamente 
brasileira e popular, deixou muitos quadros famo
sos, como Samba (1928), Morro (1930) e Duas 
Mulatas (1961).

Erhard, Ludwig (Fürth, 1897 — Bonn,
5-5-77), político alemão. Eleito em 1949 deputado 
à Constituinte pelo Partido Democrata Cristão, 
foi nomeado ministro da Economia, cargo no qual 
permaneceu até 1963, quando sucedeu a Konrad 
Adenauer como chanceler. Em seu governo, o país 
conheceu o período de prosperidade do chamado 
“milagre econômico”, mas sua política externa foi 
marcada por -dificuldades diplomáticas com a 
França e os Estados Unidos. Renunciou em 1966.

Ernst, Max (Brühl, 1891 — Paris, França,
1-4-76), pintor e escultor alemão. Um dos criado
res do Surrealismo e introdutor do Dadaísmo em 
seu país, identificou seu trabalho com fantasias in
fantis e de doentes mentais. Depois de pintar O 
Elefante das Celebes (1921), um de seus quadros 
mais famosos, emigrou para a França e depois pa
ra os EUA (1940).

Gabin, Jean (Paris, 1904 — idem,
15-11-76), nome artístico de Jean Alexis Moncor- 
gé, ator cinematográfico francês que se celebrizou 
interpretando trabalhadores, policiais e marginais. 
Entre seus filmes de sucesso estão La Bete Humai- 
ne (A Besta Humana, 1938), LeJour se Lève (Trá
gico Amanhecer, 1939), Tourchez Pas au Grisbi 
(Grisbi, Ouro Maldito, 1953) e Maigret Tend un 
Piège (Assassino de Mulheres, 1958).

Gabo, Na um (Briansk, 1890 — Waterbury, 
EUA, 23-8-77), pseudônimo do artista russo 
Naum Neemia Pevsner, um dos criadores do 
Construtivismo, movimento que se recusava a em
pregar materiais convencionais, em favor do vi
dro, metal, plástico etc. Viveu na Alemanha, Fran
ça e Inglaterra, antes de se estabelecer nos Estados 
Unidos (1946). Sua obra inclui desenhos, pinturas 
e esculturas.

Gama Filho, Luís (Rio de Janeiro, 1906 — 
idem, 28-5-78), educador brasileiro. Foi o funda
dor da Universidade Gama Filho, no Rio, um dos 
cinco maiores complexos universitários do País e 
a maior universidade particular brasileira.

Gilson, Étienne (Paris, 13-6-1884 — Cra- 
vant. França, 19-9-78), historiador da filosofia 
medieval e um dos expoentes da renovação do to- 
mismo. Lecionou na Sorbonne, no Colégio de 
França e foi um dos fundadores do Instituto de 
Estudos Medievais, de Toronto. Entre suas obras 
destaca-se A Filosofia na Idade Média (1925).

Gonzaga, Ademar (Rio de Janeiro, RJ,
1901 — idem, 29-1-78), cineasta brasileiro, um 
dos pioneiros da indústria cinematográfica no 
país. Lançou e dirigiu, a partir de 1926, a revista 
Cinearte, a primeira publicação importante espe
cializada em cinema do Brasil. Em 1930 fundou 
a Cipédia, o primeiro estúdio cinematográfico do 
país com bases industriais. Produziu e dirigiu vá
rios filmes, entre os quais se destacam Ganga Bru
ta (1933), Alo-Alô Carnaval (1936), Pinguinhojie 
Gente (1949) e Salário Mínimo (1968).

Goscinny René (Paris, 14-8-1926 — idem,
5-11-77), criador de histórias em quadrinhos fran
cês, famoso por seu personagem Astérix. Educado 
em Buenos Aires, trabalhou durante algum tempo 
em Nova York. As histórias de Astérix passam-se 
na Gália da época da dominação romana e tive
ram a colaboração do desenhista Albert Uderzo. 
Criou também o personagem Lucky Luke.

Goulart, João Belchior Marques (São 
Borja, RS, 1918 — Mercedes, Argentina,
6-12-76), político brasileiro, presidente da Repú
blica de 7-9-61 a 31-3-64. Amigo de Getúlio Var
gas, tomou-se líder do Partido Trabalhista Brasi
leiro e foi nomeado ministro do Trabalho em
1953. Afastado do Ministério no ano seguinte por 
pressão de setores militares que o acusavam de es
timular reivindicações trabalhistas, foi eleito viçe- 
presidente da República na chapa de Juscelino 
Kubitschek (1955) e reeleito em 1960 na chapa de 
Jânio Quadros. Com a renúncia deste (1961), os 
ministros militares recusaram-se a empossar Gou
lart na presidência. Em face, porém, da divisão do 
Exército e das pressões populares contra a solução
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golpista, os ministros recuaram, aceitando a solu
ção conciliatória da instituição do regime parla
mentarista, que reduzia drasticamente os poderes 
do presidente. Goulart, entretanto, conseguiu res
taurar o presidencialismo, por meio do plebiscito 
popular de janeiro de 1963. Para solucionar a cri
se econômica e social em que estava o país, pas
sou a dirigir a luta pela adoção de algumas refor
mas estruturais (agrária, urbana, tributária etc.), 
encontrando, porém, forte oposição no Congresso 
e nas Forças Armadas. A campanha reformista 
desenvolveu-se em meio a uma crescente agitação, 
que culminou na deposição do presidente a 31 de 
março de 1964. Goulart exilou-se no Uruguai e 
teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos.

Gronchi, Giovanni (Pontedera, 10-9-1887
— Roma, 17-10-78), ex-presidente da Itália. 
Membro da Resistência durante a II Guerra Mun
dial, após o conflito foi eleito para o Parlamento 
e ocupou diversos cargos de ministro, antes de as
sumir a presidência (1955/62). Líder do Partido 
Democrata Cristão, aproximou-se dos socialistas, 
abrindo caminho para um governo de centro-es- 
querda, na gestão de Antonio Segni, seu sucessor.

Hawks, Howard (Goshen, 1896 — Palm 
Springs, 26-12-77), cineasta norte-americano. Di
rigiu vários filmes de sucesso, entre os quais Scar- 
face, a Vergonha de uma Nação (1932), O Sargen
to York (1941), Rio Vermelho (1948) e El Dorado 
(1967).

Heidegger, Martin (Messkirch, Baden, 
1889 — idem, 26-5-1976), filósofo alemão. Estu
dioso da obra dos pré-socráticos Heráclito e Par- 
mênides, foi influenciado por Kierkegaard e, por 
sua vez, exerceu grande influência sobre os exis
tencialistas. Sua principal obra é Ser e Tempo 
(1927), em que aplica a fenomenologia à análise 
da existência humana, destacando-se ainda Kant 
e o Problema da Metafísica (1929) e Hölderlin e 
a Essência da Poesia (1937). Foi professor e reitor 
da Universidade de Freiburg im Breisgan.

Humphrey, Hubert Horatio (South Da 
kota, 1911 — Waverly, Minnesota, 13-1-78), polí
tico norte-americano, um dos grandes líderes libe
rais.do Partido Democrata. Elegeu-se prefeito de 
Minneapolis em 1945. Em 1948, conquistou uma 
cadeira no Senado, onde se destacou na defesa dos 
direitos civis (sua luta foi decisiva para a aprova
ção da Lei dos Direitos Civis, de 1964), reforma 
de impostos e assistência médica para a velhice. 
Após a morte de John Kennedy, tendo Lyndon 
Johnson assumido a presidência, ocupou o lugar 
deste na vice-presidência. Com a recusa de John
son a concorrer a um segundo mandato em 1968, 
Humphrey foi o candidato indicado pelos demo
cratas, sendo derrotado pelo republicano Richard 
Nixon. Foi reeleito em 1970 para o Senado, onde 
esteve por um total de 23 anos. Nos seus últimos 
meses, atingido por um câncer fatal, procurou le
var umá vida normal até o fim.

Ilyushin, Sergei Vladimirovitch (Didya- 
levo, Rússia, 30-3-1894 — Moscou, 9-2-77), enge
nheiro aeronáutico soviético, projetista de diversos 
aviões, que levam seu nome. Mecânico ainda na 
época czarista, tornou-se piloto em 1917 e for
mou-se em engenharia aérea militar em 1926. 
Chegou ao posto de tenente-general e recebeu di
versos Prêmios Lênin.

Jararaca (Maceió, AL, 1896 — Rio de Janei
ro, 9-10-77), nome artístico do músico popular e 
humorista de rádio José Luís Rodrigues Calazans.

Como integrante da dupla caipira “Jararaca e Ra
tinho”, fez grande sucesso no rádio na década de 
40 e gravou numerosos discos. A marcha carnava
lesca Mamãe Eu Quero é uma das interpretações 
mais conhecidas da dupla.

João Paulo I (Forno di Canale, Itália, 1912
— Roma, 29-9-78), 263.° papa, sucessor de Paulo 
VI, eleito em 26-8-78. De origem humilde — seu 
pai era um operário socialista — Albino Luciani 
ordenou-se em 1935 e pouco depois passou a le
cionar teologia moral e dogmática no Seminário 
Gregoriano de Belluno, onde ganhou renome por 
sua ação pastoral. Como bispo de Vittorio Veneto, 
a partir de 1958, estimulou o clero a aproximar 
a Igreja das camadas mais pobres da população. 
Nomeado, em 1969, arcebispo e patriarca de Ve
neza, ascendeu ao cardinalato em 1973, tomando- 
se uma das figuras mais respeitadas da Igreja ita
liana. Sua rápida eleição marcou a opção da Igre
ja por um pastor em vez de um diplomata. Seu 
breve pontificado de 34 dias caracterizou-se pelo 
estilo surpreendentemente simples e alegre do pa
pa, que cativava imediatamente a todos. Nesse pe
ríodo, João Paulo I recebeu milhares de pessoas 
e, em suas alocuções do Angelus, falou sobre sua 
eleição, os acordos de Camp David, a doutrina 
marxista, a violência e a caridade cristã.

Jobim, Danton Pinheiro (Avaré, SP, 
1906 — Rio de Janeiro, RJ, 26-2-78), jornalista 
e político brasileiro. Foi redator-chefe do Diário 
Carioca, presidente da Última Hora e proprietário 
do Diário de Notícias, todos do Rio de Janeiro. 
Eleito senador pela Guanabara (1974), lutou pela 
restauração da liberdade de imprensa no país. Foi 
presidente da Associação Brasileira de Imprensa 
de 1966 a 1972 e de 10-1-78 até sua morte.

Jones, Jim (James) (indiana, e u a ,  1931
— Jonestown, Guiana, 18-11-78), líder da seita re
ligiosa Templo do Povo, comandou em novembro 
o suicídio em massa de cerca de 900 seguidores, 
na comunidade de Jonestown, na Guiana. Em 
1953 fundou sua igreja em Indianápolis, quando 
se dedicava à assistência social, pregava a integra
ção racial e a justiça social. Transferiu-se para o 
Brasil em 1962. morando oito meses em Belo Ho

rizonte e posteriormente no Rio, onde lecionou nu
ma escola norte-americana. Em 1965 fundou na 
Califórnia sua comunidade Templo do Povo, ba
seada numa mistura de socialismo agrário e misti
cismo, atraindo milhares de adeptos. Em 1975 co
laborou na campanha eleitoral do prefeito de San 
Francisco, George Moscone, que o indicou um 
ano depois para um cargo na prefeitura. Seu rela
cionamento com os círculos políticos lhe valeu 
cartas de recomendação, inclusive de Rosalyn 
Carter, para obter, junto ao Governo da Guiana, 
o arrendamento de um lote de cerca de 25 000 
hectares, onde fundou a comunidade de Jones
town. (Ver Religiões e Cultos.)

Jumblatt, Kamal (Moukhtara, Líbano,
6-12-1917 — Baklin, idem, 16-3-77), político liba
nês, um dos líderes de esquerda que se aliaram aos 
palestinos, na guerra civil iniciada em 1975. For
mado em Direito e Sociologia, em Paris e Beirute, 
elegeu-se para o Parlamento em 1947, e dois anos 
depois fundou o Partido Socialista Progressista. 
Participou de diversos gabinetes ministeriais. Sua 
influência enfraqueceu após a intervenção da Síria 
no Líbano e a eleição de Elias Sarkis para presi
dente, em 1976. Não foram identificados os auto
res de seu assassínio.

Khatchaturiarí, Aram llitch (Tiflis, 1903
— Moscou, 1-5-78), compositor soviético. De ori

gem armênia, incorporou a suas peças temas do 
folclore de sua terra natal, e também da Geórgia, 
Turquia e Azerbaidjão. Entre suas obras mais co
nhecidas, figuram Concerto para Piano (1936), 
Segunda Sinfonia (1943) e o balé Gayane, do qual 
faz parte a conhecida Dança do Sabre. Em 1948, 
os líderes do PC soviético acusaram a música de 
Khatchaturian de tendências burguesas.

Kenyatta, Jomo (Kamau, c. 1894 — Mom- 
baça, 22-8-78), líder da independência do Quênia 
e seu primeiro presidente, cargo que exerceu até 
a morte. Filho de um feiticeiro kikuyu, principal 
grupo étnico do país, estudou antropologia e eco
nomia na Inglaterra e passou a defender as cultu
ras originais da África. Organizuu em Londres a 
primeira conferência de líderes negros africanos 
(1945). Retornando ao Quênia em 1946, dirigiu
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uma associação cultural kikuyu, que foi o embrião 
do atual partido único do país: a União Nacional 
Africana do Quênia. Integrou-se no movimento de 
libertação, marcado no final dos anos 50 pela 
ação dos guerrilheiros kikuyu da organização 
Mau-Mau, que foi acusado de liderar, sendo preso 
por isso. Alcançada a independência (1963), tor
nou-se primeiro-ministro e foi eleito presidente em 
1964. Conseguiu a pacificação das tribos do país 
e adotou uma política externa, em linhas gerais, 
pró-ocidental.

Kubitschek de Oliveira, Juscelino
(Diamantina, MG, 1902 — Resende, RJ, 
22-8-76), presidente brasileiro de grande populari
dade, o responsável pela construção de Brasília. 
Formado em Medicina, ingressou na carreira polí
tica, elegendo-se deputado federal em 1934. Como 
prefeito de Belo Horizonte (1940/45), realizou 
obras de modernização da cidade. Deputado à 
Constituinte de 1946, elegeu-se governador de Mi
nas Gerais (1950/54), notabilizando-se sua admi
nistração pelo desenvolvimento dos transportes e 
da produção de energia. Eleito presidente da Re
pública em 1955, teve sua posse garantida pelo 
Movimento Militar de 11 de Novembro, que frus
trou uma tentativa de golpe de Estado. O governo 
Kubitschek caracterizou-se por maciços investi
mentos públicos nos campos da energia (hidrelé
tricas de Furnas e Três Marias), dos transportes 
rodoviários e da siderurgia. Lançou as bases da 
indústria automobilística. Mas não deteve o pro
cesso inflacionário, agravado pelos investimentos 
na construção de Brasília, que inaugurou em
1960. Após deixar o Governo, elegeu-se senador 
por Goiás (1962) e preparava-se para disputar no
vamente a presidência nas eleições de 1965, quan
do o Movimento Militar de 31 de Março de 1964 
interrompeu a vida constitucional do país. No 
mesmo ano Kubitschek teve cassado o seu manda
to parlamentar e suspensos os seus direitos políti
cos por 10 anos. Em 1967 tentou, juntamente com 
Carlos Lacerda e João Goulart, formar o movi
mento político denominado Frente Ampla, com 
base num programa de redemocratização do país. 
Morreu num desastre de automóvel.

Lacerda, Carlos Frederico Werneck
d e  (Vassouras, RJ, 1914 — Rio de Janeiro, RJ, 
21-5-77), jornalista e político brasileiro. Simpati
zante dos ideais marxistas na juventude, com eles 
rompeu em 1938, tomando-se anticomunista radi
cal. Articulista incisivo e brilhante, trabalhou vá
rios anos no Correio da Manhã, e em 1949 fundou 
seu próprio jornal, Tribuna da Imprensa, através 
do qual moveu implacável campanha contra o go
verno do presidente Getúlio Vargas (1950/54). 
Eleito deputado federal em 1954, tornou-se líder 
da UDN na Câmara e em agosto desse ano foi 
ferido a bala no atentado em que morreu o major 
da Aeronáutica Rubem Vaz. O crime precipitou 
a crise política que levou Vargas ao suicídio. Pri
meiro governador eleito do Estado da Guanabara
(1960), Lacerda apoiou a candidatura de Jânio 
Quadros e, quando este renunciou, opôs-se à posse 
do vice-presidente João Goulart. Foi um dos líde
res civis do Movimento Militar de 31 de Março 
de 1964, mas quando o presidente Castello Branco 
dissolveu os partidos políticos (1965), frustrando 
sua candidatura à presidência da República, La
cerda voltou-se contra o Governo. A partir de 
1967, tentou formar a Frente Ampla de oposição, 
com Goulart e Kubitschek, mas em dezembro de 
68 teve seus direitos políticos suspensos por 10

anos. Dedicou-se então a atividades empresariais, 
dirigindo a editora Nova Fronteira. Alguns livros: 
Xanane Outras Histórias (1959, contos) e O Po
der das Idéias (1963, entfaios).

Lang, Fritz (Viena, 1890 — Los Angeles,
2-8-76), cineasta austríaco, o mais destacado re
presentante do Expressionismo alemão. Persegui
do pelo nazismo, refugiou-se na França (1933), 
transferindo-se depois para Hollywood. Entre seus 
melhores filmes estão Metrópolis (1926), M  - O 
Vampiro de Dusseldorf (1931) e Os Corruptos 
(TheBigHeat, 1953).

Leporace, Vicente Fidelice (São Tomás 
de Aquino, MG, 1912 — São Paulo, SP, 16-4-78), 
jornalista, radialista e apresentador de televisão de 
São Paulo, criador do Trabuco, programa de gran
de audiência, que apresentava desde 1962 na Rá
dio Bandeirantes. Recebeu o título de Defensor do 
Povo”, por suas críticas mordazes aos erros e  abu
sos dos administradores públicos.

Letelier, Orlando (Temuco, Chile, 13 4
1923 — Washington, EUA, 21-9-76), político chi
leno, membro do Partido Socialista, ex-ministro 
do Exterior e da Defesa do governo Allende. Eco
nomista, dirigiu a Carteira de Empréstimos do 
BIRD. Como diplomata, foi embaixador no Bra
sil, durante o governo de Eduardo Frei, e nos 
EUA, no governo Allende (de 1971 a maio de 
1973), ocupando, em seguida, o cargo de ministro 
das Relações Exteriores. Às vésperas de sua que
da, Allende reorganizou o gabinete, chamando-o 
para a pasta da Defesa. Preso no golpe de setem
bro de 1973, foi libertado no ano seguinte. Exilou- 
se na Venezuela e posteriormente em Washington, 
onde foi assassinado num atentado.

Umaf Hermes (Brumado, BA, 1902 — Rio 
de Janeiro, RJ, 2-10-78), escritor, jurista e político 
brasileiro que ocupou o cargo de primeiro-minis- 
tro (1962/63) no governo parlamentarista de João 
Goulart. Ensinou Direito em São Paulo e depois 
no Rio de Janeiro, onde militou na imprensa e na 
política, defendendo um ideário socialista, e foi 
preso após a insurreição comunista de 1935. De
putado federal (1946/50) pela Esquerda Democrá
tica, manteve-se afastado da política até 1961, 
quando passou a colaborar no governo João Gou

lart, como chefe da Casa Civil (1961/62), como 
titular da pasta do Trabalho e Previdência Social 
(1962) e, por fim, como primeiro-ministro. A par
tir de 1963, exerceu o cargo de ministro do Supre
mo Tribunal Federal. Entre suas obras, destacam- 
se Tobias Barreto, a Época e o Homem (1939), 
Introdução à Ciência do Direito (1953), Lições da 
Crise (1954) e Idéias e Figuras (1957).

Lins, Osman (Vitória de Santo Antão, PE,
1924 — São Paulo, SP, 8-7-78), escritor brasilei
ro. Estreou com o romance O Visitante (1955), pu
blicado em seu Estado natal. Transferindo-se para 
São Paulo no início dos anos 60, dedicou a maior 
parte do seu tempo à literatura, escrevendo os con
tos de Nove, Novena (1966) e os romances Avalo- 
vara (1974), considerado sua obra mais importan
te, e A Rainha dos Cárceres da Grécia (1977). Pu
blicou ainda o romance O Fiel e a Pedra (1961), 
e as peças Lisbela e o Prisioneiro (1964) e Guerra 
do Cansa Cavalo ( 1966).

Lispector, Clarice (Tchetchelnik, URSS,
1925 — Rio de Janeiro, RJ, 9-12-77), escritora 
brasileira de origem ucraniana. Chegou ao Brasil 
quando tinha alguns meses de idade. Sua família 
estabeleceu-se inicialmente no Recife e depois no 
Rio de Janeiro. Considerada uma das principais 
representantes da ficção de linha introspectiva na 
literatura brasileira, deixou, entre outros roman
ces, O Lustre (1946), A Maçã no Escuro (1961), 
A Paixão Segundo G. H. (1964), e os livros de 
contos Laços de Família (1960) e Felicidade Clan
destina (1971).

Lutfalia, Fuad (Líbano, 1905 — São Paulo, 
SP, 16-8-78), industrial brasileiro de origem liba
nesa. Chegou ao Brasil em 1922, tendo aqui fun
dado indústrias de papelão e tecidos. Faleceu de 
enfarte, poucos dias após ter sido confiscado, pelo 
presidente Geisel, o patrimônio líquido da S/A 
Fiação e Tecelagem Lutfalia, de sua propriedade.

Lysenko, Trofim Denisovitch (Karlov 
ka, 1898 — Kiev, 20-11-76), geneticista soviético. 
Famoso por ter convencido Stálin e Kruschev de 
que o ambiente causa alterações hereditárias nas 
plantas, Lysenko dominou as ciências biológicas 
soviéticas por muitos anos, mas após a queda de 
Kruschev (1964) foi denunciado como charlatão.
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Makarios III (Pano Panayia, 1913 — Nicó- 
sia, 3-8-77), título do prelado e político cipriota 
Mikhail Khristodolou Mouskos. Foi arcebispo da 
Igreja Ortodoxa Autocéfala de Chipre e primeiro 
presidente da República a partir de 1960. Apesar 
da pressão dos turcos, que invadiram o país em 
1974 e aí instalaram um Estado turco-cipriota, 
Makarios III continuou lutando pela integridade 
de Chipre.

Malraux, André Georges (Paris, 1901 — 
idem, 23-11-76), escritor francês, autor de A Con
dição Humana {La Condition Humaine, 1933), 
considerado um dos mais importantes romances 
do século XX. Interessado por todos os problemas 
da cultura, envolveu-se em movimentos revolucio
nários na China e na Espanha, e durante a II 
Guerra Mundial lutou na Resistência Francesa. 
Ocupou o cargo de ministro da Cultura (1958/68) 
no governo De Gaulle. Além de estudos sobre ar
te, escreveu L ’Espoir (1937), sobre a Guerra Civil 
Espanhola, e dois volumes autobiográficos: Anti- 
mémories (1967) e La Corde et les Souris (1976).

Mao Tsé-tung (Shaoshan, 1893 — Pequim, 
9-9-76), líder revolucionário marxista chinês, um 
dos mais importantes pensadores políticos do sé
culo XX. Foi um dos fundadores do Partido Co
munista chinês (1921) e apoiou a aliança deste 
com o partido Kuomintang, dirigido inicialmente 
por Sun Yat-sen e depois por Chiang Kai-shek. 
Em 1927, rompeu com o Kuomintang, que adota
va posições conservadoras e anticomunistas, e ini
ciou a revolução camponesa nas províncias do sul, 
onde formou o Exército Vermelho. Batido pelas 
tropas de Chiang em 1934, o Exército Vermelho 
liderado por Mao e Chu-teh empreendeu a Longa 
Marcha para o norte. Durante a II Guerra Mun
dial, Mao aliou-se novamente a Chiang na luta 
contra os invasores japoneses. Terminado o confli
to, reiniciou a guerra revolucionária, que culmi
nou com a expulsão das tropas de Chiang Kai- 
shek da China continental e a instauração de um 
governo socialista a 1.° de outubro de 1949. Desde 
então Mao tomou-se a figura central e dominante 
da vida do país: orientou a coletivização das ter
ras, o processo de industrialização e a política ex
terna; sustentou as divergências ideológicas com 
a URSS, estimulou a Grande Revolução Cultural 
Proletária (1966) e presidiu a reaproximação com 
os Estados Unidos, ao encontrar-se com o presi
dente Richard Nixon em 1972. Deixou grande nú
mero de ensaios políticos, reunidos sob o título 
Obras Escolhidas.

Marx, Groucho (Nova York, 1890 — Los 
Angeles, 19-8-77), nome artístico de Julius Henry 
Marx, um dos mais famosos comediantes do cine
ma norte-americano. Juntamente com seus irmãos 
Harpo, Chico e Zeppo, trabalhou em filmes consi
derados clássicos, como Hotel da Fuzarca (The 
Cocoanuts, 1929) e O Diabo a Quatro (Duck 
Soup, 1933). Mais tarde, com Harpo e Chico, rea
lizou Uma Noite na Ópera (1935), obra-prima da 
filmografia cômica.

Matarazzo, Ciccilo (São Paulo, SP, 1898
— idem, 16-4-77), nome pelo qual era conhecido 
o industrial brasileiro e patrono das artes Francis
co Matarazzo Sobrinho, criador da Bienal de São 
Paulo (1951) e um dos fundadores do Museu de 
Arte de São Paulo.

Matarazzo Júnior, Conde Francisco
(São Paulo, SP, 1900 —  idem. 27-3-77), industrial 
brasileiro. Filho do imigrante italiano Francisco 
Matarazzo, um dos pioneiros da industrialização

do Brasil, dirigiu as Indústrias Reunidas F. Mata
razzo S.A., um dos maiores complexos fabris da 
América do Sul.

Maysa Monjardim Matarazzo (Vitória, 
ES, 1936 — Niterói, RJ. 6-6-77), cantora e com
positora popular brasileira. Tendo iniciado sua 
carreira em São Paulo em 1956, transferiu-se de
pois para o Rio de Janeiro e conquistou grande 
popularidade, tornando-se um mito nacional pela 
força de sua interpretação e por sua personalidade 
angustiada e controvertida. Entre suas músicas de 
maior sucesso figuram Meu Mundo Caiu e Ouça.

Mead, Margaret (Filadélfia, e u a ,  12
12-1901 — Nova York, 15-11-78), antropóloga 
norte-americana. Doutora pela Universidade de 
Colúmbia e diretora do Museu Americano de His
tória Natural, estudou várias culturas tribais, so
bre as quais deixou obras consideradas clássicos 
da antropologia cultural, como Maturidade em 
Samoa (Corning o f Age in Samoa, 1928) e Sexo 
e Temperamento em Três Culturas Contemporâ
neas (1935). Em janeiro de 1977, esteve no Brasil, 
onde participou do Fórum Pan-Americano para 
Estudos da Adolescência (Salvador, BA). Lutou 
ainda pelos direitos da mulher, recusando porém 
o título de líder feminista.

Meir, Golda (Kiev, Ucrânia, 1898 — Jerusa
lém, Israel, 8-12-78), estadista israelense. Emigrou 
para os EUA, onde, em 1915, tornou-se militante 
sionista no grupo Operários do Siâo e em 1919 
integrou um dos primeiros grupos de pioneiros que 
fundaram comunidades israelitas na Palestina, in
fluenciados pelo pensamento socialista. Foi indi
cada em 1934 para a direção executiva da Confe
deração Geral do Trabalho, embrião do futuro Es
tado de Israel, e após sua fundação, em 1948, foi 
embaixatriz na União Soviética. Eleita em 1949 
para o Parlamento israelense, em 1956 ocupou o 
Ministério do Trabalho no gabinete de Ben Gu- 
rion, e de 1956 a 1965 foi ministra das Relações 
Exteriores. Participou da fundação do Partido 
Trabalhista Israelense, do qual foi secretária-geral. 
Prim eiro m inistro em 1 9 6 9 .  ren u n ciou  em  1 9 7 4 .

devido às criticas que sofreu pelo despreparo mili
tar de Israel na Guerra do Yom Kippur (1973).

Enquanto chefe do Governo, defendeu a manuten
ção dos territórios árabes conquistados em 1967 
e opôs-se à criação de um Estado palestino.

Mendes, Francisco (Enxudé, Guiné-Bis- 
sau, 1939 — Lisboa, 7-7-78), primeiro-ministro 
da Guiné-Bissau, desde a independência do país, 
em 1974. Foi o mentor ideológico do “socialismo 
humanista” na Guiné-Bissau e em Cabo Verde.

Mercader, Ramón dei Rio Hernández
(Barcelona, Espanha, 7-2-14 — Havana, Cuba,
18-10-78), militante político stalinista que assassi
nou Trótski. Atuou na Guerra Civil Espanhola e, 
ao término desta, foi viver na URSS. Sob o nome 
de Jacques Momard, a 20*8-40, em Coyoacán, 
México, cometeu o crime que o tornaria famoso. 
Cumprida a pena de 20 anos de prisão, desapare
ceu e nos últimos anos morava na URSS, onde 
recebeu o título de herói nacional em 1977.

Messerschmitt, Willy (Frankfurt-am- 
Main, 26-6-1898 — Munique, 15-9-78), engenhei
ro e industrial alemão, criador do famoso avião 
Messerschmitt ME-109, responsável pela supre
macia aérea alemã durante a primeira parte da II 
Guerra Mundial.

Mikoyan, Anastás Ivanovitch (Armê
nia, URSS, 25-11-1895) — Moscou, 21-10-78), 
político soviético, ex-presidente da URSS 
(1964/65). Aderiu aos bolcheviques em 1915 e foi 
um dos líderes da Revolução Comunista no Cáu- 
caso. Membro do Politburo (1935), vice-presiden
te do Conselho de Ministros (1946), ministro do 
Comércio (1956), denunciou o culto à pessoa de 
Stálin e favoreceu a ascensão de Kruschev.

Monod, Jacques (Paris, 1910 — Cannes, 
31-5-76), bioquímico francês. Obteve, juntamente 
com André LwofT e François Jacob, o Prêmio No- 
bel de Fisiologia e Medicina de 1965 pela desco
berta de um novo tipo de gene que regula outros 
genes. Tornou-se mundialmente conhecido por seu 
livro O Acaso e a Necessidade (1970), no qual
afirma que matéria e v id a  sào  apenas a rra n jo s  d i
ferentes dos mesmos átomos, e que o homem nào 
passa de produto de um acidente cósmico.



92 O BITUÁRIO

Monteiro, Duglas Teixeira (Rio Claro, 
SP, 1926 — Recife, PE, 25-9-78), sociólogo brasi 
leiro. Depois de exercer o magistério em Vitória, 
ES, e várias cidades do interior paulista, ingressou 
na USP, onde desenvolveu intenso trabalho de 
pesquisa sociológica. Nos últimos tempos apro
fundava seus estudos na área da sociologia da reli
gião, tendo escrito o livro Errantes do Novo Sécu
lo, sobre seitas messiânicas. Foi um dos fundado
res e o primeiro presidente da Associação dos So
ciólogos de São Paulo.

Montgomery, Bemard Law (Londres, 
1887 — Alton, 24-3-76), militar inglês, famoso 
por ter derrotado o Afrika Korps, de Rommel, na 
batalha de El-Alamein, em 1942. Serviu na índia 
e lutou na I Guerra Mundial, onde foi ferido em 
combate; assumiu o comando do 8.° Exército in
glês no norte da África, durante a II Guerra Mun
dial. Seu confronto com Rommel terminou com 
a rendição dos alemães na Tunísia (1943). Partici
pou mais tarde da invasão da Sicília (Itália) e da 
Normandia (França), e comandou as tropas an- 
glo-canadenses na Europa, até a vitória final sobre 
os alemães. Depois da guerra serviu no comando 
supremo da OTAN.

Morais Neto, Prudente de (Rio de Ja
neiro, RJ, 1904 — idem, 21-12-77), jornalista bra
sileiro que teve intensa participação na vida políti
ca e cultural do país desde os anos 20. Sob o pseu
dónimo de Pedro Dantas, colaborou em diversos 
jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foi re- 
dator-chefe do Diário de Notícias do Rio de Janei
ro (1955/62) e tomou parte no movimento moder
nista. Presidente da ABI (Associação Brasileira de 
Imprensa) de 1976 até sua morte, destacou-se nas 
lutas contra a censura e pela libertação dos presos 
políticos.

Morena, Roberto (Rio de Janeiro, 1902 — 
Praga, Tchecoslováquia, 5-9-78), ex-líder sindical 
e deputado da Assembléia Constituinte de 1946 
pelo Partido Comunista Brasileiro. Lutou na 
Guerra Civil Espanhola contra os franquistas. 
Asilou-se em 1964 no Uruguai, transferindo-se de
pois para o Chile e para Praga.

Moro, Al do (Bari, 23-9-1916 — Roma,
9-5^78), político italiano, presidente do Partido 
Democrata Cristão, assassinado pelo grupo terro
rista Brigadas Vermelhas. Professor de Direito na 
sua cidade, após a II Guerra Mundial foi eleito 
para a Assembléia Constituinte e ocupou diversos 
cargos nos governos que se sucederam: sub-secre- 
tário para Assuntos Estrangeiros (1947/48), mi- 
listro da Justiça (1955/57) e ministro da Instru- 

vào Pública (1957/59). Foi primeiro-ministro por 
cinco vezes, a primeira das quais de 1963 a 1968. 
Articulador da “abertura à esquerda” — aliança 
dos democrata-cristàos com os socialistas, na dé
cada passada —, Moro era o nome mais cotado 
para a presidência do país, quando foi seqüestra
do, a 16 de março. Encarcerado durante 55 dias, 
antes de ser morto, seu caso abalou a opinião pú
blica mundial, ante as exigências dos seqüestrado
res, a recusa das autoridades italianas em atendê- 
las e as cartas desesperadas de Moro, pedindo que 
intercedessem em seu favor.

Nabokov, Vladimir (São Petersburgo, 1899 
—  Montreux, Suíça. 2-7-77), escritor russo, natu
ralizado norte-americano, tomou-se mundialmen
te famoso com seu romance Lolita (Paris, 1955).

Emigrou em 1919 para a Inglaterra e em 1940 es
tabeleceu-se nos Estados Unidos. Estudou em 
Stanford e Harvard, e ensinou russo e literatura 
européia em Comell. Escreveu outros romances, 
volumes de poemas, contos e a autobiografia Fala, 
Memória (1967).

Negrão, João (São Paulo, 1901 — idem,
31-5-78), coronel da antiga Força Pública, partici
pou da aventura do Jahu, primeiro avião a cruzar 
o Atlântico sul, em 1927.

Pace, José Carlos (São Paulo, SP-, 1944 —  
Mairiporã, SP, 18-3-77), automobilista brasileiro. 
Disputou várias vezes o Campeonato Mundial de 
Fórmula 1, obtendo a primeira colocação no 
Grande Prêmio de 1975, em Interlagos, São Pau
lo. Morreu num desastre de avião.

Pasolini, Pier Paolo (Bolonha, 1922 — 
Ostia, 2-11-76), escritor e cineasta italiano. Ini
ciou suas atividades no cinema como roteirista, 
mas logo passou a dirigir seus próprios filmes, al
guns dos quais, como Evangelho Segundo São 
Mateus (1964) e Teorema (1967), suscitaram in
tensa controvérsia nos anos 60, por seu enfoque 
dos problemas sociais. Dirigiu ainda Édipo Rei 
(1967) e Medéia (1970).

Paulo VI (Concesio, 1897 — Roma, 6-8-78), 
262.° papa da Igreja Católica Romana. Depois de 
se ordenar padre em 1920, Giovanni Battista 
Montini entrou para os serviços diplomáticos, 
ocupando, por mais de 30 anos, importantes car
gos na Secretaria de Estado do Vaticano. Nomea
do arcebispo de Milão em 1954 e elevado ao car- 
dinalato em 1958, foi eleito papa a 21-6-63, suce
dendo a João XXIII. Em seu pontificado procurou 
seguir moderadamente a linha progressista de seu 

.. antecessor, dando continuidade ao Concílio Vati
cano II. Suas encíclicas Ecclesiam Suam (1964) 
e Populorum Progressio (1967) revelam preocupa
ções sociais, rejeitando a opressão do homem mo
derno, enquanto Humanae Vitae (1968) opõe-se 
ao controle artificial da natalidade, mantendo a 
Igreja fiel à sua doutrina. Desenvolveu também in
tensa atividade apostólica, visitando diversas re
giões do mundo, como Jerusalém (1964), onde 
conferenciou com Athenagoras, patriarca da Igre
ja Ortodoxa Grega; a sede da ONU, em Nova

York (1965); Fátima, Portugal (1967); Bogotá, 
Colômbia (1968); Uganda (1969); além de países 
do Oriente Médio e do Pacífico (1970).

Peterson, Ronnie (Orebo, 1944 — Monza, 
Itália, 11-9-78), piloto de corridas sueco. Iniciou 
sua carreira na Fórmula 1, em 1970. Entre 1973 
e 1976, venceu três vezes o Grande Prêmio de 
Monza, tornando-se recordista nesse autódromo 
italiano, onde morreu em acidente que envolveu 
vários carros, logo após a largada de 1978.

Pignatari, Francisco "Baby" (Nápoles, 
Itália, 11-2-1917 — São Paulo, 27-10-77), indus
trial brasileiro. Destacou-se à frente da Lamina- 
ção Nacional de Metais e como figura da alta so
ciedade internacional. Casou-se com a princesa 
Ira de Fürstenberg, em 1961, divorciando-se em 
1964. Lutou contra a participação estrangeira no 
projeto Caraíba Metais (Bahia).

Pontes, Paulo (Campina Grande, PB, 1940
— Rio de Janeiro, 27-12-76), teatrólogo brasilei
ro. Dedicou-se desde cedo às atividades teatrais, 
tendo sido um dos fundadores do Grupo Opinião, 
mas ficou conhecido sobretudo por sua peça Gota 
d ’Agua (1975), escrita de parceria com Chico 
BJarque de Holanda.

Presley, Elvis Aron (Tupelo, 1935 — Mem
phis, 8-1-77), cantor de rock and roll norte-ameri- 
cano, um dos ídolos mundiais da juventude em 
meados dos anos 50. Iniciou sua carreira cantan
do músicas rurais, mas depois incluiu no repertó
rio blues e outros ritmos negros. Entre suas can
ções de maior sucesso, destacam-se Heartbreak 
Hotel, D on’t Be Cruel e Love me Tender. Atuou 
como ator principal em vários filmes, que ajuda
ram a divulgar suas músicas e mantiveram sua 
grande popularidade até meados da década de 60.

Rao, Vicente (São Paulo, SP, 1892 — idem,
19-1-78), jurista e político brasileiro. Ministro da 
Justiça (1934/37), demitiu-se do cargo, por ser 
contrário à implantação do Estado Novo. Foi che
fe da delegação brasileira à Assembléia Geral da 
ONU (1950) e ocupou a pasta das Relações Exte
riores nos governos de Vargas (1953) e Juscelino 
Kubitschek. Escreveu vários livros, entre os quais 
Novas Formas de Organização Política.
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Reis, Dilermando (Guaratinguetá, SP, 
1916 — Rio de Janeiro, RJ, 2-1-77), compositor 
brasileiro. Violonista de grande prestígio, foi um 
dos maiores intérpretes de valsas brasileiras e de 
choros. Entre as obras de sucesso do seu repertó
rio figuram Noite de Lua e Magoado.

Rockefeller III, John Davidson (Nova 
York, EUA, 21-3-1906 — idem, 11-7-78), milio
nário norte-americano. Mecenas e filantropo, pro
moveu a educação e as artes em organizações co
mo a Fundação Rockefeller e o Museu Americano 
de História Natural.

Rockewell, Norman (Nova York, 
3-2-1894 — Stockbridge, Massachusetts, 9-11- 
78), artista plástico norte-americano. Abandonou 
o colégio aos quinze anos, para estudar pintura, 
e aos 22 vendeu sua primeira ilustração para o Sa- 
turday Evening Post, iniciando uma colaboração 
de quase meio século. A partir de 1970, em lugar 
das cenas otimistas, características do “sonho 
americano” e que caracterizavam sua obra, passou 
a retratar a violência racista e a combater a guerra 
do Vietnam.

Rossellini, Roberto (Roma, 1906 — idem,
3-6-77), cineasta italiano, cujos filmes Roma, Ci
dade Aberta (1945) e Paisà (1946) chamaram a 
atenção do mundo para o neo-realismo cinemato
gráfico. Reconhecido como um dos maiores dire
tores de cinema do pós-guerra, foi premiado nos 
festivais de Roma, Veneza, Zurique e Cannes. Fez 
ainda, entre outros, os filmes: Alemanha, Ano Ze
ro (1948), Stromboli (1950) e Vanina Vanina
(1961).

Salgado da Gama, Clóvis (Leopoidina, 
MG, 1906 — Belo Horizonte, 25-6-78), político, 
médico e educador brasileiro. Ministro da Educa
ção durante o governo Kubitschek, foi também vi- 
ce-governador de Minas Gerais, em 1950/55 e 
1960/66, e governador de 1955 a 1956.

Shaw, Robert (Inglaterra, 9-8-27 — Irlan
da, 28-8-78), novelista e dramaturgo inglês, mais 
conhecido do grande público como ator, por sua 
participação no filme Tubarão (Jaws). Entre suas 
novelas, encontram-se The Hiding Place (1959) e 
The Sun Doctor ( 1961).

Silone, Ignazio (Pescina dei Marsi, 1900 -  
Genebra, 22-8-78), pseudónimo do escritor italia
no Secondo Tranquilli, um dos fundadores do Par
tido Comunista italiano. Participou intensamente 
do movimento antifascista. Expulso do partido em 
1930, refugiou-se na Suíça, onde começou a escre
ver. Estreou com o romance Fontamara (1930), 
sua obra mais famosa, seguindo-se Pane e Vino 
(1937), II Segreto di Lucca (1956) e LAv-  
ventura d'un Povero Cristiano (1968).

Silva, Ismael (Niterói, 1905 -  Rio de Janei
ro, 14-3-78), compositor popular brasileiro. Pio
neiro do samba de morro carioca, fundou em 1928 
a primeira escola de samba do Rio, a Deixa Falar. 
Compôs grandes sucessos, como Se Você Jurar, 
Uma Jura que Eu Fiz e Até Amanhã.

Silva, Orlando (Rio de Janeiro, RJ, 1915 —  
idem, 7-8-78), um dos maiores intérpretes da músi
ca popular brasileira. No início de sua carreira, 
contou com a ajuda do cantor Francisco Alves, 
que o lançou em 1934 na Rádio Cajuti. Orlando 
alcançou sucesso rapidamente e já em 1935 grava 
va seu primeiro disco, com Lágrimas e Última Es
trofe. Em 1936, começou a cantar na Rádio Na

cional, e no ano seguinte passou a ser chamado 
“Cantor das Multidões”. A partir dessa época gra
vou várias centenas de discos (LPs e 78 rotações). 
Entre suas interpretações de maior êxito popular 
figuram Lábios que Beijei, Carinhoso, Nada 
Além, Jardineira, Meu Consolo Ê Você, O 
Homem sem Mulher Não Vale Nada e História 
Antiga.

Simonetti, Enrico (Alaffio, Itália, 1924 — 
Roma, 28-5-78), maestro italiano radicado no 
Brasil. Atingiu grande sucesso com sua orquestra 
popular em fins da década de 50 e início dos anos 
60. Compôs trilhas sonoras para filmes, como 
Floradas na Serra e Absolutamente Certo.

Stokowski, Leopold (Londres, 1882 — 
Hampshire, 13-9-77), regente de orquestra inglês, 
conhecido por suas brilhantes interpretações de 
obras de compositores modernos, sobretudo Mah- 
ler e Stravinsky. Radicado nos Estados Unidos, 
dirigiu as orquestras Sinfônica de Nova York 
(1912/36), Sinfônica da NBC (1941/44), Filarmô
nica de Nova York (1944/45) e Sinfônica de 
Houston (1952/62). Foi também o criador dos 
Concertos para a Juventude.

Stakhanov, Alexei (Orei Obiast, u r s s ,  
1905 — Moscou, 1977), mineiro soviético que, na 
década de 30, foi escolhido como modelo de traba
lhador, para estimular a "emulação socialista” e 
aumentar a produtividade.

Torres, Juan José (Cochabamba, 1919 -  
Buenos Aires, Argentina, 1-6-76), político e mili
tar boliviano. Comandante-chefe das Forças Ar
madas, assumiu a presidência em 1970, após o 
golpe de Estado que depôs Ovando Candia, ado
tando uma política de caráter reformista e nacio
nalista. Foi, porém, derrubado em agosto do ano 
seguinte por uma conspiração militar chefiada por 
Hugo Banzer, exilando-se no Chile e depois na Ar
gentina, onde foi assassinado.

Vieira, José Geraldo (Rio de Janeiro, RJ,
1897 — São Paulo, SP, 18-8 77), escritor e crítico 
de artes plásticas brasileiro. Depois de cursar me
dicina no Rio de Janeiro transferiu-se para São

Paulo, onde se dedicou à literatura e ao jornalis
mo. Estreou na ficção com o romance A Mulher 
que Fugiu de Sodoma (1931), ao qual se seguiram, 
entre outros, Território Humano (1936), A Qua
dragésima Porta (1944) e A Túnica e os Dados 
(1947).

Visconti, Luchino (Milão, 1906 — Roma.
17-3-76), cineasta italiano, considerado o pai do 
cinema neo-realista. Estreou com Ossessione (Ob
sessão, 1942), e em 1948 recebeu o Grande Prê
mio do Festival de Veneza com La Terra Trema, 
notável filme documentário sobre os pescadores 
sicilianos, ao qual seguiram-se, entre outros, Roc- 
co e Seus Irmãos (1960), O Leopardo (1964) e 
Morte em Veneza (1971). Foi diretor teatral, tendo 
montado peças de Jean Anouilh, Sartre, Jean Coc- 
teau, Arthur Miller e Tennessee Williams.

Von Braun, Wernher (Wirsitz, Alemanha, 
hoje Wyrzisk, Polônia, 1912 — Virgínia, Estados 
Unidos, 16-7-77), cientista alemão, construtor das 
famosas bombas V-2, lançadas sobre Londres du
rante a II Guerra Mundial. Chefiou a equipe de 
pesquisadores do centro de balística de Peenemün- 
de. Depois da guerra, transferiu-se para os Esta
dos Unidos, onde dirigiu os programas espaciais 
da NASA, sendo responsável pelo Projeto Apoio, 
que enviou os primeiros astronautas à Lua (1969).

Warner, Jack (Londres, Inglaterra, 2-8-1892
— Los Angeles, EUA, 9-9-78), um dos principais 

produtores de cinema norte-americano; com seus 
três irmãos, fundou a Warner Brothers, em 1923. 
Produziu um grande número de filmes dos mais 
variados gêneros, como Scarface, Casablanca, O 
Tesouro de Sierra Madre, Vidas Amargas, My 
Fair Lady e Bonnie & Clyde.

Ziembinski, Zbigniew Marian (Wie- 
liczna, Polônia, 7-3-1908 — Rio de Janeiro,
18-10-78), ator e diretor teatral brasileiro de ori
gem polonesa. Dedicou-se ao palco desde muito 
cedo, chegando a diretor do Teatro Nacional da 
Polônia. Radicado no Brasil desde 1941, introdu
ziu no país as principais conquistas do teatro con
temporâneo. Recebeu em 1977 a Ordem do Mérito 
da Polônia, por seus 50 anos de teatro.
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(ANORAMA
MUNDO
A crise econômica e a queda do dólar. 
Subdesenvolvidos, os mais prejudicados. 
Os conflitos internacionais na África, 
Ásia e América Latina. A explosão do 
terrorismo na Europa. Apesar de tudo, 
algumas boas perspectivas.

D epois de quase um milhão de anos de existência, estará 
o homem derrapando incontrolavelmente para o abismo 

do Juizo Final, tal como prevê o Apocalipse bíblico?
Embora encontrem-se indícios de que sim — como a cres

cente poluição e destruição do meio ecológico, o desenvolvi
mento de armas supermortíferas pelas grandes potências e a 
crônica carência de alimentos para uma população que não 
cessa de aumentar —, um balanço da situação mundial nos 
últimos anos não autoriza previsão tão pessimista.

É verdade que a humanidade está com seu organismo acu
sando mal-estar geral e saúde debilitada. Trata-se de uma 
doença que a obriga a repensar seu destino e a rever suas es
truturas econômicas, políticas e sociais. Enquanto o remédio 
adequado não lhe for ministrado, certamente haverá desorien
tação, sofrimento e perplexidade. Mas, ainda que ao analista 
não reste outro recurso que o exame dos sintomas, isso não 
significa que a enfermidade seja incurável ou fatal.

N a área da economia, as dificuldades decorrentes da brus
ca elevação dos preços do petróleo, a partir de 1973, 

continuaram influindo negativamente no panorama mundial. 
Na maioria dos países, o aumento do custo da principal fonte 
de energia resultou em alta geral de preços, inflação de difícil 
controle, redução das taxas de crescimento interno, elevação 
da dívida externa e agravamento das questões sociais. Por seu 
turno, essa situação provocou sensível diminuição nos níveis 
do comércio entre os povos e significativo abalo no sistema 
monetário internacional.

Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Econômicos (OCDE), que reúne dezenove países da Europa 
ocidental, além dos EUA, Canadá, Japão, Austrália e Nova 
Zelândia, a média do custo de vida entre seus membros conti

1. Criança branca rodesiana aprende a atirar;
2. Manifestante negro morto na África do Sul; 3. Guerrilheira da 
Frente Polisário; 4. Sadat e Beguin celebram o
acordo de Camp David; 5. 0  novo papa João Paulo II; 6. A queda
do dólar no Banco de Tóquio; 7. O comandante
Zero deixando a Nicarágua; 8. Um motorista de táxi de Formosa
ateia fogo a si mesmo e no carro para protestar contra
a aproximação EUA-China; 9. Mulheres iranianas protestam contra 
o xá; 10. Corpos de seguidores da seita Templo do Povo.

nuou ascendente no último triénio, passando de 8,6% em 1976 
para 9% em 1978. De sua parte, as nações do Terceiro Mundo 
foram as mais afetadas. No mesmo período, o custo de vida 
subiu 70% na Turquia, 100% no Zaire e 130% na Argentina.

Mas a novidade na situação mundial não reside nas difi
culdades enfrentadas pelos países do Terceiro Mundo 
para que suas populações atinjam um estágio de vida compatí

vel com a dignidade humana. De certa forma, essas nações, 
pauperizadas pela dependência da exportação de matérias-pri
mas a preços baixos e da importação de produtos industriali
zados a preços altos, há muito tempo convivem com proble
mas semelhantes. O fato novo no panorama econômico mun
dial é que a questão do petróleo veio a revelar uma fragilidade 
até então insuspeitada na economia norte-americana — preci
samente aquela que parecia inabalável, em vista do poderio 
de suas riquezas materiais e capacidade tecnológica. Desde 
a década de 30 os Estados Unidos não sofriam uma crise de 
tais proporções. Sua indústria passou a operar com capacida
de ociosa, o nível dos investimentos baixou e a taxa de expan
são do PNB, que atingiu 4,9% em 1977, desceu para 3,8% 
em 1978. Com isso, em fins de 1978, a taxa de desemprego 
mantinha-se em torno dos 6% e o déficit da balança comercial 
alcançava montante inédito: cerca de 30 bilhões de dólares. 
Simultaneamente, o dólar, instrumento de troca e reserva de 
valor nas operações de comércio e nas finanças internacio
nais, sofria sucessivas desvalorizações em relação a outras 
moedas fortes (25% para o iene japonês e 19% para o marco 
alemão). Ao terminar o triénio, as medidas governamentais 
para conter a inflação e elevar o valor da moeda pareciam 
indicar que os EUA sofreriam uma pequena recessão econô
mica em 1979, com reflexos que atingiriam todo o mundo.

Em 1978 a acentuada desvalorização do dólar atingiu o 
nível mais baixo de sua história e isso atemorizou os merca
dos monetários. Curiosamente, neste caso a questão do petró
leo serviu apenas como a gota que faz o balde transbordar. 
Havia muito tempo o valor do dólar nas operações cambiais 
vinha sendo sustentado artificialmente. Sua predominância 
como moeda forte data da II Guerra Mundial, ocasião em que 
os EUA foram o único grande país industrial a passar incólu
me pelas conseqüências diretas do conflito. De lá para cá, po
rém, alguns países voltaram a ocupar posição de importância 
nas relações econômicas internacionais, e o mundo assistiu 
à rápida reconstrução de duas potências que haviam sido der
rotadas na guerra: a Alemanha Ocidental e o Japão. Ora, todo 
esse conjunto de novos fatos teria forçosamente de deslocar 
o dólar de sua posição privilegiada. Em verdade, a participa
ção da indústria norte-americana na produção conjunta dos 
24 países mais desenvolvidos caiu de 60% para 40%, mas o 
dólar continuou respondendo por 82% da liquidez internacio
nal — posição evidentemente artificial.

Por outro lado, o papel de grande “banqueiro” exercido pe
los Estados Unidos começou a perder sua credibilidade em 
1971, quando as autoridades monetárias norte-americanas re-



cusaram-se a entregar o equivalente em ouro do dólar-papel 
retido por outros países. Realmente, Washington estava emi
tindo papel-moeda sem lastro suficiente, com dois propósitos 
básicos: financiar os empreendimentos norte-americanos no 
exterior e pagar os elevados custos da Guerra do Vietnam. 
Mas como sem lastro a moeda perde seu valor, o dólar passou 
a flutuar livremente em relação ao valor do ouro.

Assim, a questão do petróleo, em 1973, veio apenas refor
çar as tintas de um quadro já acabado, porque obrigou os 
EUA a despender quantias cada vez maiores na compra de 
óleo bruto e a entrar em rápido processo de endividamento. 
Somente na década de 70 o Governo norte-americano emitiu 
cerca de 150 bilhões de dólares, para financiar seus déflcits 
e a expansão de suas empresas multinacionais.

Em face dessa situação, as outras potências industriais pas
saram a intervir nos mercados de câmbio, a fim de absorve
rem a enxurrada de dólares oferecida por aqueles que queriam 
trocá-los por moedas mais firmes, para livrar-se de eventuais 
prejuízos cambiais. A manobra para “salvar” o dólar, posta 
em prática pelos bancos centrais de alguns países, destinava- 
se a evitar que o excesso de oferta desvalorizasse ainda mais 
a moeda norte-americana. A desvalorização incontrolada re
duziria o valor de suas reservas nacionais em dólares e de 
seus haveres junto ao país devedor.

Tal atitude é compreensível, sobretudo quando se considera 
que os EUA continuaram sendo, individualmente, o prin
cipal parceiro comercial dos países industrializados. Nada 

disso, porém, revelou-se suficientemente consistente para im
pedir que os países do Mercado Comum Europeu (com exclu
são da Grã-Bretanha) acabassem criando, em dezembro de 
1978, seu próprio “sistema monetário” : a Unidade Monetária 
Européia. Nesse sistema, suas moedas nacionais deveriam so
frer oscilação conjunta em relação ao dólar, permitindo-se 
uma flutuação máxima de 2,25% entre elas. Talvez essa deci
são constitua a primeira solução capaz de derrubar a hegemo
nia do dólar como padrão de valor no comércio internacional.

A questão é que nada é muito simples quando entra em 
jogo a interdependência dos fenômenos econômicos em escala 
global — ações praticadas em um setor da economia sempre 
determinam conseqüências mais ou menos imediatas em ou
tros setores. Como as operações de sustentação do dólar re
querem vultosas emissões repentinas em moedas nacionais, 
elas também contribuem de modo sensível para agravar a in
flação nas nações que se atrevem a executá-las.

A pesar disso, alguns países altamente industrializados 
conseguiram amenizar certos aspectos da crise. Em qua

se todas as nações mais ricas da Europa, o aumento geral dos 
preços e a inflação já se encontram sob algum controle, embo
ra isso lhes custe redução no desenvolvimento e elevação do 
número de desempregados. A posição mais firme até o final 
de 1978 era ainda ocupada pela Alemanha Ocidental, cuja 
taxa de inflação situava-se entre as mais baixas (3,7 em 1977 
e 3% em 1978) e que ao fim do ano acusava um superávit 
na balança comercial de USS 20 bilhões, a mesma quantia 
apresentada em 1977. A França também revelou excelente de
sempenho no triénio, pois de um déficit de USS 4 bilhões em 
1976 passou para um saldo favorável de USS 400 milhões 
no final do período. Mas a grande façanha positiva parece 
ter sido realizada pelo Japão, que aumentou seu saldo de USS

17 bilhões em 1977 para USS 30 bilhões em 1978. O fato 
é especialmente relevante quando se recorda que o Japão é 
um país insular, situado muito longe dos principais pólos in
dustriais e enfrenta os problemas da superpopulação e da es
cassez de recursos naturais.

Por diversas razões, porém, esse desempenho não se gene
ralizou. Ao contrário, a maioria dos países viu-se obriga
da a restringir drasticamente seus planos de desenvolvimento 

e reduzir as importações de numerosos produtos, para utilizar 
as reservas cambiais na compra de petróleo. Além disso, não 
poucos têm ainda de conviver com as altas taxas de desempre
go resultantes das medidas de combate à inflação. Em conse
qüência, o ritmo de expansão do comércio internacional dimi
nuiu sensivelmente em relação ao que era nos anos iniciais 
da década de 70. E essa desaceleração influiu negativamente 
inclusive nos países exportadores de petróleo. A Arábia Sau
dita, por exemplo, viu com surpresa seu superávit de 1977 
(USS 13,5 bilhões) ser reduzido em cerca de USS 2,5 bilhões 
no final do triénio, enquanto a Venezuela acusou em 1978 
seu primeiro déficit nestes últimos cinqüenta anos.

Embora difícil de ser medido diretamente, o declínio dos 
investimentos internos em novos empreendimentos pode ser 
avaliado por seus efeitos, entre os quais o aumento do desem
prego. Em 1978 havia 16,5 milhões de desempregados somen
te nos 24 países mais industrializados do Ocidente — pratica
mente o dobro do registrado em 1973. Assim, ociosos em seus 
próprios territórios nacionais, esses capitais têm buscado, em 
ritmo crescente, oportunidades de investimento mais rentável 
no exterior, inclusive em países socialistas. Por sua abundân
cia em matérias-primas e mão-de-obra a baixo custo, a Améri
ca Latina tem sido uma das regiões preferidas. Somente o Bra
sil tem atraído anualmente cerca de USS 1 bilhão dos USS 
28,7 bilhões que no período 1973/1978 foram, em média, des
tinados todos os anos a aplicações no estrangeiro.

O capital estrangeiro, porém, tem contribuído para ampliar 
as dificuldades dos países em desenvolvimento, não só porque 
constitui um fator de realimentação do processo inflacioná
rio como porque agrava o endividamento externo. De 1968 
a 1978, a dívida externa brasileira, por exemplo, pulou de 3,78 
bilhões de dólares em 1968 para mais de 40 bilhões em 1978, 
segundo estimativas oficiais. O que mais inquieta nessas ci
fras, porém, não é o crescimento de 830% em dez anos, mas 
o montante de seus juros e amortizações. Em 1978, o país 
pagou USS 7,8 bilhões pelos serviços da dívida externa e esti
mava-se que em 1979 esse pagamento seria de USS 9 bilhões.

Na área política, os esforços em favor da contenção da cor
rida armamentista no mundo foram empanados, no últi
mo triénio, pela ameaça feita, pelos Estados Unidos, de produ

zir a bomba de nêutrons como meio de contrabalançar o cres
cente poderio dos balísticos SS soviéticos, na disputa de me
lhor posição no jogo das grandes influências internacionais. 
Por outro lado, a Conferência de Desarmamento de Genebra 
proibiu o uso das chamadas armas ecológicas, o que de certa 
forma constitui um alívio para a humanidade. No item arma
mentos, outra novidade foi a inclusão do Brasil no pequeno 
grupo dos países exportadores: nada menos de oitocentos blin
dados leves brasileiros foram vendidos para a Líbia, Bolívia, 
Chile e Japão, além de mil caminhões militares para outros 
compradores.



PANORAM A/M UNDO

As armas convencionais, no entanto, parece que continua
rão existindo por muito tempo. Com o termômetro político 
acusando altas e baixas temperaturas nos diversos continen
tes, elàs se fizeram presentes em ações terroristas, golpes de 
Estado, conflitos fronteiriços e choques entre nações, onde a 
diplomacia cedeu lugar à força bruta.

O último triénio registrou choques armados de diferentes 
níveis e intensidades. Na África, por exemplo, tropas 

francesas e belgas intervieram no Zaire contra os rebeldes ca- 
tangueses que invadiram a Província de Shaba, e pára-quedis
tas franceses lutaram no Tchade em missão semelhante. En
quanto a Etiópia enfrentava a luta contra os separatistas da 
Eritréia, o Governo revolucionário de Angola prosseguia no 
combate aos guerrilheiros de Jonas Savimbi. Forças armadas 
da Rodésia realizaram incursões contra os territórios vizinhos 
de Moçambique e Zâmbia, sob o pretexto de destruir bases 
dos guerrilheiros que combatem o regime branco de Ian 
Smith. E Idi Amin, presidente de Uganda, enviou seu exército 
contra a Tanzânia, ocupando temporariamente cerca de mil 
quilômetros quadrados do país governado por Julius Nyerere.

Na Ásia, apesar dos movimentos isolados do Egito para 
obter a paz em separado com Israel, a temperatura man
teve-se bastante alta no Oriente Médio, sobretudo com a guer

ra civil libanesa entre falangistas cristãos e muçulmanos es
querdistas. Beirute, em dezembro de 1976, estava praticamen
te arrasada, e a ingerência da Síria e de Israel nos assuntos 
internos do Líbano só contribuía para agravar a situação. No 
Irã, o segundo semestre de 1978 testemunhou a explosão de 
questões sociais, havia muito latentes, contra o regime rfionár- 
quico do xá Reza Pahlevi. Orientados pelo líder religioso xiita 
ayatollah Khomeini e organizações de esquerda, mais de três 
milhões de manifestantes saíram às ruas em todo o país. A 
greve geral atingiu duramente a economia nacional, inclusive 
a produção petrolífera, fazendo prever a queda da monarquia 
para breve. Na antiga Indochina, a confrontação entre duas 
formas de praticar o socialismo levou o Vietnam, apoiado pe
la URSS, a invadir o Cambodja, aliado da China.

Mas talvez o fato mais importante tenha sido a morte do 
líder chinês Mao Tsé-tung, em setembro de 1976, que abriu 
a luta interna pelo poder na China. A facção dos moderados, 
que consolidou sua vitória sobre os revolucionários radicais 
em junho de 1977, promulgou uma nova Constituição em fe
vereiro de 1978 e adotou um programa que dava prioridade 
ao desenvolvimento econômico em detrimento do conceito 
ideológico de “revolução contínua”. Mas prosseguiram cada 
vez mais acirradas as divergências com a URSS. A China ga
nhou um ponto importante ao assinar com o Japão um tratado 
que lhe permite aproveitar a sofisticada tecnologia japonesa 
na exploração de suas imensas reservas de matérias-primas. 
Menos resultados imediatos teve a ofensiva diplomática do 
presidente chinês, Hua Kuo-feng, ao visitar países da Europa 
em busca de aliados no confronto com a URSS.

A luta no seio do movimento comunista mundial não se 
restringiu apenas à deterioração das relações sino-soviéticas, 
onde se debatem antigas e profundas questões econômicas e 
ideológicas. A Conferência dos Partidos Comunistas euro
peus, realizada em Berlim (1976), acabou por negar validade 
a um centro hegemônico do movimento comunista internacio
nal. Novas teses, defendidas sobretudo pelos comunistas espa

nhóis, italianos e franceses, promoveram uma revisão estraté
gica e das táticas leninistas: apontam novos caminhos, inde
pendentes, para o acesso ao poder, constituindo-se no que a 
imprensa denominou “eurocomunismo”.

Na América Latina, como para contrabalançar o alívio 
nas relações entre Cuba e Estados Unidos, que em 1977 
suspenderam o bloqueio econômico imposto aos cubanos por 

16 anos, tropas nicaragüenses invadiram o território da vizi
nha Costa Rica, em setembro de 1978. A questão entre Chile 
e Argentina pela posse legal do canal de Beagle, no cone sul 
do continente, também esteve a ponto de deflagrar uma guerra 
local entre esses países. Em fins de 1978, ambas as partes 
concordaram em estabelecer uma trégua, para submeter nova
mente a questão ao arbítrio de um terceiro país.

Mas as dificuldades econômicas e o extremismo político 
enlutaram a Europa com ações terroristas. O fato mais 
comovente deu-se em maio de 1978 na Itália, com o seqüestro 

e posterior assassinato do líder democrata-cristão Aldo Moro. 
O terrorismo marcou sua presença em todo o triénio, particu
larmente na Espanha, onde foi praticado pelos separatistas 
bascos do ETA e por grupos de extrema esquerda e de ultradi- 
reita, como os “Guerreiros de Cristo Rei”. Na Grã-Bretanha, 
o Exército Revolucionário da Irlanda (IRA) prosseguiu com 
seus atentados, após o governo Wilson ter declarado que seu 
país manteria indefinidamente sob seu controle a região da 
Irlanda do Norte. Por outro lado, a Espanha continuou sua 
política de redemocratização; a França perdeu sua última co
lônia na África (atual Djibuti) e tranqüilizou seus aliados da 
OTAN e do MCE com a derrota dos partidos da esquerda 
nas eleições parlamentares de maio de 1978.

Entre os sintomas de agravamento do mal-estar, porém, o 
mundo também apresentou sinais positivos de convales
cença. Novas formas de energia foram pesquisadas, sendo que 

algumas delas já entraram em uso para substituir o petróleo. 
O próprio Brasil deu um exemplo de pioneirismo, ao estabele
cer o Programa Nacional do Álcool. Igualmente saudáveis fo
ram os fatos ocorridos no terreno dos direitos humanos, onde 
o movimento Anistia Internacional (detentor do Prêmio Nobel 
da Paz de 1977) andou de mãos dadas com a Igreja Católica, 
que tem impulsionado sua ação pastoral. A escolha do cardeal 
polonês Karol Wojtyla para o trono papal, rompendo uma 
tradição de quatro séculos de pontífices de origem italiana, 
e a atuação de numerosos bispos, sobretudo na América Lati
na, são poderosos indícios de que a Igreja reencontra seu ca
minho original em defesa do homem e do progresso. E se isso 
acontece com uma força espiritual de tal magnitude, o mundo 
não pode estar tão mal como julgam alguns.

Informações mais detalhadas sobre a situação mundial 
encontram-se nos seguintes verbetes da Enciclopédia do Ano: 
África; Alemanha, República Federal da; América Latina;
Ásia; Catolicismo; China; Comércio Internacional;
Comunismo; Custo de Vida; Defesa Nacional; Direitos Humanos; 
Dívida Nacional; Economia Mundial; Egito; Emprego 
e Desemprego; Energia, Produção de; Estados Unidos; Europa; 
França; Grã-Bretanha; Inflação;Investimentos 
Internacionais; Irã; Israel; Itália; Japão; Moeda e Câmbio;
Produto Nacional; Socialismo; União Soviética.
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BRASIL
Os descaminhos da abertura política 
numa fase de transição. O alto custo 
do modelo econômico. Avanços sociais 
e movimento operário. A afirmação 
da política exterior. As distorções 
da economia e os problemas sociais.

Não é fácil definir uma fase de transição, como foram os 
dois últimos anos do governo Geisel — e sobretudo 
quando, nesse período, os resultados alcançados nos planos 

político, econômico e social contrariaram, às vezes aberta
mente, os objetivos declarados da atuação governamental.

O ano de 1977, por exemplo, deveria ter sido o momento 
por excelência da anunciada abertura política “lenta, segura 
e gradual”, que culminaria nas eleições de 1978; em vez disso, 
assistiu a uma profunda reformulação de cunho autoritário 
no sistema político — por intermédio da Emenda Constitucio
nal n.° 8, o chamado “pacote de abril” —, que, entre outras 
medidas, prolongou a duração dos mandatos para a Presidên
cia da República e estabeleceu o voto indireto para a escolha 
de um terço dos membros do Senado.

Em 1978, o Governo pretendia transformar o combate à 
inflação, por meio do “crescimento não acelerado” da econo
mia, no carro chefe de sua estratégia eleitoral: no entanto, os 
preços sofreram nesse ano uma elevação da ordem de 41% 
(contra 38,7% em 1977), enquanto o crescimento da produção 
de bens de consumo duráveis atingia 17%, um resultado pró
ximo aos dos anos do “milagre econômico”. Como um todo, 
a expansão industrial apresentou o índice bastante satisfatório 
de 8,6% (contra apenas 3,9% em 1977), ultrapassando a 
média do qüinqüênio: entre 1974 e 1978, o crescimento acu
mulado da produção industrial chegou a 42%.

A discrepância entre os objetivos visados e os resultados 
conseguidos prende-se à redução da eficácia dos mode

los político e econômico, consolidados em 1968. Os bons re
sultados na esfera econômica foram contrabalançados pelo 
aumento da dívida externa, que em 1978 ultrapassou os 40 
bilhões de dólares. Como o endividamento cresceu num ritmo 
bastante superior ao da conquista de novos mercados — em 
1978, superava em 25% o montante do ano anterior, enquanto 
as exportações expandiram-se apenas 3% —, grande parte do 
esforço exportador foi mobilizado para fazer frente aos com
promissos internacionais. Em 1974, as exportações correspon
diam a 68% da dívida líquida, isto é, a dívida total menos

1. O presidente Geisel no México; 2. Metalúrgico paulista em
assembléia; 3. O presidente eleito, Figueiredo, em campanha; 4. Euler
Bentes, candidato oposicionista à presidência, em campanha;
5 e 6. Aspectos da concentração do Movimento Custo de Vida, em São
Paulo; 7. Manifestação pela anistia no enterro de João Goulart;
8. Desvio do rio Paraná para a construção da usina de Itaipu;
9. Encontro estudantil nacional em São Paulo; 10. Geisel visita a 
central nuclear de Jülich, na Alemanha Federal.

as reservas disponíveis; em 1978, esta proporção diminuíra 
para 43%. Assim, o serviço da dívida (juros mais amortiza
ções) custou neste ano cerca de 7,8 bilhões de dólares.

O esgotamento das soluções tradicionais manifestou-se 
ainda mais abertamente no terreno político-social. Ape

sar da sobrevivência do AI-5 até setembro de 1978, e das me
didas autoritárias do “pacote de abril” (restrições ao debate 
político no rádio e na televisão, relacionamento do número 
de parlamentares de cada unidade federativa à população e 
não ao eleitorado, o que veio beneficiar os Estados de menor 
força eleitoral etc.), a Oposição conseguiu uma vitória confor
tável em praticamente todos os grandes centros urbanos, ob
tendo expressiva maioria do voto popular nos pleitos para o 
Senado (embora elegendo menos senadores). Para a Câmara 
dos deputados, o partido situacionista teve maior número de 
votos e elegeu mais deputados; mas esta vitória, alicerçada 
nas regiões rurais, apenas testemunhou o distanciamento entre 
um sistema político restritivo e os setores mais dinâmicos da 
sociedade brasileira.

Essa defasagem manifestou-se antes mesmo das eleições, 
quando irromperam as grandes mobilizações operárias. O mo
vimento desencadeado em maio pelos trabalhadores do ABC, 
na região metropolitana de São Paulo, estendeu-se depois a 
outras áreas industriais da Região Sudeste e, em outubro, foi 
retomado pelos metalúrgicos de Guarulhos, Osasco e da capi
tal paulista. Os aumentos conquistados beneficiaram mais de
1,5 milhão de assalariados, e a expansão da renda disso decor
rente constituiu um dos fatores responsáveis pelo bom desem
penho da economia. Em 1978, o setor de bens não duráveis
— calçados, vestuário, alimentos, para onde foi canalizada 
boa parte dos aumentos recebidos — teve um crescimento de 
8%, superior à média do período 1975/78, de 6,26%.

A ortodoxia do modelo econômico era posta em xeque; si
multaneamente, esboçava-se um novo estilo, flexível e sem en
traves burocráticos, para a superação dos conflitos trabalhis
tas. Sempre que possível, patrões e empregados discutiram as 
reivindicações em negociações diretas, ignorando a tradicio
nal mediação dos órgãos governamentais. A greve começava 
a ser vista como algo aceitável, inscrito na lógica da produção 
industrial; um fato político-social, expressão de interesses em 
confronto e que implicaria, para sua superação, a busca de 
uma solução de consenso.

A primeira reação governamental consistiu na tentativa de 
remeter o movimento ao âmbito tradicional das decisões da 
Justiça do Trabalho. Depois, à medida que as negociações di
retas prosseguiam, o Poder Público reconheceu abertamente 
o caráter obsoleto da legislação que estabelece a mediação 
do Estado na solução dos conflitos salariais. Em setembro, 
porém, entrou em vigor o decreto-lei n.° 1632, que proibiu 
movimentos grevistas em setores considerados essenciais — 
bancos, hospitais, transportes etc. —, permitindo o enquadra
mento dos grevistas na Lei de Segurança Nacional.

A oscilação entre flexibilidade e autoritarismo foi a carac
terística dominante de um Governo habituado a impor 

decisões, e que mal conseguia acompanhar os novos ritmos 
de mobilização da sociedade. Um Governo que até então fun
cionava sem levar em conta a opinião pública, e cujo estilo



político expressava-se nas negociações de bastidores, lentas e 
cheias de reviravoltas, que conduziram à escolha dos governa
dores estaduais. Nesse período, apoiando-se na liberdade de 
imprensa, os diversos setores da sociedade passaram a definir 
mais claramente seus interesses e a organizar-se para efetivá- 
los, enquanto o Governo, desacostumado a ver suas decisões 
livremente discutidas, colocava-se na defensiva.

Um exemplo dessa atitude foi a mobilização contra o proje
to de emancipação do índio, apresentado nos primeiros meses 
de 1978 e que cedia a cidadania brasileira aos indígenas consi
derados “instruídos” pela FUNAI. Não mais colocados sob 
a tutela governamental, eles poderiam alienar as terras das 
reservas, que, presumivelmente, logo estariam nas mãos de 
grileiros. A defesa da cultura e das terras dos índios uniu an
tropólogos, sertanistas, religiosos, setores da opinião pública 
e até mesmo chefes indígenas. E o Ministério do Interior aca
bou por admitir a possibilidade de alterações no texto, sobre
tudo quanto à proteção das terras.

Em suma, 1978 foi um ano estratégico para a vida brasilei
ra. Um ano eleitoral e de grandes manifestações operárias, 
mas, sobretudo, um período de reencontro com o fato político, 

com a necessidade da composição entre interesses em conflito, 
e de busca de soluções alternativas para cada problema. Foi 
sem dúvida um reencontro lento e cauteloso, e sujeito a retro
cessos, mas a revogação dos Atos Institucionais, o restabeleci
mento do habeas corpus, a extinção da pena de morte e do 
banimento de brasileiros, entre outras medidas constantes da 
Reforma Constitucional de setembro de 1978, parecem mos
trar que o esgotamento do modelo ostensivamente autoritário 
tornou-se algo irreversível.

Uma vez superado, no âmbito da política externa, o perío
do das “fronteiras ideológicas”, o país procurou relacio
nar sua estratégia diplomática às necessidades de intercâmbio 

com todos os Estados, independentemente de seus alinhamen
tos internacionais — estratégia definida pelo governo Geisel 
como “pragmatismo responsável”.

A África foi uma das áreas em que essa política se revelou 
mais fecunda. Medidas como a condenação do apartheid sul- 
africano, e o pronto reconhecimento da independência da Gui- 
né-Bissau, Moçambique e Angola consolidaram a presença 
brasileira no continente, favorecendo a assinatura, em 1977, 
de uma série de acordos comerciais, técnicos e culturais com 
a Nigéria, o Togo, o Senegal e Angola. Nas relações com os 
países da Europa, destacaram-se os financiamentos obtidos no 
mercado de eurodólares, além do estabelecimento de convê
nios complementares ao acordo nuclear de 1975 entre o Brasil 
e a Alemanha, firmados durante a visita do presidente Geisel 
a este país (março de 1978). Na área interamericana, além 
das negociações que levaram à assinatura do Pacto Amazôni
co, a diplomacia brasileira enfrentou dificuldades justamente 
rias relações com seus dois maiores parceiros comerciais: Es
tados Unidos e Argentina.

Com os Estados Unidos, as divergências decorreram, em 
parte, das críticas norte-americanas à situação dos direitos hu
manos no país, fato que levou o Governo brasileiro a denun
ciar, em março de 1977, o acordo militar mantido com Wash
ington. No essencial, entretanto, prenderam-se à oposição à 
venda, pela Alemanha Ocidental, de usinas de enriquecimento 
e processamento de urânio ao Brasil. Contudo, em 1978 a visi

ta do presidente Cárter mostrou que o diálogo entre os dois 
países continuava a existir.

Com a Argentina, a controvérsia girou em torno de aspec
tos da construção das grandes hidrelétricas de Itaipu e Cor
pus, no rio Paraná. Segundo a Argentina, a usina brasileira 
poderia prejudicar as condições de navegabilidade de seus 
portos; o Brasil temia que a hidrelétrica de Corpus viesse a 
inundar a barragem de Itaipu, no caso de utilizar a elevada 
cota de água originalmente prevista, de 105 a 120 metros.

Durante todo o ano de 1977 sucederam-se as negociações 
entre representantes brasileiros, paraguaios e argentinos — 
coroadas em dezembro pela 10.a Reunião de Chanceleres dos 
Países da Bacia do Prata — sem que se chegasse a um acordo. 
Ao contrário, a ampliação do número de turbinas previsto pa
ra Itaipu (vinte, em vez de dezoito), decidida em novembro 
pelo Governo brasileiro, aprofundou as divergências.

Em 1978, a Argentina fechou, por duas vezes, a fronteira 
de Paso de los Libres, impedindo o tráfego de caminhões bra
sileiros para o Chile. O Governo brasileiro, entretanto, prefe
riu adotar uma atitude de discrição, para não causar entraves 
adicionais às negociações sobre Corpus-Itaipu.

Em 1978, o país tinha mais de 113 milhões de habitantes, 
e a população economicamente ativa era estimada em 42 
milhões. O Produto Interno Bruto superou os 184 bilhões de 

dólares, e o balanço de pagamentos apresentou um saldo posi
tivo de 4,1 bilhões de dólares, devido ao enorme volume de 
recursos financeiros que nesse ano ingressou no país. Conse
guidos fundamentalmente junto ao mercado de eurodólares, 
esses créditos acrescentaram quase 5 bilhões de dólares às re
servas de divisas — 7,256 bilhões de dólares em 1977, 12 
bilhões de dólares em 1978 — e elevaram a dívida externa 
a tais proporções que o Governo viu-se obrigado a ampliar, 
de cinco para oito anos, o vencimento de novos compromis
sos. Parte considerável desses recursos, entretanto, serviu para 
alimentar operações financeiras de caráter especulativo, pro
piciando lucros a curto prazo e convertendo-se em poderoso 
fator inflacionário. E o custo do dinheiro, de 60% ou mais 
ao ano (um custo imediatamente repassado pelas empresas ao 
conjunto da população), revelou-se uma importante fonte de 
inflação. Este aspecto foi reforçado pela própria composição 
da dívida interna pública, que em 1978 atingiu 385 bilhões 
de cruzeiros. Como 60% desse montante era constituído por 
Letras do Tesouro Nacional, resgatáveis a curto prazo, o Es
tado recorreu incessantemente ao mercado de capitais e emitiu 
número crescente de títulos, de rendimentos cada vez mais ge
nerosos, para atrair novos investidores.

Além disso, as divisas encaminhadas ao sistema financeiro 
praticamente não contribuíram para a criação de empregos, 
capazes de absorver os dois milhões de brasileiros que todos 
os anos ingressam no mercado de trabalho. As estimativas 
indicam a criação de 800 000 novos empregos, em 1978 — 
um crescimento de 2% do pessoal ocupado, em relação ao 
ano anterior, bem abaixo das necessidades de um país cuja 
expansão demográfica tem sido de 2,7% ao ano, e cuja taxa 
anual de migração para as grandes cidades chega a 5%.

Em conseqüência, vastos setores da população continuaram 
sobrevivendo graças a empregos marginais. Em 1976, se
gundo uma pesquisa do IBGE, quase 45% dos brasileiros eco

nomicamente ativos ganhavam menos de um salário mínimo
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— e não há nenhum motivo para supor que, no biênio 
1977/78, esse quadro tenha sido substancialmente alterado.

Ao contrário, uma análise do perfil de distribuição de renda 
no Brasil, em 1960 e 1970, confirma a tendência à concentra
ção de recursos cada vez maiores nas camadas mais ricas da 
população. Em 1960, o segmento de renda mais elevada — 
1% da população — detinha 11,7% da renda global; na base 
da pirâmide estava metade da população, a quem correspon
dia 17,7% da renda nacional. Dez anos depois, os mais ricos 
(1%) controlavam 17,8% da renda total, e os 50% mais pobres 
viam sua participação decrescer para 13,7%.

Esses dados eram inclusive utilizados pelas autoridades pa
ra justificar certos desvios na política de incentivo à habitação 
popular. Segundo o BNH (Banco Nacional da Habitação) — 
que construiu apenas 896 000 residências para famílias de 
baixa renda, em um total de 1 700 000 unidades erguidas em
1977, quando o déficit de habitações era de 15 milhões de 
unidades —, a distribuição de renda simplesmente não permi
tia uma política alternativa. Somente 1% das famílias brasilei
ras possuíam recursos que lhes permitissem comprar um apar
tamento de dois quartos. A renda de 81% dos grupos familia
res não ultrapassava cinco salários mínimos.

A agropecuária revelou-se, em 1978, o setor de mais débil 
desempenho na economia, com um crescimento negativo 

de 1,8%. A produção agrícola decresceu quase 7%, com uma 
quebra de 13 milhões de toneladas de grãos na safra 1977/78.

O Poder Público atribuiu o fato a epidemias e condições 
meteorológicas adversas (secas, enchentes e geadas) que atin
giram as principais regiões produtoras. Alguns estudos, entre
tanto, responsabilizam fundamentalmente a política oficial de 
preços mínimos pelo decréscimo da produção. Fixados em 
apenas 23% — enquanto, em 1978, a taxa de inflação foi de 
40,8% — os baixos reajustes desestimularam os agricultores, 
levando à redução generalizada das áreas de plantio.

Esse desestímulo refletiu-se tanto nas lavouras de exporta
ção, como a soja, quanto na de produtos de consumo interno. 
Foram colhidas 9,35 milhões de toneladas de soja em 
1977/78, contra 12 milhões na safra anterior, devido à estia
gem que atingiu as regiões produtoras do Centro-Sul e à dimi
nuição das áreas de plantio. E a colheita de feijão, o alimento 
brasileiro por excelência, apresentou um declínio de quase 
13% em relação ao ano anterior, em virtude da redução do 
plantio nos Estados do Norte e Nordeste.

De fato, as condições meteorológicas adversas prejudica
ram as lavouras de exportação, as quais, por constituírem im
portante base da política de exportação, foram, no entanto, 
amparadas pelos órgãos governamentais. Mas as culturas de 
consumo interno, predominantemente a cargo do pequeno 
agricultor, sofreram ainda mais: quase não obtiveram assis
tência técnica ou financiamentos, receberam pequenos reajus
tes nos preços mínimos e, como de hábito, enfrentaram os efei
tos de uma estrutura de abastecimento que favorece os inter
mediários. Em conseqüência, no cálculo do custo de vida, o 
item alimentação apresentou, em 1978, crescimento de 44,4%.

A extração de petróleo no país, em 1978, manteve-se estag
nada, com uma produção total em torno dos 60 milhões 

ae barris, correspondentes a menos de 16% do consumo 
nacional. Cerca de 3,4 bilhões de dólares — o equivalente 
a um terço do total das exoortacões — foram gastos com a

importação de petróleo. Na verdade, as deficiências no setor 
petrolífero constituem um dos mais sérios pontos de estrangu
lamento da economia.

O Brasil produziu, em 1978, menos petróleo do que em 
1974, pois o esgotamento dos velhos poços do Recôncavo 
vem ocorrendo em ritmo superior ao da entrada em explora
ção comercial das jazidas da plataforma submarina.

As expectativas são de que, em 1985, o país tenha condi
ções de atender a 50% de suas necessidades de petróleo, em 
boa parte graças ao pleno aproveitamento das jazidas da ba
cia de Campos, avaliadas em 800 milhões de barris. Até fins 
de 1978, entretanto, õs únicos poços do Jitoral fluminense em 
exploração efetiva eram os do sistema de Garoupa, que produ
ziam entre 35 000 e 45 000 barris diários.

Em 1978, a parcela correspondente à educação, no orça
mento do país, foi de 72 bilhões de cruzeiros — um acrés
cimo de mais de 100% em relação aos 33,39 bilhões de cruzei

ros de 1976. Mesmo levando em conta a desvalorização da 
moeda, tais números sugerem que, para o Governo, o setor 
educacional começa a ser visto como prioritário. E era tempo, 
pois a média de escolaridade do brasileiro maior de 15 anos 
permaneceu bastante baixa: 5,4 anos de estudos na cidade e 
2,9 nas áreas rurais. Segundo o Mobral, mais de 9 milhões 
de adultos continuavam analfabetos em início de 1978.

Essa situação exprime o elevado índice de evasão escolar, 
decorrente da incorporação de menores no mercado de traba
lho. Em 1976, as matrículas na rede escolar de primeiro grau 
elevavam-se a 20 milhões; apenas 15% desse total chegariam 
a ingressar no segundo grau. Um de cada quatro alunos matri
culados não chegava a concluir a primeira série, e 18% aban
donavam os estudos na segunda série.

As mesmas condições, aliadas ao baixíssimo número de es
colas nas áreas rurais, caracterizam a rede de ensino do segun
do grau; o total de matrículas, em 1976, era de 2,3 milhões, 
enquanto a população na faixa de idade correspondente a esse 
nível de ensino elevava-se a 12 milhões.

Em todo o período, o ensino superior foi o que apresentou 
maior índice de crescimento. O número de matrículas cresceu 
209%, entre 1970 e 1976; dois anos depois, o número de uni
versitários no Brasil chegou a 1,2 milhão. No entanto, 77% 
desse total estudavam em instituições particulares, que muitas 
vezes ofereciam um nível de formação inferior ao das universi
dades estatais. A situação chegou a tal ponto que, em agosto 
de 1978, o Conselho Federal de Educação recebeu instruções 
para não mais aprovar a criação de novos cursos superiores 
no Estado de São Paulo.

Uma experiência inovadora na área do ensino unversitário 
foi a implementação, a partir de 1976, do Programa de Crédi
to Educativo. O objetivo era fornecer empréstimos a universi 
tários, restituíveis após a formatura. Até setembro de 1977, 
cerca de 300 000 estudantes das regiões Norte, Nordeste, Cen- 
tro-Oeste e Sul haviam sido auxiliados pelo programa.

Para informações mais detalhadas sobre o Brasil, ver, entre 
outros, os seguintes verbetes da Enciclopédia do Ano: 
Agricultura; Brasil; Catolicismo; Custo de Vida; Direitos 
Humanos; Divida Nacional; Educação;
Eleições; Emprego e Desemprego; Greves; Habitação; índios 
Brasileiros; Indústria; Inflação;
Mineração: Petróleo e Gás; Trabalho; Transportes.
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ARTES
Na literatura, o depoimento supera a 
ficção. Os dois mundos do teatro e 
a recuperação do cinema. Crescimento da 
escultura e tendências arquitetônicas. 
Popularização musical e bailarinos.

A s dificuldades econômicas, políticas e sociais que têm 
afligido nos últimos anos a maioria dos países do mundo 

não poderiam deixar de se refletir nas artes, gerando contradi
ções e certa confusão quanto à função e aos propósitos da 
criação artística na sociedade.

Dentre os diferentes fatores que contribuem para essa deso
rientação generalizada, dois merecem destaque: a incapacida
de demonstrada pelas nações em desenvolvimento de quebra
rem os laços da dependência econômica e tecnológica que as 
vinculam às grandes potências e o crescimento da sociedade 
de consumo até mesmo em países onde a fome produz altos 
índices de mortalidade. De fato, fruto de uma estrutura indus
trial baseada na obsolescência programada, a sociedade de 
consumo cria modismos culturais duvidosos e enaltece-os co
mo se possuíssem valores eternos e inabaláveis. Mas, ao me
nor indício de exaustão dos mercados, não titubeia em depre
ciar as novidades até então enaltecidas, a fim de abrir espaço 
para novos modismos geradores de bons lucros. Talvez este 
seja apenas um sinal dos tempos. É possível que a humanida
de esteja passando pelas inevitáveis dores de uma era de tran
sição e tudo venha a ordenar-se quando esse sofrimento resul
tar no parto de uma nova situação mundial, com a emergência 
de sociedades mais justas e mais estáveis. Até lá, porém, os 
prognósticos serão inteiramente especulativos, porque carece
rão de bases sólidas para análises mais objetivas.

Sendo assim, ao observador de tendências restará apenas 
a possibilidade de registrar os fatos, mantendo a esperança 
de que, apesar de tudo, as artes sobreviverão. Esse otimismo, 
aliás, não é destituído de fundamento: como a expressão artís
tica é uma das principais características que distinguem o ho
mem dos outros animais, não deverá desaparecer enquanto 
houver um único ser humano resistindo à animalização. E o 
triénio 1976/1978 vem comprovar que, embora passando por 
dificuldades e tropeços, as artes não se encontram atingidas 
por enfermidades incuráveis.

N o campo da literatura, a grande onda levantada pela fic
ção e a poesia hispano-americanas, sobretudo na Euro

pa, registrou sensível declínio. Após dois latino-americanos te
rem sido contemplados com o Prêmio Nobel — o guatemalte

1. Hermeto Paschoal no Festival de Jazz de São Paulo; 2. Cena da 
peça Macunaíma; 3. Nelson Xavier e Hugo Carvana no filme 
A Queda; 4. Esculturas "ecológicas”  de Franz Krajcberg;
-5. Dominique Sanda no filme 1900, de Bertolucci; 6. Obra de Farnese, 
após o incêndio do Museu de Arte Moderna do Rio, 7. Obra de 
Antônio Poteiro, na Bienal Latino-Americana; 8. Os dançarinos Mikhail 
Barishnikov e Gelsey Kirkland apresentando-se em Nova York.

co Miguel Ángel Asturias (1967) e o chileno Pablo Neruda 
(1971) — o “exotismo” da distante e surrealista América La
tina parece ter perdido o prestígio que elevou às alturas as 
obras de Júlio Cortázar, Jorge Luis Borges, Mario Vargas 
Llosa, Gabriel Garcia Márquez, Alejo Carpentier, Juan Rulfo 
e Carlos Fuentes, além de tantos outros.

No entanto, a diminuição de interesse pela obra de ficção 
não configurou um fenômeno de características exclusivamen
te européias, mas reproduziu-se também com maior ou menor 
intensidade em diferentes latitudes, afetando inclusive o Bra
sil. Possivelmente devido ao agravamento da instabilidade 
econômica e social que sacode ó mundo desde a crise do pe
tróleo (1973), a grande massa de leitores tem demonstrado 
crescente preferência pela não-ficção, como que buscando de
cifrar no relato verídico a chave capaz de iluminar uma situa
ção cujas origens escapam à sua compreensão imediata. Ante 
os problemas que a inteligência enfrenta na luta pela sobrevi
vência, não é de surpreender que a ficção fique postergada 
para o deleite espiritual em momentos menos aflitivos.

Em 1978, por exemplo, dois depoimentos históricos alcan
çaram grande sucesso nos Estados Unidos: um sobre o legen
dário líder militar na área do Pacífico, durante a II Guerra 
Mundial, general Douglas MacArthur; outro, sobre a ex-pri
meira dama da Argentina, Evita Perón. Fenômeno semelhante 
ocorreu na Grã-Bretanha, onde, ao lado do fracasso de ro
mancistas de renome, como John Fowles e J. R. R. Tolkien, 
observou-se o êxito de um relato de Maria Joffe, no qual a 
autora narra fatos dos 29 anos que passou em um campo so
viético de prisioneiros. Também na França, o lançamento edi
torial que despertou maior interesse nos últimos anos foi um 
depoimento histórico; e não deixa de ser surpreendente que 
a obra em questão — um relato sobre a desastrosa campanha 
de Napoleão na Rússia, em 1812 — fosse apenas a reedição 
de um livro publicado em meados do século passado.

E no Brasil, apesar dos rigores da censura, que proibiu, in
clusive, a venda de importantes obras de ficção — como o 
romance Zero, de Ignácio de Loyola Brandão, e a coletânea 
de contos Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca —, é de se 
mencionar o êxito obtido por três depoimentos jornalísticos 
sobre a recente realidade cubana, sendo que dois deles tiveram 
várias edições em poucos meses. Quanto ao número de exem
plares vendidos, esses dois Jivros só foram superados pelo no
vo romance Tieta do Agres fe, de Jorge Amado.

I sso não significa, no entanto, que a ficção tenha se revelado 
inteiramente desinteressante. Passada a forte tendência for- 

malista que caracterizou a vanguarda literária das décadas de 
50 e 60, representada sobretudo pelo nouveau roman, come
çou a despontar em todo o mundo certa ênfase na criação 
de obras com temas políticos e sociais e elaboradas segundo 
os cânones da narrativa tradicional.

Em Portugal, até fins de 1978 aguardava-se ainda o trans- 
bordamento literário que o final da ditadura salazarista fazia 
prever para breve. A ausência de tal explosão só pode indicar 
que a censura ditatorial conseguiu, efetivamente, causar danos 
profundos na cultura da nação. Mas é fato auspicioso que al
guns dos mais destacados romances portugueses lançados 
após 1974 já tratam com certa desenvoltura e arte assuntos 
como a vida no exílio político e a guerra colonial.



Quanto ao Brasil, o último triénio fez-se notar por uma pro
dução de temática bastante variada, que, inclusive, incorporou 
problemas inéditos na literatura nacional, como o homosse
xualismo e o feminismo. E se entre as obras produzidas no 
país não se constatou lampejo de criação gei ial, pelo menos 
algumas novidades editoriais revelaram a estieia ou a confir
mação de romancistas, contistas e poetas de talento, preocu
pados com a realidade nacional e atentos aos problemas cole
tivos do homem brasileiro.

Nos grandes centros internacionais, a fisionomia do teatro 
apresentou também diversidade e certa mudança de ten
dências. Na Europa ocidental, a experimentação cênica ràdi- 

cal sofreu alguma desaceleração. Como se refletisse sobre as 
conseqüências de suas próprias ações nos anos anteriores, a 
dramaturgia européia voltou a ocupar-se com a construção 
do texto, baseando-se no diálogo entre personagens para dis
cutir problemas que vão do cotidiano insípido do cidadão co
mum até polêmicas questões filosóficas. Apesar disso não sur
giram peças marcantes na Europa ocidental.

No mesmo período predominaram ainda as grandes monta
gens no cenário nofte-americano, recebendo destaque o musi
cal Pacific Overtures, que incorpora audaciosamente técnicas 
do teatro tradicional japonês kabuki para apresentar a história 
da “abertura” do Japão ao comércio ocidental. No setor da 
vanguarda, as realizações cênicas continuaram híbridas quan
to à comunicação com o grande público. A sofisticação do 
renomado Bob Wilson, por exemplo, chegou ao requinte de 
colocar em cena apenas um homem e uma mulher, durante 
cinco horas. Essas duas personagens jamais aparecem ao mes
mo tempo no palco e movimentam-se pouquíssimo em cena. 
Além disso, quando se movimentam, o fazem com quase insu
portável lentidão. Melhor revelador de tendências, no entanto, 
foi o IV Festival Mundial de Teatro, realizado em Caracas, 
Venezuela, com a participação de 27 países. Aí, tanto os deba
tes como as diferentes encenações deixaram bem clara a exis
tência de uma linha divisória na arte cênica mundial: de um 
lado está o teatro dos países desenvolvidos, com evidente pre
dileção por peças que valorizam o estéticismo subjetivista ou 
as crises existenciais do homem como indivíduo; do outro, si
tua-se o teatro dos países em desenvolvimento, lutando com 
falta de recursos de todo tipo, mas buscando sua expressão 
maior na discussão da problemática nacional ou numa arte 
cênica voltada para as raízes culturais de seus povos.

Quanto aos palcos brasileiros, a produção do triénio não 
foi decepcionante. Em 1976 houve a explosão de Gota 
d'Água, de Chico Buarque de Holanda e Paulo Pontes, peça 

na qual os autores, baseando-se na tragédia grega Medéia, de 
Eurípides, produziram um texto primoroso para desenvolver 
o conflito dramático em uma favela carioca contemporânea. 
No ano seguinte o grande destaque coube à peça Último Car
ro, de João das Neves, que em uma viagem de trem suburbano 
mescla toda uma galeria de tipos característicos da vida me
tropolitana brasileira. E 1978 foi marcado pela encenação de 
Macunaíma, fiel adaptação cênica do romance homônimo de 
Mário de Andrade, feita coletivamente pelo grupo Pau Brasil.

Essas encenações, aliadas a numerosas outras de bom nível, 
algumas de autores estreantes, vieram comprovar na prática 
que o teatro brasileiro passa por grandes dificuldades, mas 
não por crise de talento criador.

Por seu turno, a arte cinematográfica parece ter-se refeito 
no mundo inteiro do impacto que sofreu com o advento 
da televisão. Durante o último triénio vários filmes (e não ape

nas as grandes produções sensacionalistas) atraíram multi
dões às bilheterias. O período apresentou como tendência in
ternacional, e alguma evidência, a discussão dos problemas 
da mulher e de seu universo. Sob diferentes ângulos, produ
ções cinematográficas norte-americanas, francesas, alemãs e 
suecas enfocaram a temática feminina, cujo reflexo brasileiro 
configurou-se em nada menos que quatro filmes.

Paralelamente aos filmes de menor significação do ponto 
de vista cultural, cineastas norte-americanos continuaram dis
secando aspectos de sua sociedade, e pelo menos dois filmes 
italianos — Pai Patrão e A Árvore dos Tamancos — sugeri
ram um retorno ao neo-realismo do pós-guerra, que produziu 
uma série de obras-primas. No campo internacional merecem 
ainda menção duas produções do japonês Nagisa Oshima, 
com perturbadoras incursões ao reino da sexualidade humana.

No que concerne ao cinema brasileiro, a pornochanchada 
teve como alternativa fílmes como Lúcio Flávio, o Passageiro 
da Agonia, de Hector Babenco, Barra Pesada, de Reginaldo 
Farias, e Jogo da Vida, de Maurice Capovilla, todos voltados 
para a apresentação da marginalidade como produto de uma 
situação social que aguarda dias mais justos. Mas talvez a 
produção cinematográfica brasileira de maior significado cul
tural tenha sido Tenda dos Milagres, de Nélson Pereira dos 
Santos, baseada no romance de Jorge Amado, que debate as 
verdadeiras características da cultura nacional.

No âmbito das artes visuais, o observador interessado não 
pode deixar de refletir sobre o fato de o último triénio 
ter registrado número crescente de peças de arte tridimensio

nal — esculturas, relevos e objetos — ocupando o espaço pú
blico de algumas metrópoles. No Brasil, por exemplo, a cidade 
de São Paulo inaugurou um notável conjunto de esculturas 
em sua nova praça da Sé.

Trata-se, sem dúvida, de um fenômeno auspicioso, indica
dor de que a arte tende a deixar os museus e galerias, onde 
convive apenas com as elites, para se integrar no cotidiano 
da vida popular. Mas, ao mesmo tempo, não se pode deixar 
de observar que essa tendência traz em si uma contradição 
ainda não resolvida: se por um lado o contato direto e perma
nente da obra de arte com a grande massa da população obri
ga seu criador a desenvolver uma linguagem artística mais di
rigida à assimilação popular, por outro a ocupação do espaço 
público depende de pelo menos permissão oficial, o que impe
de o artista de expressar conteúdo claramente contestatório. 
Assim, a ocupação do espaço público pela obra de arte, tanto 
em Nova York como em Moscou, tanto em Paris como em 
São Paulo, continua dependendo do mecenato ou, no mínimo, 
de anuência oficial, o que significa conteúdo “bem comporta
do”, segundo os padrões oficiais vigentes.

Enquanto perdura essa situação contraditória para a popu
larização da arte tridimensional, o artista plástico continua 
encontrando na pintura sobre tela um meio de expressar-se 
com grande liberdade. É verdade que uma tela não pode ocu
par o espaço visual público da mesma maneira que os relevos 
e esculturas, e, precisamente por isso, enquanto obra de arte
original, sua popularização sofre sérias limitações. No entan
to, o retângulo de uma tela permite, pelo menos na intimidade 
do atelier, que o pintor registre a totalidade de seus sentimen-
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tos na linguagem que lhe pareça mais adequada. Esse isola
mento de que o pintor dispõe no ato de criar e a relativa inde
pendência da obra depois de criada têm feito da pintura sobre 
tela um baluarte na defesa da livre expressão.

Nesse sentido, é digno de registro o esforço desenvolvido 
pelos organizadores de algumas mostras internacionais, que 
tratam de reunir conjuntos de obras de conteúdo puramente 
ideológico. Tais mostras especiais desempenham papel da 
maior importância, pois têm a audácia de revelar ao mundo 
a livre criação de artistas que vivem sob regimes políticos au
toritários, dos mais diferentes matizes e da mais diversa orien
tação ideológica. As salas das Bienais de Florença e de Vene
za, por exemplo, já  apresentaram desde obras de pintores es
panhóis reprimidos pela ditadura franquista até pinturas de 
artistas soviéticos impedidos pela censura oficial de exibir 
suas telas em seu próprio país.

No Brasil, a liberdade de expressão artística sofreu desca
bida violência, consubstanciada na condenação de um 
pintor mineiro a um ano de cadeia pela simples ousadia de 

expor uma tela. Segundo os critérios da censura oficial, a tela 
constituía uma ameaça à segurança nacional. Outro aconteci
mento negativo fòi a frustração causada pela I Bienal Latino- 
Americana, realizada em São Paulo sob o discutível tema de 
“Artes e Magias”. Caótica quanto ao critério seletivo e pouco 
representativa quanto aos países concorrentes, a mostra não 
contribuiu para que se tivesse uma visão geral do atual estágio 
das artes plásticas no continente, nem mesmo para que se sou
besse quais são os seus mitos e magias.

Bem menos sujeita a imposições ideológicas oficiais, pelo 
menos nos países do Ocidente, a arquitetura depende de 
outros fatores para criar ou anular tendências. Entre tais fato

res são especialmente relevantes o capital disponível para as 
realizações e a descoberta de novos materiais ou técnicas de 
construção. Contudo, a década de 70 já  permite entrever ru
mos e objetivos divergentes entre as principais tendências. De 
um lado, a obra mais representativa da corrente que defende 
o despojamento é o Centro Nacional de Arte e Cultura Geor- 
ges Pompidou, cujo projeto pertence a dois arquitetos, o italia
no Renzo Piano e o inglês Richards Rogers. Com sua constru
ção terminada em 1977, em Paris, o edifício do Centro asse
melha-se a uma refinaria, de tubulações vivamente coloridas. 
Em verdade, o projeto sacrifica a harmonia visual do exterior 
em benefício de um complexo sistema de comunicação, que 
permite a utilização integral de seu espaço interno para as 
mais diferentes atividades.

No extremo oposto ao do despojamento, situa-se a luxu
riante concepção de megaestrutura, que revolucionou a arqui
tetura hoteleira nos Estados Unidos e já  contribuiu para alte
rar a fisionomia de algumas cidades do país. Concebida pelo 
arquiteto John Calvin Portman, a filosofia da megaestrutura 
resulta na construção de imensos conjuntos arquitetônicos, 
nos quais se fazem presentes escadas rolantes, elevadores com 
cabinas transparentes e jardins monumentais. Usando vidro, 
aço e concreto, as estruturas formam grandes espaços de luz, 
que são aproveitados para a criação de ambientes luxuriantes, 
dotados de fontes, chafarizes e até cachoeiras artificiais. Em 
síntese, as megaestruturas norte-americanas apresentam uma 
preocupação notória, e até abusiva, de demonstrar exuberân
cia, luxo e riqueza.

Mas, embora válidas como soluções específicas para casos 
isolados, tanto as megaestruturas como o aparente despoja
mento do Centro Georges Pompidou só ressaltam a imperiosa 
necessidade de a arquitetura solucionar seu desafio maior: 
criar projetos viáveis para a construção maciça de habitações 
confortáveis, a preços acessíveis às camadas menos favoreci
das da população, precisamente aquelas que mais necessitam 
do gênio criador do arquiteto.

Se a arquitetura tem se revelado elitista, inclusive quando 
suas obras são destinadas ao uso socializado (como nos 
edifícios públicos), com a música tem ocorrido precisamente 

o contrário: criações musicais que eram conhecidas quase ex
clusivamente por elites iniciadas são hoje apreciadas por um 
número cada vez maior de admiradores, de todas as camadas 
sociais. É razoável que se credite ao rádio e à televisão a res
ponsabilidade pelo amplo contato da música com o grande 
público. Mas a questão é: essa maior intimidade com a expres
são musical pode, por si só, explicar a aceitação cada vez 
mais generalizada dos diversos gêneros de música?

Parece que a resposta é sim, pois a diferença entre a situa
ção atual e a existente há uma ou duas décadas reside no fato 
de que agora a grande massa da população tem maior possibi
lidade de estar em contato permanente com algum tipo de ma
nifestação musical. O número de pessoas que possuem recep
tores de rádio e/ou de televisão é muitíssimo maior que o dos 
anos 60. Além disso, hoje é mais fácil possuir um toca-disco, 
e há ainda os toca-fitas. Todo esse conjunto de facilidades, 
obviamente desenvolvido para o consumo da música popular, 
acaba contribuindo de modo significativo para a apreciação 
da música erudita, e despertando vocações.

No âmbito da música popular internacional, os últimos 
anos assistiram ao apogeu do ritmo discothèque e ao surgi
mento de um novo gênero, o punk-rock, baseado na violência 
dos elementos sonoros.

No Brasil, a grande novidade da música popular foi o reco
nhecimento pelo público do conjunto As Frenéticas, conside
rado a revelação de 1978. Além disso, alguns compositores, 
como Chico Buarque de Holanda e Egberto Gismonti, conso
lidaram o seu prestígio com novos lançamentos discográficos, 
enquanto os festivais, notadamente o do jazz  e o do choro, 
realizados em São Paulo, apresentaram músicas consagradas 
e revelaram novos intérpretes e compositores.

Na música erudita, o período de 1976/78 caracterizou-se 
internacionalmente pelo retomo à atividade de notáveis intér
pretes — como os pianistas Vladimir Horowitz e Ervin Nyre- 
gyházi, que alcançaram grande sucesso em apresentações pú
blicas — e por bem-sucedidas estréias mundiais de várias ópe
ras, demonstrando renovado interesse por um gênero que pa
recia ameaçado de estagnação.

No campo da dança, ou, especificamente, do balé, as pla
téias de todo o mundo continuaram privilegiando os 
grandes artistas masculinos — caso dos soviéticos Mikhail 

Barishnikov (transformado em ídolo nos Estados Unidos) e 
Vladimir Vassiliev — ao invés das principais bailarinas.

In fo rm a ções  m ais de ta lhadas sobre a tiv idades a rtís ticas  
e n con tram -se  nos segu in tes  verbe tes da Enciclopédia do A no: 
A rq u ite tu ra ; C inem a; Dança; Literatura; Música;
Teatro; Visuais, Artes.
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CIÊNCIAS
A invasão científico-tecnológica. O 
controle da fusão termonuclear. Ciências, 
ambiente e sociedade: uma interação 
vital. Os principais avanços. Os males 
da medicina. A busca do espaça As 
realizações de cientistas brasileiros.

Ao examinar as conquistas da ciência e da tecnologia nos 
últimos anos, particularmente em 1978, constata-se que 
é cada vez maior seu impacto sobre a cosmovisão do ser hu

mano e sua influência na vida social. Hoje, parece inconcebí
vel uma civilização sem a ciência e a tecnologia modernas. 
A física nuclear, a informática, a química, a biologia molecu
lar, a genética, as geociências, a psicologia, a filosofia das 
ciências, a história mudaram radicalmente a nossa visão do 
mundo. As bases de uma nova cultura e de um humanismo 
mais profundo se encontram, hoje, nas ciências, tanto naturais 
como sociais, e em suas aplicações.

Um exemplo, que vem do campo da física, ilustra melhor 
esta nova concepção de cultura. As tentativas recentes 
feitas por cientistas dos Estados Unidos e da União Soviética, 

de obter a fusão termonuclear controlada, mostram que, para 
conseguir esse objetivo, é indispensável um estudo científico 
aprofundado do plasma e de seu comportamento em campos 
eletromagnéticos. E essas pesquisas nos levarão a compreen
der melhor a natureza do Universo: é neste estado que a maté
ria mais comumente se encontra, pois as estrelas são constituí
das de plasma. Tais experiências exigem recursos técnicos co
lossais, envolvendo equipes de engenheiros, administradores 
científicos e técnicos das mais diferentes especialidades. 
Quando o objetivo for atingido, ou seja, a produção abundan
te de energia obtida do hidrogênio da água do mar — e sem 
poluição —, exigirá também a participação ativa de cientistas 
sociais, economistas e políticos para avaliar e controlar suas 
conseqüências, dada a forte componente sociológica que terá 
essa descoberta.

Está cada vez mais presente no mundo moderno a consciên
cia de que os grandes projetos científicos e tecnológicos rela
cionam-se com aspectos sociais e políticos, e, por isso, sua 
elaboração exige a participação de especialistas de diferentes 
áreas do conhecimento. Neste sentido, o “desenvolvimentis- 
mo” com objetivos puramente econômicos pode freqüente
mente conduzir a desastres.

1. Os astronautas soviéticos Vladimir Kovalyonok e Alexander
Ivantchenkov, recordistas de permanência no espaço; 2. Esquema do
avião espacial norte-americano Enterprise; 3. 0  lançamento da
nave Soyuz 28  pelo centro espacial de Baikonur; 4. Foto ultravioleta
do planeta Vênus pela sonda Pioneer, dos EUA; 5. Imagem de 
Júpiter pela sonda Voyager; 6. Arno Penzias (esq.) e Robert Wilson,
ganhadores do Nobel de Písica de 1978; 7. Jornal londrino
mostra foto de Louise Brown, primeiro "bebê de proveta" do mundo;
8. Trabalho no reator atômico da Universidade de São Paulo.

Os ecologistas têm chamado atenção sobre este aspecto. 
Assim, a desertificação da Terra cresce cerca de 5 000 km2 
por ano, basicamente devido ao desenvolvimento descontrola
do das atividades agropecuárias e ao desflorestamento. Nesse 
sentido, o progressivo desmatamento da Amazônia, compro
vado em 1978 com fotos obtidas por satélite, é um dos fatos 
mais preocupantes para cientistas de todo o mundo. De outro 
lado, o grande oceanógrafo Jacques Cousteau repetiu, ao visi
tar o Brasil em 1978, sua advertência de que restam poucas 
décadas para salvar os oceanos, já  poluídos. O aproveitamen
to da plataforma submarina e*dos recursos minerais do fundo 
dos oceanos é não só um problema tecnológico como também 
uma questão importante de política internacional, pois vemos, 
em relação a este assunto, as nações retardatárias se opondo 
às desenvolvidas. Outro exemplo é o da atual crise mundial 
de energia. A solução de tal problema envolve não apenas as
pectos sócio-econômicos, como também tecnológicos (apro
veitamento da força das marés e do calor retido nos oceanos) 
e científicos (pesquisas sobre as células solares de silício).

A queles que privilegiam o desenvolvimento econômico e 
encaram a ciência tão-somente como um meio para atin
gi-lo não compreendem o verdadeiro significado do pensa

mento científico, confundindo ciência, tecnologia e produção. 
O produto final da ciência é o conhecimento objetivo das leis 
da natureza, ao passo que a tecnologia emprega o conheci
mento científico, ao qual agrega conhecimentos próprios (téc
nicas), com o objetivo de gerar um plano de ação de valor 
prático para algum grupo ou para uma dada classe social. 
Quando uma teoria científica suplanta outra, a anterior per
manece com o seu próprio domínio de validade, pois a ciência, 
como conhecimento objetivo da realidade, conserva todo o 
seu valor em sínteses sucessivas, ao passo que uma técnica, 
quando suplanta outra, faz com que a antiga desapareça. Nes
te sentido a ciência é um humanismo, tendo algo dos valores 
eternos que o caracterizam. Enquanto a ciência pode alcançar 
resultados práticos, sem propô-los necessariamente, a tecnolo
gia pretende ter um impacto sobre a produção material. Ao 
que parece, isto foi bem compreendido pela Suprema Corte 
dos EUA, que, em 1978, rejeitou o pedido da companhia pe
trolífera Atlantic Richfield — que pretendia patentear certos 
resultados científicos —, concluindo que conceitos abstratos 
não podem ser patenteados.

O principal papel da ciência é produzir conhecimento ob
jetivo. Independentemente de sua aplicação tecnológica, 

a ciência dá uma contribuição importante para resolver um 
dos grandes problemas nacionais: o de ampliar o domínio do 
homem sobre a natureza.

Com este espírito, podemos dar a justa importância às des
cobertas feitas pelos astrônomos norte-americanos, em 1978, 
a respeito da atmosfera de Vênus, o que permitiu reformular 
o conhecimento usual sobre a origem dos planetas, abalando 
a teoria segundo a qual Vênus, Terra e Marte teriam tido de
senvolvimento semelhante. Também, quanto à atmosfera da 
Terra, um importante achado foi obtido, no campo da paleon
tologia, por cientistas da Universidade de Harvard: fósseis de 
organismos unicelulares que teriam vivido há 3,5 bilhões de 
anos permitiram obter uma indicação precisa da época em que



o oxigênio livre surgiu na atmosfera. Outro feito científico foi 
a constatação, por astrônomos brasileiros, da existência de 
moléculas de água numa galáxia localizada a 12 milhões de 
anos-luz. A constatação da existência de ondas gravitacionais, 
feita pela equipe de Joseph Taylor, da Universidade de Massa- 
chusetts, terá um impacto formidável sobre a nossa concepção 
do Universo, cujas bases foram implantadas por Einstein.

Igualmente importante para um melhor conhecimento da 
estrutura do Universo foi a comunicação do físico William 
Fairbank, da Universidade de Stanford, que comprovou expe
rimentalmente a existência de quarks como partículas livres 
e de carga elétrica fracionária (um terço da carga do elétron). 
Também de Stanford veio a notícia de resultados experimen
tais que fizeram progredir o estudo da relação entre as chama
das interações fracas do núcleo atômico e as interações eletro
magnéticas, comprovando importantes aspectos da teoria do 
campo unificado, que pretende relacionar em uma única fór
mula todos os tipos de força que atuam no Universo.

No mundo da matéria viva o fato que mais chamou aten
ção, em 1978, por seu caráter espetacular, foi o nasci
mento, na Inglaterra, do primeiro “bebê de proveta”, coroan

do de êxito a experiência desenvolvida pelos médicos Patrick 
Steptoe e Robert Edwards: esta consistiu na retirada de um 
óvulo da mãe (até então impedida de ter filhos por um blo
queio das trompas), na fecundação do óvulo em laboratório 
com o esperma do pai e, depois que o ovo já se multiplicara 
até sessenta células, na sua introdução no útero da mulher.

Porém, o grande progresso se deu na biologia molecular, 
por meio das pesquisas sobre o ADN (ácido desoxirribonu- 
cléico), com o intuito de melhor compreender o mecanismo 
que regula a transmissão de informações genéticas. Essas pes
quisas abriram a perspectiva de criação de sères geneticamen
te idênticos — os clones — e cientistas americanos consegui
ram isso em 1978, numa experiência realizada com ratos. Tais 
experiências, contudo, despertam temores, pois podem ser 
criados certos vírus, contra os quais não se conheça proteção. 
Os perigos que encerra a engenharia genética levaram o Insti
tuto Nacional de Saúde dos EUA, a criar um comitê especial, 
em cuja composição entrariam pelo menos 20% de represen
tantes da opinião pública.

Esse tipo de preocupação, que começa a existir em relação 
à biologia, já  existe, há bastante tempo, na área da física nu
clear. Com a invenção da bomba atômica, os físicos, preocu
pados com os perigos da nova era que se abria, fundaram o 
famoso Boletim dos Cientistas Atômicos, colocando o princí
pio “da ciência com consciência”. Agora, novamente, ecolo
gistas e organizações de cidadãos de vários países vêm se ma
nifestando crescentemente contra os graves riscos que envolve 
o uso da energia nuclear: assim, na Alemanha Ocidental hou
ve fortes manifestações contra a construção de três novas cen
trais nucleares, e, na Áustria, um referendo popular afastou 
em 1978 a possibilidade da construção da primeira usina atô
mica do país; do mesmo modo, no Brasil, renomados cientis
tas manifestaram reservas a respeito da segurança da constru
ção da central de Angra dos Reis. Vemos, aí, mais uma confir
mação de que a nova concepção de cultura, a do homem con
temporâneo, tem como núcleo a ciência e a tecnologia, por
quanto toda a civilização atual delas depende e se tornou tão 
potente como frágil devido a essa dependência. Contudo, é 
preciso observar que todo conhecimento pode servir para o

bem ou para o mal, e que seu mau uso não depende da ciência, 
mas sim dos interesses de grupos políticos e econômicos em 
relação à tecnologia dela derivada.

O grande público espera da ciência e da tecnologia benefí
cios que elas, às vezes, não dão devido à interferência 

de interesses estranhos. O caso da saúde pública é típico. As 
questões que envolvem a fabricação e a comercialização de 
remédios estão ligadas a um imenso complexo econômico, que 
escapa ao controle dos médicos e cientistas. No Congresso 
Latino-Americano de Farmacologia, realizado em 1978 na 
Universidade de São Paulo, o problema da exploração comer
cial de remédios provocou debates. Foi assinalado, por exem
plo, que entre 1968 e 1972 não houve um único registro de 
patente de remédios no Brasil, contra 42 000 feitos nos EUA, 
havendo em nosso país falta de medicamentos para o combate 
de moléstias tropicais, já que para as multinacionais não é 
lucrativo produzir remédios para moléstias típicas de regiões 
pobres. E, além disso, devido à importação, a maior parte dos 
remédios comercializados no Brasil são “sintomáticos”, não 
agindo efetivamente contra as causas das doenças. Até mesmo 
nos EUA, os abusos praticados são de tal monta que obrigam 
a Administração Federal de Drogas e Alimentos a intervir sis
tematicamente. Em 1978, no Japão, uma corte de justiça obri
gou o Governo e três laboratórios a ressarcirem a dezesseis 
pacientes os danos causados por um tipo de droga. No Brasil, 
sanitaristas declaram que o Sistema Nacional de Saúde é um 
fracasso, e denunciam a política privatizante seguida pelo Mi
nistério da Previdência Social. E isto num país onde o panora
ma da saúde pública é desolador: 90 milhões de pessoas com 
verminose, 12 milhões com esquistossomose, 10 milhões com 
a doença de Chagas, 6 milhões com tracoma, 1 milhão de 
hansenianos, 300 000 tuberculosos, 200 000 com malária e
1,5 milhão de pessoas vitimadas, por ano, em acidentes do 
trabalho.

Apesar de tudo, certos setores médicos fazem o que podem: 
a Sociedade Brasileira de Cardiologia iniciou, em 1978, uma 
campanha de esclarecimento às populações das principais ca
pitais brasileiras sobre os perigos da hipertensão arterial, mos
trando os cuidados a tomar — como, por exemplo, evitar a 
obesidade, o excesso de fumo e a inatividade física.

Recentemente,,um novo desenvolvimento científico foi al
cançado e irá permitir um combate mais adequado às molés
tias contagiosas, algumas das quais provocam surtos epidêmi
cos em várias partes do mundo. Trata-se do interferon, de 
ação poderosa contra os vírus, que os cientistas do Instituto 
Nacional de Saúde, dos EUA, conseguiram isolar em quanti
dades relativamente grandes.

E também objetivo da ciência dar, por meio de conceitos apro
priados e inspirados na experiência, uma representação 

mental dos processos que se desenvolvem na natureza. É, as
sim, essencialmente um pensamento-poder, já que permi
te prever o desenrolar dos acontecimentos pelo estabelecimen
to de leis causais. Por exemplo, com a recente teoria geológica 
da tectônica das placas, que explica os fenômenos de vulcanis- 
mo, os cientistas conseguem fazer previsões de terremotos, po
dendo salvar milhares de vidas. Contudo, em certas áreas é 
muito difícil estabelecer conexões causais, como na meteoro
logia, que exige grande quantidade de observações, por longos 
períodos, e uma grande engenhosidade interpretativa. Por isso,
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a Organização Meteorológica Mundial pretende abranger o 
mundo todo num programa de observações que envolve o uso 
intensivo de satélites artificiais, e deveria estar funcionando 
plenamente em 1979. Isto trará importantes implicações no 
terreno econômico, permitindo melhor aproveitamento dos re
cursos agrícolas.

Em resumo, a ciência dá poder sobre o mundo material e 
constitui sempre uma reserva para as tecnologias do futu
ro, de modo que todo conhecimento sobre o mundo objetivo 

mais cedo ou mais tarde traz benefício à humanidade.
Talvez seja a observação acima que justifique (além dos 

aspectos políticos e militares) os enormes gastos feitos pelos 
EUA e pela URSS no grandioso esforço tecnológico da explo
ração do espaço. “A humanidade”, escreveu o cientista russo 
Tsiolkovski, “não ficará eternamente na Terra, mas, em busca 
de luz e de espaço, penetrará timidamente, de início, além dos 
limites da atmosfera, e depois conquistará todo o espaço ao 
redor do Sol.” Grandes realizações da astronáutica ocorreram 
recentemente. O pouso suave, em Marte, de uma nave norte- 
americana, que enviou fotos coloridas desse planeta, constitui 
uma realização fantástica, embora as expectativas da fantasia, 
de se encontrar vida e provas da existência dos famosos “ca
nais de Marte”, tenham sido frustradas. Também Vênus foi 
objeto da exploração de naves soviéticas e norte-americanas, 
que transmitiram fotos de sua superfície e informações sobre 
a atmosfera venusiana. Outra grande realização foi o recorde 
(139 dias) de permanência no espaço dos cosmonautas soviéti
cos Kovalyonok e Ivantchenkov a bordo da estação espacial 
Salyut 6. Importante feito tecnológico foi a construção do 
avião-foguete Americ, que voou experimentalmente pela pri
meira vez em 1977 e poderá estacionar ao lado de um satélite 
para repará-lo, bem como transportar cientistas para as esta
ções espaciais.

No estabelecimento da atividade científica como com
preensão do mundo, certos aspectos puramente mentais 
adquirem autonomia, e surge a importância da matemática. 

Esta, à parte sua importância para as ciências físicas, tem um 
valor em si grandioso como meio para o aperfeiçoamento do 
homem. Em 1978, os matemáticos tiveram motivo de satisfa
ção pelo fato de o famoso teorema das cores ter sido resolvi
do, após vários séculos de tentativas. Nesse ano, contudo, a 
matemática perdeu um de seus maiores gênios, Kurt Gõdel, 
falecido em Princeton aos 71 anos de idade.

Nos domínios da antropologia, algumas descobertas re
centes contribuíram para ajudar o homem a conhecer 
melhor o seu passado. Uma equipe de pesquisadores, chefiada 

por Mary Leak, descobriu na Tanzânia as mais antigas mar
cas de pé de um provável ancestral do Homo sapiens, datadas 
de mais de 3,5 milhões de anos; as pequenas dimensões das 
pegadas levaram os cientistas à conclusão de que esse homem- 
macaco não teria mais de 1,20 m de altura. Também o estudo 
da evolução cultural foi enriquecido com a descoberta, na ilha 
de Palawan, Filipinas, de um pequeno grupo humano vivendo 
em condições materiais semelhantes às da Idade da Pedra; se
gundo os antropólogos, entretanto, o grupo não seria remanes
cente da Idade da Pedra, mas apenas uma tribo que, por moti
vos desconhecidos, abandonou a atividade agrícola, passando 
a formas mais rudimentares de vida.

A arqueologia tem contribuído igualmente nos últimos anos 
para lançar mais luz sobre vários aspectos ainda obscuros da 
trajetória humana. A descoberta, na Síria, de milhares de pla
cas de barro com inscrições cuneiformes num idioma seme
lhante ao hebraico, e datadas de c. 2 400 a.C., pode, segundo 
os arqueólogos, representar um ponto de partida para impor
tantes reavaliações no estudo da história do Oriente Médio, 
enquanto o achado, na Cidade do México, de um baixo-relevo 
representando a Deusa-Lua dos astecas, além de punhais de 
pedra e outros objetos, veio ampliar o acervo de testemunhos 
arqueológicos relacionados com os rituais dos sacrifícios hu
manos praticados por esse povo. Igualmente relevante foi a 
descoberta, na América Central, de peças escultóricas e inscri
ções, que poderão contribuir para o esclarecimento das ori
gens da escrita maia.

No Brasil, em 1978, vários sucessos foram obtidos tanto 
nas pesquisas básicas como nas aplicadas: na astrono
mia, na biologia, na paleontologia, na antropologia, na ar

queologia, na medicina* na saúde pública etc. Apesar de toda 
a tradição cultural que nos leva ao praticismo e ao anticientifi- 
cismo, sinal e fator de subdesenvolvimento, os cientistas brasi
leiros estão produzindo conhecimento que é, paradoxalmente, 
o que de mais prático podem fazer. Contribuem, dessa forma, 
para resolver um importante problema nacional: o de elevar 
o nível cultural, base para a autonomia.

Os astrônomos Paulo Marques dos Santos e Jacques Lepine 
anunciaram a descoberta de água numa galáxia distante. A 
biologista Sônia Dietrich efetuou pesquisas que terão impor
tantes aplicações práticas na agricultura. O cancerologista 
Antônio Dráusio Varela desenvolveu, em São Paulo, pesqui
sas relacionadas com o tratamento de tumores, com a aplica
ção da vacina BCG por via oral. Uma droga extraída da flora 
medicinal brasileira, a Actomicina-D, passou a ser usada em 
Israel para o tratamento de certos tumores. Foram aperfeiçoa
das, em São Paulo e em Porto Alegre, técnicas de microcirur- 
gia, bem como a técnica de transplantes, salientando-se a ati
vidade do Banco de Olhos de São Paulo.

A atenção dos paleontólogos e arqueólogos voltou-se para 
as descobertas feitas em Lapa Vermelha, Minas Gerais — que 
permitiram concluir que a presença do homem no Brasil data 
de 30 000 anos — e para o vasto depósito arqueológico do 
vale do Parnaíba, Goiás, de 10 000 anos. O arqueólogo Igor 
Chmyz descobriu instrumentos de caça num sítio pré-cerâmi- 
co de Paranaguá, Paraná. Antropólogos da Unicamp desco
briram, em 1978, em Cafundó, São Paulo, uma comunidade 
que fala uma língua de base lexical africana.

Uma equipe da Unicamp, chefiada por Lourenço Bozzo, 
isolou o principal fator das cáries dentárias, o que irá permitir 
a fabricação de uma vacina. Luís Pustiglione Neto e Oscar 
Yida, do Instituto Biológico de São Paulo, comunicaram a 
cura da febre aftosa. E o bioquímico Andrejus Korolkovas, 
da Universidade de São Paulo, sintetizou substâncias capazes 
de curar a esquistossomose, mas não conseguiu verbas sufi
cientes para testar definitivamente sua eficácia.

Maiores informações soJ)re as ciências encontram-se 
nos seguintes verbetes da Enciclopédia do Ano:
A ntropologia; Arqueologia; A stronom ia; Biológicas, Ciências; 
Cirurgia; Ecologia; Espacial, Exploração; Física;
Geociências; M atem ática; M edicina; Paleontologia; Química.
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ESPORTES
A Copa do Mundo de Futebol em 1978, 
com mais festa e menos técnica. 
O futebol brasileiro. Os grandes 
destaques, nacionais e internacionais, 
do variado mundo esportivo.

De repente, quando Mário Kempes, aos 14 minutos da 
prorrogação de um jogo duro, suado, decisivo, marcou 
o gol que seria o da vitória, dando, pela primeira vez na sua 

história, o título de campeã mundial de futebol à Argentina, 
o estádio do River Plate, em Buenos Aires, ficou coberto por 
milhares de bandeiras azuis, e o povo, vindo de todos os can
tos, invadiu as ruas da grande cidade, dançando e cantando, 
como talvez nunca tenha feito antes. A festa, esperada desde 
1930, quando foi disputada a primeira Copa do Mundo, e 
mais ansiosamente durante aqueles 25 dias que durou a com
petição, varou noites e dias.

Mas, se a Copa do Mundo de 1978 alegrou os argentinos 
e se tornou um grande sucesso promocional e financeiro — 
rendeu ao país promotor o lucro líquido de 25 milhões de dó
lares e o jogo final foi visto por mais de um bilhão de telespec
tadores em todo o mundo —, o mesmo não se pode dizer de 
seus resultados técnicos. Ao contrário da Copa de 1974, dis
putada na Alemanha Ocidental, quando as equipes em geral 
mostraram um excelente nível técnico, além de novas táticas 
(o carrossel holandês, o sistema de ataque em blocos compac
tos dos poloneses), o que se viu em 1978 foram equipes enve
lhecidas e sem a mesma força técnica.

Ganhou a seleção argentina e, a rigor, não houve surpresa 
nesse resultado. É comum as equipes promotoras fazerem boa 
figura e, além disso, a equipe da Argentina, bem preparada 
durante quatro anos, e sabendo que por muitos motivos preci
sava ganhar, destacou-se no meio da mediocridade geral. Dis
putou sete jogos, ganhou cinco, empatou um e perdeu apenas 
para a seleção da Itália, por 1 x 0. A Holanda, vice-campeã, 
sem Cruyff, sua grande estrela, e sem conseguir aplicar o car
rossel, fez uma campanha irregular. Ganhou três jogos, per
deu dois e empatou outros dois. As grandes decepções foram 
as equipes da Alemanha Ocidental e da Polônia. A primeira, 
totalmente renovada, não mostrou poder ofensivo, e a segun
da, com os mesmos jogadores com que conquistou as Olim
píadas de 1972, exibiu um jogo lento e sem criatividade.

Fora a Argentina, as duas boas surpresas foram mostradas 
pelas seleções da Itália e da França. A Itália, com novas 
idéias e um time renovado, acabou se transformando num dos 
favoritos e foi o único a vencer a Argentina. Ganhou os três

1. Muhammad Ali acerta um cruzado de direita na cabeça de Leon 
Spinks; 2. A norte-americana Tracy Caulkins conquista a terceira de 
suas medalhas de ouro no Mundial de Natação, em Berlim; 3. Prova 
do Campeonato Mundial de Laser em Cabo Frio; 4. Chris Evert, estrela 
do tênis internacional; 5. 0  soviético Vladimir e o brasileiro 
Marcel, no Mundial de Basquete, em Manila; 6. O gol da vitória dos 
argentinos sobre a Holanda, na final da Copa do Mundo de 1978;
7. A ginasta soviética Nelli Kim, no Campeonato Mundial de Estrasburgo.

jogos da fase de classificação e depois, nas semifinais, empa
tou com a Alemanha, ganhou da Áustria e perdeu para a Ho
landa. Na decisão pelo terceiro lugar, perdeu para o Brasil, 
ficando com o quarto lugar. A França, mesmo sem passar 
da fase de classificação, mostrou um excelente futebol.

O Brasil, em que pesem as tentativas feitas por alguns de 
lhe atribuir o título de “campeão moral”, realizou uma 

campanha modesta. É verdade que não perdeu nenhuma das 
sete partidas que disputou e só não chegou à final em virtude 
da goleada ( 6 x 0 )  — que para alguns teria sido facilitada
— aplicada no Peru pela Seleção Argentina, que precisava 
de saldo de gois para superar o Brasil; mas, de qualquer for
ma, esperava-se um desempenho que justificasse o seu prestí
gio no cenário futebolístico mundial.

Das sete partidas que disputou na Copa, o Brasil ganhou 
quatro e empatou três. Na fase de classificação empatou com 
a Suécia e a Espanha, ganhando da Áustria. Nas semifinais 
venceu o Peru (3 x 0), a Polônia (3 x 1) e empatou com a 
Argentina (0 x 0). Por saldo de gois, perdeu o primeiro lugar 
da sua chave para a Argentina e, disputando a terceira coloca
ção com a Itália, venceu por 2x1.

Depois das Copas do Mundo de 1970 e 1974, transmitidas 
pela televisão para a maioria das cidades norte-americanas, 
despertando os empresários esportivos, e da contratação de 
Pelé pelo Cosmos, de Nova York, o futebol parece ter se insta
lado definitivamente nos Estados Unidos — país onde essa 
modalidade esportiva nunca, antes, gozara de popularidade. 
Além de desenvolverem um trabalho no sentido de estimular 
a prática do futebol nas escolas e clubes, importaram alguns 
jogadores famosos, como o brasileiro Carlos Alberto, o italia
no Chinaglia, o inglês Banks e o alemão Beckenbauer, cujo 
prestígio elevou a média de público nos jogos do campeonato 
nacional, no período 1977/78, para 20 000 pessoas.

Outro fato significativo do futebol internacional nos últi
mos anos foi a decadência de dois antigos campeões mun
diais: o Uruguai e a Inglaterra. O primeiro não conseguiu se 
classificar para a Copa de 1978, sendo eliminado pelá fraca 
Bolívia, e a Inglaterra ficou de fora das duas últimas copas, 
eliminada pela Polônia em 1974 e pela Itália em 1978. O 
declínio uruguaio foi determinado basicamente pela saída de 
seus melhores jogadores para outros países, em razão da crise 
econômica e da situação política, e a Inglaterra, tentando su
perar os problemas decorrentes da violência, da indisciplina 
e do atraso técnico, passou inclusive a importar jogadores es
trangeiros, como os argentinos Ricardo Villa, Ardilles e Ta- 
rantini, campeões mundiais em 1978.

Enquanto isso, a Argentina ressurgiu como potência fute
bolística mundial, superando bem a crise iniciada em 1958
— quando sua última geração de grandes jogadores emigrou 
para a Itália. O Boca Juniors venceu a Taça Libertadores da 
América de 1977 e 1978, além do Campeonato Mundial Inter- 
clubes de 1977, e isso foi um prenúncio da superação da crise.

O acontecimento mais importante do futebol brasileiro no 
período 1976/78 foi a conquista, pelo Corinthians, do Cam
peonato Paulista de 1977, título que não ganhava desde 1954.
O  título foi disp utado co m  a Ponte Preta de C a m p in a s , em

três jogos, e a grande torcida corinthiana comemorou a vitória 
nas ruas até o dia amanhecer.



A pós a disputa de 408 jogos, quatro times — Atlético Mi
neiro, Fluminense, Internacional e Corinthians — deci

diram a fase final do Campeonato Brasileiro de Futebol. O 
Internacional passou pelo Atlético, o Corinthians ganhou do 
Fluminense, mas na final, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o 
Internacional venceu o Corinthians, sagrando-se bicampeão.

Em 1977, 62 times disputaram 484 jogos do Campeonato 
Brasileiro, e, embora tenha feito a melhor campanha, vencen
do quinze das dezenove partidas que disputou, empatando as 
outras quatro, o Atlético Mineiro acabou deixando o título 
com o São Paulo, que venceu na decisão por pênaltis,, no jogo 
final, realizado a 5-3-78, em Belo Horizonte. Em 1978, o cam
peonato foi disputado por 74 clubes, em 792 jogos, e o Guara
ni, de Campinas, vencendo o Palmeiras duas vezes, foi o ga
nhador, tornando-se, assim, o primeiro time do interior a con
quistar um campeonato brasileiro de futebol.

O atletismo mundial continuou evoluindo nos últimos 
anos, apresentando a quebra de dezesseis recordes em 

1978. Os destaques ficaram para o queniano Henry Rono e 
para o soviético Vladimir Yaschenko. Henry Rono bateu os 
recordes mundiais dos 5 000 metros, dos 3 000 metros com 
obstáculos e dos 10 000 metros, enquanto Vladimir Yaschen
ko alcançou 2,34 m no salto em altura, o que poucos achavam 
possível. Entre as mulheres, a alemã oriental Marita Koch supe
rou os recordes mundiais dos 200 e dos 400 m rasos, e a italiana 
Sara Simeoni atingiu 2,01 m no salto em altura.

No Brasil, o destaque continuou com João Carlos de Oli
veira, o “João do Pulo”, que nas Olimpíadas de Montreal, 
em 1976, ficou com a medalha de bronze, e no ano seguinte 
ganhou a medalha de ouro na Copa Mundial disputada em 
Düsseldorf, na Alemanha Ocidental.

O piloto ítalo-americano Mario Andretti, com uma Lotus, 
depois de vencer cinco provas (Argentina, Bélgica, Es

panha, França e Alemanha), não precisou esperar pelas duas 
últimas corridas para conquistar o Campeonato Mundial de 
Automobilismo de Fórmula 1 de 1978: com apenas um sexto 
lugar na pista de Monza, Itália, e somando 64 pontos, Andret
ti alcançou seu sonho, dispensando os pontos que poderia ga
nhar nas provas dos Estados Unidos e Canadá.

O campeonato, contudo, não passou sem deixar sua marca 
triste: na prova de Monza, um acidente ocorrido logo após 
a largada causou a morte do piloto sueco Ronnie Peterson 
e ferimentos graves em Vittorio Brambilla. O fato provocou 
discussões sobre o problema da segurança nos autódromos.

Os pilotos brasileiros Alex Dias Ribeiro e Ingo Hoffman 
disputaram o Mundial de F 2, sem grande sucesso, e Nélson 
Piquet, depois de brilhar na F 3, passou à F 1, estreando no 
GP da Alemanha na equipe Ensign. Emerson Fittipaldi foi 
o segundo colocado no GP do Brasil — pela primeira vez 
corrido no autódromo do Rio de Janeiro — e no final da tem
porada classificou-se em nono lugar, com 17 pontos.

Em 1976 Emerson somou apenas três pontos, ficando em 
16.° lugar, e José Carlos Pace, com sete pontos, colocou-se em 
14.° lugar. O título de 1976 foi ganho por James Hunt, com 
MacLaren, e Niki Lauda foi o segundo. Niki Lauda obteve 
o título de 1977, seguido de Jody Scheckter e Mario Andretti.
T o m  P ry c e  m orreu num acidente na p ro va  de K y a la m i. na

África do Sul, e Pace.morreu em São Paulo, num acidente 
aéreo. Emerson, com sete pontos, ficou em 15.° lugar.

R ecuperando-se do fracasso nas Olimpíadas de Montreal, 
quando foi desclassificado no pré-olímpico, o Brasil con

quistou, em 1978, o terceiro lugar no Campeonato Mundial 
de Basquete Masculino, disputado em Manila, nas Filipinas, 
perdendo apenas dois jogos: para a Iugoslávia, campeã, e para 
a União Soviética, vice-campeã. O basquete brasileiro atraves
sa uma fase de transição e, para melhorar sua posição, os diri
gentes adotaram, em 1976, algumas medidas, como a mudan
ça de técnica e o aproveitamento de jogadores juvenis. O de
sempenho melhorou sensivelmente e, em 1977, a Seleção Fe
minina obteve o quarto lugar no 1.° Campeonato Pan-Ameri
cano, venceu o “Mundialito” de 1978 e conquistou o título 
no 17.° Campeonato Sul-Americano. Este último valeu a clas
sificação para o Mundial de 1979, na Coréia do Sul, e para 
o Pan-Americano de Porto Rico, também em 1979. Para a 
Seleção Masculina os resultados, melhoraram com a contrata
ção do técnico Ari Ventura Vidal e com o lançamento de no
vos jogadores, como Mareei, Oscar e Gilson.

Em 1976 o basquete mundial foi dominado pelos Estados 
Unidos, cuja equipe masculina reconquistou a medalha de ou
ro nas Olimpíadas de Montreal. O título olímpico feminino 
continuou com a União Soviética, que antes já havia ganho 
o Campeonato Mundial em Cáli, Colômbia.

O Congresso Olímpico de Montreal, realizado em 1976, in
troduziu novas regras nas disputas oficiais, dispondo sobre os 
lances de entrada da bola por baixo da cesta, de bola presa 
e de faltas no ato do arremesso.

A s constantes quebras de recordes, nas diversas modalida
des de natação, nos três últimos anos, sobretudo por 

atletas da Alemanha Oriental e dos Estados Unidos, mostra
ram que o homem ainda não sabe qual é o seu limite. Os prin
cipais acontecimentos desse período foram as disputas dos Jo
gos Olímpicos de Montreal (1976) e o Campeonato Mundial 
de Natação, em Berlim (1978). Nos primeiros, os dois países 
dividiram quase todas as medalhas, e, no segundo, os Estados 
Unidos acabaram com a hegemonia alemã, obtendo onze me
dalhas de ouro. A revista de natação norte-americana Swim- 
ming World escolheu Tracy Caulkins e Jesse Vassalo, ambos 
norte-americanos e vencedores do Mundial de Berlim, como 
os melhores do mundo na temporada de 1978.

No Brasil, em 1978, apenas dois nadadores foram incluídos 
no ranking mundial da natação: Rômulo Arantes, medalha 
de bronze no Mundial, e Djan Madruga.

O grande destaque da ginástica olímpica nos últimos anos 
foi a extraordinária romena Nadia Comaneci. A adoles

cente de quatorze anos encantou o mundo com sua graça e 
leveza, conquistando três medalhas de ouro nos Jogos Olímpi
cos de Montreal, em 1976, desbancando a soviética Olga Kor- 
but, e recebendo, pela primeira vez na história da ginástica, 
a nota máxima de todos os juizes.

No Campeonato Mundial realizado em Estrasburgo, Fran
ça, em 1978, a equipe masculina do Japão manteve sua tradi
ção de vencedora, ficando a URSS em segundo lugar. No se
tor feminino as soviéticas conquistaram a medalha de ouro.

A brasileira Lílian Carrascosa teve bom desempenho na 3.a 
Copa do Mundo de Ginástica Olímpica, realizada em São 
Paulo em dezembro de 1978, ao obter o décimo lugar na pro
va de solo. A soviética Maria Filatova venceu a competição 
individual e a prova de solo, e Natália Shaposhnikova, tam
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bém da URSS, ganhou a prova de salto sobre o cavalo. Na 
parte masculina, os destaques foram para o soviético Aleksan- 
der Ditjatin e para o japonês Junichi Shimizu.

O boxe mundial viveu dias de festas e de tristezas em 
1978. Seis meses depois de perder para Leon Spinks, 

Muhammad Ali derrotou-o, na revanche, conquistando pela 
terceira vez o título de campeão mundial de todos os pesos, 
o maior feito da história do boxe. Mas cinco pugilistas morre
ram em conseqüência dos golpes recebidos, o que elevou para 
316 o número de lutadores mortos pelo boxe desde o fim da
II Guerra Mundial. O Conselho Mundial de Boxe passou a 
estudar um meio de impedir o uso de estimulantes pelos pugi
listas, sobretudo porque boa parte das mortes têm sido conse
qüência do doping.

O pugilismo mundial em 1976/77 foi dominado por dois 
lutadores: Muhammad Ali, que deteve seu título ao derrotar 
sucessivamente Jean Pierre Coopman, Jimmy Young, Ricardo 
Dunn, todos em 1976, e Alfredo Evangelista, Eamie Shavers 
e George Foreman, em 1977; e o argentino Carlos Monzon, 
que venceu Rodrigo Valdes, antes de abandonar o boxe.

No Brasil, Servílio de Oliveira, campeão nacional dos mos
cas, foi definitivamente proibido de lutar, por estar cego do 
olho esquerdo. E João Mendonça, campeão dos meio-médios, 
esteve internado em um sanatório, com problemas mentais.

O acontecimento turfístico de 1978 foi a surpreendente vi
tória do cavalo Sunset na disputa do Grande Prêmio 

Brasil. E a égua Emerald Hill reafirmou o valor da criação 
brasileira, vencendo todas as corridas de que participou. O 
jóquei Juvenal Machado da Silva tornou-se tricampeão, no hi
pódromo da Gávea, no Rio de Janeiro, e, em São Paulo, Al- 
bênzio Barroso, recordista de vitórias no Brasil, reconquistou 
seu título de campeão de Cidade Jardim.

O 9.° Campeonato Mundial de Hipismo, disputado na Ale
manha, em 1978, teve como grande vencedor Gerd Wiltfang, 
da Alemanha Ocidental. O título de salto por equipe ficou 
com a Inglaterra. O paulista José Roberto Reinoso Fernandes 
ganhou o Campeonato Brasileiro de Salto.

O maior evento no enxadrismo em 1978 foi a disputa, em 
Báguio, nas Filipinas, do título mundial de xadrez entre 

os soviéticos Anatoly Karpov e Victor Korchnoi. O encontro, 
marcado por vários incidentes, foi o mais longo da história 
desse esporte, e o campeão, Karpov, manteve seu título.

D ois novos tenistas tornaram-se ídolos mundiais em 
1978: os norte-americanos John McEnroe, de dezenove 

anos, e Tracy Austin, de quinze. Mas Jimmy Connors e Bjorn 
Borg não saíram de moda. Borg foi tricampeão em Wimble- 
don. Na categoria feminina, a norte-americana Chris Evert 
ganhou, pela quarta vez, o Torneio Aberto dos Estados Uni
dos. No Brasil o grande destaque foi Cássio Mota, campeão 
sul-americano individual e por equipe.

N o voleibol, a seleção cubana ganhou o Mundial femini
no, ficando o título masculino com a equipe da União 

Soviética. O Mundial foi disputado na Itália e o Brasil ficou
em sétimo e sexto lugar, na categoria feminina e na masculina,
respectivamente. O brasileiro Bernard Rajsman foi considera
do um dos três melhores jogadores do torneio.

O iatismo foi a modalidade esportiva que mais títulos in
ternacionais deu ao Brasil nos últimos anos. Entre os 

maiores êxitos estão os de Gastão Brum, que se tomou cam
peão mundial na classe Soling; de Bóris Ostejgren, que obteve 
o mesmo título na classe Snipe, enquanto Thorben Schmidt 
mostrava ser o melhor do mundo na categoria Snipe júnior; 
e de Nelson Alencastro, campeão mundial júnior de Pingüim.

Contando com apenas dez atletas, que competiram em cin
co das oito provas, o Brasil ganhou o Campeonato Sul-Ameri
cano de Remo, disputado em Valdívia, Chile.

O s maiores destaques do motociclismo em 1978 foram 
o norte-americano Kenny Roberts, que conquistou o 

título mundial na categoria principal (500 cc), e o sul-africano 
Kork Ballington, vencedor nas classes de 250 e 350 cc. Além 
do título sul-americano de 1978, o Brasil ganhou dois torneios 
internacionais de Moto Cross, e Walter “Tucano” venceu o 
Campeonato Brasileiro na categoria 400 a 1 300 cc.

O grande ciclista da década, o belga Eddy Merckx, abando
nou as pistas em 1978, depois de um sexto lugar na Volta 
da França. A Holanda ganhou o Campeonato Mundial, dispu
tado na Alemanha, e a prova de velocidade, a principal, foi 
vencida por Lothard Thoms, da Alemanha Oriental.

N o golfe, o grande destaque foi o norte-americano Jack 
Nicklaus, que venceu o torneio britânico de 1978 e tor

nou-se o único profissional a ganhar três vezes cada uma das 
quatro provas do Grand Slam de Golfe: os torneios abertos
— da Grã-Bretanha e dos EUA —, o Masters e o Campeona
to da PGA (Professional Golf Association). Os norte-america- 
nos venceram ainda o Mundial de Amadores de 1978, em Fiji.

A o derrotar o japonês Yoshiaka, o brasileiro Osvaldo Si
mões ganhou uma medalha de ouro na categoria peso 

pesado no 5.° Campeonato Mundial Universitário de Judô, 
realizado no Rio de Janeiro em 1978. O título ficou com a 
União Soviética, e a segunda colocação coube à França.

Repetindo o feito de 1974, o Brasil foi campeão de caratê 
por equipe, no Pan-Americano de 1977, realizado no Canadá. 
E os japoneses, em 1978, tornaram-se bicampeões mundiais.

J urgen Heuser, da Alemanha Oriental, foi o vencedor do 
Mundial de Halterofilismo de 1978, disputado nos Esta

dos Unidos, quando o soviético Vasily Aleiev, que mantinha 
o título há vários anos, desistiu da competição. E o Brasil 
conquistou o título sul-americano, na Venezuela.

A vitória no Torneio Interamericano de Arco e Flecha, dis
putado no Rio de Janeiro, em 1978, coube à equipe dos 

Estados Unidos, ficando o Canadá em segundo lugar e o Bra
sil em terceiro. O Campeonato Brasileiro, realizado em São 
Paulo, foi ganho pelos cariocas.

Sem a presença dos países da Europa oriental, os Estados 
Unidos ganharam facilmente o Campeonato Mundial de Tiro 
ao Alvo de 1978, disputado na Coréia do Sul. No Sul-Ameri
cano o Brasil ficou com o primeiro lugar.

In fo rm a ções  m ais de ta lhadas sobre as a tiv idades  esp o rtivas  
e n c o n tra m  so nos segu in tes  verbe tes  da Enciclopédia do Ano:
Atletismo;Automobilismo; Basquete; Boxe; Esportes;
Futebol; Ginástica; Natação; Turfe; Xadrez.



ENCICIOPÉDIA DO ANO
Acre

ABORTO
Ver Natalidade e 
Mortalidade

ABU DABI
Ver União dos Emirados 
Árabes

ACIDENTES
Ver Desastres e Calamidades 

AÇO
Ver Ferro e Aço

AÇORES
Ver Portugal

AELC
(Assoe. Européia de Livre 
Comércio)
Ver Organizações 
Internacionais

PR O D UÇ ÃO  M U N D IA L  DE 
AÇ Ú C AR  (1976 /1978 )  

(milhares de toneladas métricas)
1976/77 1977/78

8 825
8 600
7 000
5 730
4 293
3 440

3 075
2 890
2 550
2 325
2 074

a ao Agnauituva 
>s Estados Unidos.

Estado do N do Brasil, limitado pelo Amazonas (N), Peru 
e Bolívia (S), Bolívia e Rondônia (L) e Peru (O); área: 
152 589 km 2; população: 264 000 (est. 1977); capital: 
Rio Branco (98 326 hab., 1975); principais cidades: Cru
zeiro do Sul e Tarauacá; principais produtos: borra
cha, madeira, castanha e arroz; governador: Geraldo 
Gurgel de Mesquita, da Arena, até março de 1979; Joa
quim Falcão Macedo, com mandato até março de 1983.

Após as eleições de 15 de novembro de 1978, 
quando se previa a possibilidade de uma vitória 
da Oposição, o TRE acreano constatou irregula
ridades no município de Sena Madureira e deter
minou nova apuração. A 29 de novembro, foram 
divulgados os novos resultados, com a vitória do 
arenista Jorge Kalume para o Senado pela dife
rença de 47 votos. Para a Câmara, foram eleitos 
três representantes de cada partido.

O crescimento da Oposição no Acre já se ma
nifestava claramente desde 1975, quando o pre
sidente Geisel decretou a intervenção federal na 
prefeitura de Rio Branco, pois os parlamentares 
do MDB na Assembléia estadual recusavam-se 
a aceitar qualquer dos nomes propostos pelo go
vernador Geraldo Mesquita. A intervenção foi 
derrogada a 26-6-77, e o interventor, Adauto 
Brito da Frota, designado prefeito.

Seringais pouco produtivos. A 20 de abril 
de 1978, ao ser indicado, o novo governador do 
Estado, Joaquim Falcão Macedo, declarou que 
a meta prioritária de seu governo seria a amplia
ção da rede rodoviária e do potencial elétrico do 
Acre. O Estado tem, contudo, outro grave pro
blema, que é a baixa produtividade dos serin
gais: calcula-se que no decênio 72/82 a produ
ção mal conseguirá suprir 26% das necessidades 
nacionais. O problema é agravado pelos freqüen
tes choques entre seringueiros e investidores su
listas, que compraram extensos seringais e os de
sativaram para transformá-los em pastagens.

Acúcar
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A produção mundial de açúcar prevista para 
1978/79 deverá girar em torno de 92 milhões de 
toneladas. Como a capacidade de consumo é es
timada em 86 milhões de toneladas, haverá um 
excedente de 6 milhões de toneladas (quase 20% 
superior ao estoque da safra de 1977/78). A exis
tência desse excedente nao im p licará necessaria

mente redução da produção nas safras vindou
ras. Como o crescimento da oferta não altera o

comportamento do consumidor, a colocação 
desse estoque dependerá do crescimento vegeta- 
tivo da população. Um regulador importante do 
mercado livre será o Acordo Internacional do 
Açúcar (AIA), que controla um sexto da produ
ção mundial (o restante é consumido nos pró
prios países produtores ou comercializado em 
transações bilaterais). Mas a vigência efetiva do 
acordo foi transferida para janeiro de 1979, em 
virtude de dificuldades em sua implementação.

No Brasil, diante do atual quadro mundial e 
da intenção de controlar os estoques de açúcar,
o Instituto do Açúcar e do Álcool fixou, para 
a safra de 1978/79, a meta de produção de 120 
milhões de sacas de 60 kg, o que representa uma 
redução de mais de 16% em relação à safra de 
1977/78 (8 600 000 toneladas). A distribuição 
da produção açucareira no mercado interno tem 
se realizado de forma que todas as regiões pro
dutoras arquem, eqüitativamente, com o ónus da 
redução da produção. A cota destinada às expor
tações sairá predominantemente dos Estados do 
Nordeste, sobretudo Pernambuco e Alagoas, en
quanto o abastecimento do mercado interno e a 
produção de álcool se concentrarão no Sudeste 
e no Sul, principalmente em São Paulo.

Aeroespacial, Indústria
A grande vedete da indústria aeronáutica em 
1978 foi o Airbus-A300, um avião comercial 
que transporta 310 passageiros com economia 
de quase 50% (custos operacionais por milha/as
sento) em relação ao conhecido Boeing-727. 
Produzido desde os anos 60 pela França, Alema
nha Ocidental e Espanha, associadas a indús
trias inglesas e holandesas, somente em 1978 a 
Airbus Industrie conseguiu furar o bloqueio da 
Boeing, MacDonnell, Douglas e Lockheed, em
presas que controlam 95% do mercado mundial 
de aviões. Ao negociar com a Eastern Airlines 
e, depois, com 5 empresas de aviação comercial 
norte-americanas, a Airbus Industrie provocou 
uma reviravolta no mercado mundial de aviões 
e obrigou as indústrias que dominavam o setor 
a refazer todos os seus planos para o futuro. A 
Boeing tem procurado conquistar os produtores 
ingleses, donos de avançado know-how, para 
construir um novo modelo tão econômico quan
to os da Airbus. Em agosto, divulgou-se que a
E ritália , a m ais im portante indústria aeronáutica
italiana, se associaria à Boeing para a produção 
do 767, um birreator com capacidade para 197



passageiros e economia de um terço de com
bustível. Para a década de 80, os especialistas 
prevêm um acirramento da disputa pelo mercado 
mundial entre as empresas norte-americanas e as 
européias. Estas já anunciaram seus planos de 
estabelecer consórcios multinacionais para a 
produção, não só de novos modelos comerciais 
como também de aviões militares, helicópteros 
e mísseis.

BRASIL
A indústria aeroespacial brasileira desenvolveu- 
se consideravelmente com a criação da Helibrá 
(Helicópteros do Brasil S.A.) e com a penetração 
da Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica) 
no mercado internacional. No final de 1977, o 
Governo de Minas Gerais chegou a um acordo 
com a empresa francesa Aerospatiale (fabricante 
do Concorde, do Airbus, e de mísseis, helicópte
ros e satélites) para a implantação de uma fábri
ca de helicópteros no município de Itajubá. Em 
fevereiro de 1978, Jacques Mitterand, presidente 
da Aerospatiale, esteve no Brasil e concluiu as 
negociações para a fabricação do modelo Lama. 
Quase ao mesmo tempo, ao fim de 8 meses de 
negociações, o Governo francês aprovava as 
condições técnicas do Bandeirante, avião produ
zido pela Embraer. Nessa oportunidade, a Direc- 
tion Générale d*Aviation Civile entregava ao co
ronel Osires Silva, diretor-superintendente da 
Embraer, o certificado de homologação do Ban
deirante EMB-110P2, modelo que possui dois 
motores turboélice, com potência máxima de 
750 HP no eixo. Essa foi a primeira homologa
ção concedida por um país europeu a um avião 
projetado e construído no Brasil. Em abril de 
1978, o Governo norte-americano fez o mesmo, 
com a ressalva de que o Bandeirante deveria ser 
utilizado somente em operações não-comerciais. 
A homologação resultou do acordo aeronáutico 
bilateral assinado entre Brasil e Estados Unidos 
em junho de 1976. Daí em diante, a Embraer 
vem tentando obter das autoridades norte-ameri
canas o direito de operar comercialmente o Ban
deirante num mercado estimado em aproximada
mente 100 milhões de dólares (cerca de 90 uni
dades). O Bandeirante, principal produto da em
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presa, completou em outubro 10 anos de existên
cia e já está operando nos 5 continentes. Em 
setembro de 1978, a Embraer participou do 23.° 
Show Aéreo Internacional de Farborough (Lon
dres) e o Bandeirante EMB-110P2, versão alon
gada para passageiros, foi objeto de 5 contratos 
de venda, somente durante a realização da feira. 
Esses resultados superaram os obtidos pela Em
braer em 1977, no Salão Internacional da Aero
náutica e Espaço de Le Bourget (Paris), após o 
qual foi feita uma série de vendas no mercado 
internacional, a curto prazo. Até então os aviões 
produzidos pela empresa eram consumidos ape
nas pelos países sul-americanos. Com a crise in
ternacional do petróleo, as exportações da Em
braer, que se elevaram a 10 milhões de dólares 
êm 1976, caíram para 6 milhões em 1977. Em 
compensação, no 1.° semestre de 1978 as expor
tações já totalizavam 15,241 milhões de dólares.

Afeganistão
República da Ásia central, limitada pela URSS (N), China 
(NE), Paquistão (L e S) e Irã (O); área: 647 497 km 2; po
pulação: 20 330 000 (1977); cap ita l: Cabul (749 000  
hab., est. 1976); principais cidades (est. 1975): Canda- 
har (209 000 hab.), Herat (157 000 hab.), Kunduz 
(108 000 hab.); línguas: pushtu e dari, ambas oficiais; 
re lig ião: islamismo (90% de sunitas e 9% de. xiitas); 
PNB: 2 160 milhões de dólares (1975); principais ex
portações: frutas, peles, gás natural, algodão, lã e tape
tes; Governo: presidente, Noor Mohamed Taraki.

Uma rebelião modificou a vida política do 
país em 1978. O assassínio do líder comunista 
do PARC HAM (Partido Comunista do Afega
nistão), Amir Khabir, motivou no dia de seu en-

O sucesso do Airbus 
(acima), fabricado por 
um consórcio europeu, 
levou a Boeing, gigante 
do setor, a lançar o 
767  (no alto, à esq.).
O Bandeirante (ao lado) 
é o maior êxito da 
Embraer, 
adquiridç já por 
muitos países em 
todos os continentes.

AEROPORTOS
t/e/-Transportes

A F A R E IS S A
Ver Djibuti
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Em Cabul, soldados 
misturam-se com o povo, 
no dia seguinte ao do 
golpe de Estado que 
levou militares de 
esquerda ao poder.

terro (26 de abril) manifestações populares, que 
foram violentamente reprimidas. Em conseqüên
cia, o regime forte do presidente e primeiro-mi- 
nistro Sardar Mohamed Daud foi derrubado no 
dia seguinte por militares de esquerda, comanda
dos pelo general Abdul Kader. Constituiu-se 
um Conselho Nacional Revolucionário, sob a 
presidência de Kader (partidário do PAR- 
CHAM), aboliu-se a Constituição de 77 e o país 
passou a denominar-se República Democrática 
do Afeganistão. O Conselho designou para a 
presidência da República Noor Mohamed Tara- 
ki, líder do Partido Khalaq (cisão do PAR- 
CHAM), e fez de Kader ministro da Defesa.

Economia. O país enfrentou sérias dificul
dades econômicas a partir de 1976, quando re
gistrou-se um déficit de 35 milhões de dólares 
na balança comercial. O Governo voltou-se en
tão para a assinatura de acordos de cooperação 
econômica com diversos países, especialmente 
União Soviética — que já fornecia armas e as
sistência técnica e militar —, Japão, índia e Ale
manha Õcidental.

África
Vinte anos depois do início do surto de liberta
ção dos países africanos, a economia do conti
nente continua praticamente nas mãos dos colo
nizadores.

Apesar das imensas riquezas existentes em seu 
subsolo — o continente possui algumas das 
maiores reservas conhecidas de petróleo (Ango
la, Líbia e Nigéria), cobre (Zâmbia e Zaire), ou
ro, urânio e diamantes (África do Sul) —- o valor 
do PNB dos 49 países livres da África é estima
do em apenas 147 bilhões de dólares, mas a dívi
da externa global se avoluma, aumentando a de
pendência. Além disso, do total do PNB, 43 bi
lhões de dólares são absorvidos pelas multina
cionais do petróleo e 25 bilhões ficam com a mi
noria branca da África do Sul. A luta pelo
controle d as m atérias-prim as tem feito fra ca ssa r
os sonhos de uma África independente e solidá
ria, frustrando os planos de líderes da expressão

de Nkrumah, de Gana; Jomo Kenyatta (ver Obi
tuário), do Quênia; Léopold Sédar Senghor, do 
Senegal, envolvidos pela contradição entre a 
construção de regimes tipicamente africanos e a 
promoção do desenvolvimento material segundo 
moldes ocidentais. Alguns destacados líderes fo
ram silenciados pela violência ou pela corrup
ção, enquanto surgia uma próspera elite cada 
vez mais identificada com os interesses dos gru
pos estrangeiros. As marcas do passado colonial 
recrudescem com freqüência nos conflitos tri
bais, pois os neocolonizadores estimulam políti
cas artificiais, acirrando rivalidades entre grupos 
étnicos de uma mesma nação, como os ibos e 
haussas, na Nigéria; os tusis e watutsis, em 
Ruanda e no Burundi. Disso resultam freqüentes 
lutas e massacres.

Diante da situação de crônica instabilidade
— crise econômica e social, ineficiência (aqui, 
no sentido de que os governantes africanos lidam 
com técnicas, informações e métodos transplan
tados, com muito pouco a ver com a cultura na
cional) e corrupção — os exércitos, únicas insti
tuições socialmente organizadas desses países, 
têm assumido as responsabilidades do poder. 
Assim, em novembro de 1978, 21 das 49 nações 
africanas eram governadas por militares e, nos 
últimos 3 anos, nada menos que 6 golpes de Es
tado suprimiram governos legalmente constituí
dos. No último, em julho de 1978, um bando de 
mercenários brancos, liderado por Robert Dena- 
res, depôs o Governo das Ilhas de Comores.

Organização da Unidade Africana 
(OUA). Fundada em 1963 com o objetivo de 
lutar contra o colonialismo e promover a solida
riedade africana, a OUA tem sido incapaz de as
sumir um papel mais efetivo na solução de con
flitos e eliminação de tensões. A atuação da enti
dade vem sendo tolhida pelo legado das frontei
ras artificiais e pelos conflitos de interesses entre 
as superpotências, que lutam para ampliar suas 
áreas de influência no continente. Durante a 15.“ 
Conferência da OUA, realizada em julho de 
1978, em Cartum, discutiu-se o papel da África 
no movimento dos nào-alinhados, as interven
ções estrangeiras no continente e o projeto de 
formação de uma força armada pan-africana. 
Embora não tenha chegado a resultados práti
cos, a conferência contribuiu para aprofundar a 
consciência de que a posse das matérias-primas 
e dos recursos naturais pelos próprios africanos 
seria o caminho para o desenvolvimento inde
pendente de cada país.

Os conflitos. Em 1978, ocorreram vários 
conflitos armados de diferentes intensidades na 
África. No Zaire, em maio, belgas e franceses 
intervieram a favor do governo de Mobutu Sese 
Seko contra os rebeldes catangueses que invadi
ram a Província de Shaba, riquíssima em cobre.
Na Etiópia, prosseguia a luta do Governo cen
tral contra os separatistas da Eritréia, rico e es
tratégico território de 120 000 km2, que foi, su-



cessívamente, colônia italiana, protetorado in
glês e Estado federado etíope. Ao mesmo tempo, 
ocorriam operações esparsas na regiào de Oga- 
den entre etíopes e somalis. No Tchade, tropas 
de choque francesas lutavam contra os rebeldes. 
Em Angola, persistia a luta entre o Governo de 
Luanda e os guerrilheiros da Unita, comandados 
por Jonas Savimbi. Além disso, registraram-se 
choques na Namíbia entre tropas sul-africanas 
e combatentes da SWAPO (Organização do Po
vo do Sudoeste Africano). A Frente Polisário 
disputava com o Governo do Marrocos o con
trole sobre o Saara Ocidental. Na Rodésia, o 
conflito se estendia, com periódicas incursões de 
forças rodesianas ao território de Moçambique 
e de Zâmbia, mantendo o clima de tensào no sul 
do continente. Em outubro, um princípio de su
blevação de tropas ugandenses sediadas no sul 
do país acabou se transformando numa guerra 
com a vizinha Tanzânia, onde o presidente Ju- 
lius Nyerere realiza uma experiência governa
mental única, em que procura conciliar depen
dência externa com autodeterminação. Numa 
ação rápida, 2 000 soldados ugandenses, apoia
dos por tanques, aviões e artilharia pesada, ocu
param uma área de 1 000 km2 da Tanzânia. 
Pouco depois, os invasores recuaram e Nyerere 
foi a custo demovido de levar a guerra ao territó
rio de Uganda.

Intervenções estrangeiras. Em 1977 e
1978, o problema da participação cubana nos 
conflitos africanos oçupou as atenções mundiais
— só em Angola, calculava-se, havia 15 000 cu
banos. Denunciou-se também com insistência a 
participação cubana na guerra do “Chifre da 
África”, entre a Etiópia e a Somália. No segundo 
semestre de 1977, cubanos e soviéticos passaram, 
a apoiar as tropas etíopes na luta pela posse da 
região de Ogaden. Em setembro de 1977, uma 
ponte aérea entre Moscou e Adis-Abeba come
çou a transportar material bélico. Em fevereiro 
de 1978, assessores militares cubanos participa
ram do ataque ao porto de Massaua, no mar 
Vermelho, então sob controle da FPLE (Frente 
Popular de Libertação da Eritréia). Embora os

Rebeldes da Eritréia examinam uma bomba não ativada.

governos de Adis-Abeba, Havana e Moscou des
mentissem, Mohamed Siad Barre, da FPLE, de
nunciava, em Paris, a presença de 3 500 cuba
nos, 500 soviéticos e cerca de 100 sul-iemenitas 
na região. Em março, Cuba e Etiópia admitiriam 
oficialmente a interferência.

Quando os rebeldes catangueses invadiram 
Shaba na primeira metade de 1978, denunciou- 
se mais uma vez a presença de soldados cubanos 
estacionados em território angolano. Fidel Cas
tro desmentiu oficialmente o fato, em junho, e, 
enquanto a imprensa internacional apontava a 
participação de cubanos em cada ponto confla
grado da África, tropas francesas intervinham 
sem alarde em várias regiões. Já em outubro de
1977, a pretexto de libertar cidadãos franceses 
capturados por guerrilheiros da Frente Polisário, 
a França enviou aviões ao Saara Ocidental e re
forçou o número de assessores militares que 
mantém em Nuakchott (Mauritânia). Em maio 
de 1978, tais aviões atacaram um acampamento 
da Frente em Um-Driga. O mesmo motivo — 
segurança de cidadãos franceses — serviu de 
pretexto para o envio de tropas ao Tchade. Em 
abril de 1978, as forças da Frolinat (Frente de 
Libertação Nacional do Tchade), com o apoio 
da Líbia e comandadas por Gukuni Uedei, mar
chavam de Mussoro para Ndjamena, capital do 
Tchade, quando a França mandou cerca de
1 500 homens e 10 aviões para combatê-los, sem 
que houvesse reação alguma da Comissão Mili
tar Tripartite, encarregada de administrar o ces
sar-fogo assinado em março em Sebha, na Líbia. 
Ém maio, a França agiria novamente, desta vez 
no Zaire. A pretexto de organizar a retirada de 
trabalhadores europeus de Koluezi, montou a 
Operação Leopardo, enviando legionários para 
combater os invasores da Província de Shaba. 
Derrotaram os catangueses mas ficaram no Zai
re até junho, quando foram substituídos por tro
pas marroquinas.

Movimentos nacionalistas negros. No pe
ríodo 1977/78, intensificaram-se as atividades 
do movimento de libertação nacional da Rodé
sia, em virtude do fracasso do acordo assinado 
entre líderes negros moderados e o Governo de

A intervenção do Zaire: 
tropas marroquinas, 
substituindo as da 
França, dirigem-se a 
Mutahatsha, cidade da 
província de Shaba 
que fora abandonada 
pouco antes pelos 
rebeldes catangueses.
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Soldados rodesianos que 
atacaram a vila de 
Makanza, a 15-7-78, 
contemplam os corpos 
de quatro crianças 
mortas na ocasião.

minoria branca. O acordo, firmado em Londres, 
estabelecia a criação de um governo de transi
ção, que administraria o país até o final de 1978, 
quando o poder seria transferido definitivamente 
à maioria negra. As eleições, marcadas para o 
final do ano, seriam por sufrágio universal, mas 
em escrutínios separados. Brancos não votariam 
em negros, e, além disso, a minoria branca teria 
27 cadeiras no Parlamento por 10 anos, e a 
maioria negra, 78 por 5 anos, com nítida vanta
gem para os brancos, que constituem apenas 5% 
da população. Quando o acordo foi divulgado 
em fevereiro de 1978, os líderes guerrilheiros 
Joshua Nkomo e Mugabe recusaram-se a aceitar 
os seus termos e anunciaram a continuação da 
luta armada. Em seguida, uma série de atentados 
a bomba em Salisbury, capital da Rodésia, levou 
o primeiro-ministro Ian Smith a decretar ufn 
blackout. Todas as tentativas de renegociação de 
acordo, por parte dos líderes nacionalistas, fra
cassaram. No início de setembro, a situação se 
agravou quando um avião civil rodesiano foi 
abatido pelos guerrilheiros de Nkomo. Pouco de
pois, Smith anunciava o cancelamento das elei
ções, por falta de condições e, a 10 de setembro, 
declarou o país parcialmente em estado de guer
ra, enquanto intensificavam-se as ações contra 
os guerrilheiros.

Na África do Sul, continua a luta dos movi
mentos negros contra a minoria branca. A políti
ca de apartheid (separação racial completa, ofi
cial) tem sido objeto de pressões da ONU, que 
recomendou a adoção de sanções econômicas in
ternacionais contra o país. Assim, os Estados 
Unidos embargaram as vendas de armas em ou
tubro de 1977 e o Canadá rompeu relações eco
nômicas com Pretória em dezembro do mesmo 
ano. Mas as pressões internacionais parecem ter 
surtido efeito contrário ao seu objetivo: o Gover
no sul-africano limitou-se a adotar medidas inó
cuas para diminuir a segregação, enquanto ace
lerava o processo de criação de bantustans — 
gigantescos guetos, onde os negros poderiam

cuidar de seu próprio desenvolvimento, como 
Estados autônomos, e possivelmente indepen
dentes — colocando em prática a teoria do “de
senvolvimento separado”, baseado na falsa cren
ça de que diferenças naturais não permitem a 
convivência entre brancos e negros. O primeiro 
bantustan foi o Transkei, declarado “indepen
dente” em 1976 e não reconhecido por nenhuma 
nação, a não ser pela própria África do Sul. O 
projeto de “bantustanização” da África do Sul 
pretende concentrar 18 milhões de negros (71% 
da população) em 13% do território, com o obje
tivo de criar uma maioria artificial para os bran
cos (17% da população), que continuariam con
trolando o país e mantendo os bantustans como 
meras reservas de mão-de-obra.

África do Sul
República parlamentar do S da África, limitada com a Ro
désia e Botsuana (N), Namíbia (NO), oceano Atlântico (O) 
e oceano Indico (S e L); área: 1 221 037 km 2; popula
ção: 26 13 0 0 0 0  hab. (1976); cap ita l: Pretória 
(614 000 hab., 1975); cidades principais (1975): Jo- 
hannesburgo (1 499 000 hab.), Cidade do Cabo 
(1 096 597 hab.), Durban (843 327 hab.); línguas: in
glês, afrikaan e dialetos bantus; relig iões: protestantismo 
e animismo; PNB: 28,37 bilhões de dólares (1976); 
principais exportações: ouro, diamantes, açúcar e mi
lho; Governo: presidente, Balthazar J. Vorster (set. 
1978); primeiro-ministro, Balthazar J. Vorster (até se
tembro de 1978); Pieter Botha (1978).

As manifestações de rua promovidas pela 
maioria negra, que exige o fim das leis racistas, 
tornaram-se freqüentes desde agosto de 1976. A 
agitação atingiu o clímax a 12 de setembro de
1977, quando o líder estudantil negro Steve Biko 
(ver Obituário) foi assassinado na prisão. Ao 
mesmo tempo, em vários organismos internacio
nais, amplia-se o movimento de apoio à indepen
dência da Namíbia e de repúdio à política do 
apartheid e contra a criação de bantustans, terri
tórios “independentes”, onde se aglomeram 
grandes contingentes negros, como o Transkei e 
Bofutatsuana. A 4 de setembro de 1977, o Con
selho de Segurança da ONU aprovou por unani
midade o embargo de armas para a África do 
Sul e Rodésia, tendo adotado anteriormente uma 
resolução que proibia a exportação de petróleo, 
desrespeitada pelo Irã e Israel.

Para atenuar as pressões internacionais, a 5 
de abril de 1978 o governo de Johannes Vorster 
aceitou a proposta de países ocidentais para con
ceder independência à Namíbia sob um governo 
de maioria negra, sendo a transição controlada 
pela ONU. Mas, a 10 de setembro de 1978, o 
Governo sul-africano anulou sua própria deci
são, ao anunciar que as eleições de 31 de dezem
bro de 1978 não seriam mais supervisionadas 
pela ONU. As pressões internas e externas con
tra a política de discriminação racial reforçaram
o apoio da minoria branca a seus líderes.

Novo Governo. Assim, nas eleições de no-



AGRICULTURA 119

Menino assassinado no motim de Soweto, África do Sul.

vefnbro de 1977 o Partido Nacional, governista, 
conquistou 80% das cadeiras do Parlamento. 
Nessas condições a transferência de Vorster de 
primeiro-ministro para o cargo de presidente e 
sua substituição por Pieter Botha, ministro da 
Defesa, em nada alterou os rumos da política in
terna. O novo chefe de governo mostrou-se in
transigente defensor das leis racistas e criticou 
os países ocidentais que condenam o apartheid. 
Além disso prometeu manter a ordem pela força, 
se necessário, e pratica a mesma política de 
Vorster em relação à Namíbia.

Um país isolado. O isolamento da África do 
Sul no continente aumentou sobretudo depois 
da independência de Angola (1976), cujo gover
no revolucionário passou a representar uma 
ameaça à política racista de Pretória. Perdido o 
antigo e fiel aliado, que sempre encontrara nas 
autoridades coloniais portuguesas, a África do 
Sul tornou-se um dos mais ativos inimigos de 
Angola, passando a apoiar militarmente os gru
pos nacionalistas negros que se opõem ao regime 
socialista encabeçado pelo presidente Agostinho 
Neto. O país tem enfrentado essa situação de 
isolamento com êxito relativo graças à força de 
sua economia, uma das mais sólidas da África, 
pois, apesar do boicote e das restrições interna
cionais, a Africa do Sul mantém elevado o nível 
de suas exportações (cerca de 8 bilhões de dóla
res) e o da renda per capita (1 200 dólares).

Agricultura
De acordo com uma previsão do Departamento 
da Agricultura dos Estados Unidos, o mundo co
lherá 1,5 bilhão de toneladas de grãos na safra

de 1978/79. Isso representa um aumento de 80 
milhões de toneladas em relação à safra de 
1977/78 e é devido às boas condições climáticas 
nos países produtores.

O documento que traz a previsão, divulgado 
em dezembro de 1978, informa ainda que os es
toques mundiais de grãos chegarão a 213 mi
lhões de toneladas, com um acréscimo de 29 mi
lhões de toneladas sobre 1977/78, e que o consu
mo não acompanhará a oferta, mas os preços in
ternacionais. Sobretudo do milho e do trigo, 
deverão subir. Três fatores explicam o 
comportamento do setor: 1. a China está com
prando muito, em virtude da pior seca registrada 
no país nos últimos 120 anos; 2. agricultores de 
vários países contêm suas vendas, à espera de 
preços melhores e da ampliação dos programas 
de estocagem dos EUA; 3. a queda na cotação 
internacional do dólar tem provocado aumento 
das exportações para os países consumidores.

No Brasil, houve uma quebra de cerca de 13 
milhões de toneladas de grãos, com uma produ
ção negativa de 6 a 7% na lavoura, na safra de 
1977/78. A produção animal, entretanto, mante
ve seu desempenho e, por isso, o crescimento ne
gativo da agricultura como um todo foi de 1,8%. 
Em seu discurso de fim de ano, o presidente Gei- 
sel atribuiu o malogro a condições meteorológi
cas adversas. Entretanto, um documento publi
cado pouco antes pela Comissão de Financia
mento da Produção (CFP), do Ministério da 
Agricultura, apontava outro fator para o decrés
cimo da produção, além de secas, enchentes e 
geadas: o reajuste dos preços mínimos para os 
produtos agrícolas. Com o reajuste fixado em 
23%, para uma inflação oficial de 45%, os pre
ços mínimos levaram à redução generalizada da 
área de plantio — 15% nas de milho e arroz, 
e 10% na de soja, por exemplo.

Para 1978/79, a CFP espera um aumento de 
15 a 23% na produção, em relação à safra de 
1977/78, principalmente nas culturas de milho, 
arroz e soja. Dos vários produtos incluídos na 
previsão, divulgada a 16 de dezembro de 1978, 
apenas o amendoim, o sisal e a mandioca deve
rão render menos que na safra anterior.

GRÃOS E OUTROS PRODUTOS 
Trigo. O Departamento da Agricultura dos Es
tados Unidos avaliou a produção mundial na sa
fra de 1978/79 em 415,7 milhões de toneladas, 
contra 381,4 milhões em 1977/78. O maior pro
dutor deverá ser a União Soviética, com 110 mi
lhões de toneladas, 17,8 milhões a mais que na 
anterior. A Europa Ocidental virá a seguir, com
57,1 milhões, e os Estados Unidos ficarão em 
terceiro, com 48,4 milhões de toneladas, apre
sentando um acréscimo de 700 000 toneladas em 
comparação com 1977/78.

No Brasil, o Departamento de Comercializa
ção do Trigo Nacional, do Ministério da Agri
cultura, anunciou a colheita de 2,629 milhões de



Acima, embarque de trigo 
no terminal hidroviário 
de Taquari, RS.
À direita, armazenagem 
de soja, produto que nos 
últimos anos se tornou 
um dos principais da 
exportação brasileira.

dução estima uma colheita de 13,5 a 13,95 mi
lhões de toneladas na safra de 1978/79. Se a pre
visão se confirmar, o Brasil poderá obter uma 
receita de 2,3 bilhões de dólares com exporta
ções de grão, farelo e óleo, contra 1,4 bilhão de 
dólares no ano anterior.

Algodão. Segundo a revista OU World, do 
mês de dezembro de 1978, a safra mundial de 
algodão em caroço de 1978/79 deverá cair 7% 
ou 970 000 toneladas, em relação a 77/78, che
gando a 23,5 milhões de toneladas, o que signifi
ca um declínio de 110 000 toneladas na produ
ção de óleo. A redução da área plantada e da 
produtividade nos EUA será responsável por 
88% dessa queda; a produção norte-americana 
deverá girar em torno de 4,16 milhões de tonela
das, contra as*5,02 milhões em 1977/78. Prevê- 
se também redução das áreas de plantio no Egi
to, México, Irã e Turquia, enquanto as da China 
e Paquistão deverão aumentar. A produção chi
nesa passará de 3,55 milhões para 3,6 milhões, 
e a do Paquistão de 1 milhão para 1,2 milhão.

O algodão em pluma, segundo o Departamen
to da Agricultura dos Estados Unidos, também 
sofrerá queda de produção na safra 1978/79. A 
produção mundial deverá atingir 59,9 milhões de 
fardos, com uma redução de 6% em relação à 
safra de 1977/78. As quedas mais expressivas, 
determinadas por problemas climáticos, ocorre
rão na União Soviética, com 12,5 milhões de far
dos contra 12,7 milhões na safra anterior, e nos 
Estados Unidos, que deverão produzir 11 mi
lhões de fardos contra 14,4 milhões em 1977/78. 
Mas a previsão é de que o consumo mundial 
crescérá* provocando redução nos estoques.

Para o Brasil, a Comissão de Financiamento 
da Produção estima uma colheita de 335 000 a 
370 000 toneladas na safra de 1978/79, contra 
as 316 000 colhidas em 1977/78.

Arroz. A produção mundial de arroz deverá 
ser de 377,8 milhões de toneladas em 1978/79, 
quando em 1977/78 foram colhidas 366,3 mi
lhões. O maior produtor será a China, com 130 
milhões, seguida da índia, com 80,3 milhões.

toneladas de trigo na safra de 1977/78. O Rio 
Grande do Sul foi o principal produtor, com cer
ca de 1,6 milhão, vindo em seguida o Paraná, 
com cerca de 1 milhão, ficando o restante distri
buído entre os Estados de São Paulo, Mato 
Grosso, Minas Gerais e Santa Catarina. A co
lheita supera a safra de 1976/77 em cerca de 
600 000 toneladas, apesar da área plantada ter 
sofrido uma redução de 5% em relação à safra 
anterior, que ocupou 3,141 milhões de hectares. 
No Rio Grande do Sul, o aumento da produção 
foi de 100% em relação a 1976/77, quando a se
ca causou quebra de 61,35%. No Paraná, além 
de a geada ter causado estragos menores que no 
ano passado, o emprego de novas técnicas me
lhorou a produtividade, aproximando-a dos
1 500 kg por hectare, média obtida em São Bor- 
ja, Passo Fundo e Santo Ângelo, os municípios 
gaúchos que mais produzem no País. O total co
lhido abastecerá 37% do mercado interno, 
adiando a promessa de conquista da auto-sufi
ciência, feita no início do governo Geisel.

Soja. No período 1977/78, a área plantada 
de soja aumentou para 44,8 milhões de hectares 
em todo o mundo, 12% a mais do que no ano 
anterior. A produção também subiu para 72,289 
milhões de toneladas, com acréscimo de 11,3 mi
lhões. A produção mundial, em milhares de to
neladas, foi a seguinte, em 1977/78 (com os nú
meros de 1976/77 entre parênteses):

EUA — 46 711 (35 042); China — 9 500 
(9 000); Argentina — 1 800 (1 400); Indonésia
-  575 (482); URSS -  545 (480); Canadá — 
517 (250); México — 500 (280); Paraguai — 
425 (375); outros países — 1 766 (1 645).

Nesse quadro de aumento generalizado, o 
Brasil, segundo produtor mundial, foi o único 
país que experimentou redução de cultura, co
lhendo 9,35 milhões de toneladas em 1977/78, 
contra 12 milhões no ano anterior. A explicação 
estaria na seca que atingiu as regiões produtoras 
do Centro-Sul e na redução da área plantada, em 
razão do reduzido reajuste do preço mínimo. En
tretanto, a Comissão de Financiamento da Pro
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A produção brasileira, segundo estimativas da 
CFP, deverá situar-se em torno de 8,8 a 9,5 mi
lhões de toneladas, contra 7,416 milhões na sa
fra 77/78. Se a previsão for cumprida, o merca
do interno estará abastecido, com a formação de 
um estoque contra a especulação. Mas, a própria 
CFP não afasta a possibilidade de importação, 
alegando “nervosismo do mercado”. É que, em 
dezembro, o preço internacional era de 350 dóla
res a tonelada, enquanto a cotação interna eleva
va-se a 482. A diferença de preço seria neutrali
zada com a colheita da nova safra, que só estará 
disponível a partir de maio de 1979.

Amendoim. Foi de 18,5 milhões de tonela
das a produção mundial de amendoim em 
1977/78, registrando um pequeno aumento em 
relação à de 1976/77, que alcançou 18 milhões. 
A produção de óleo e farelo subiu 4% no perío
do, atingindo 3,5 e 4,2 milhões de toneladas, res
pectivamente. No Brasil, segundo o Ministério 
da Agricultura, a produção de 1977/78 foi de 
343 000 toneladas, com acréscimo sobre as 
324 000 toneladas da safra anterior. Mas isso 
não significa recuperação da cultura, pois em 
1976/77 a colheita elevou-se a 528 200 tonela
das. Para a safra de 1978/79, a CFP prevê uma 
redução ainda maior, devendo a produção nacio
nal oscilar entre 300 000 e 320 000 toneladas.

Cacau. Segundo o Departamento da Agricul
tura dos Estados Unidos, a produção mundial de 
cacau no período 1978/79 deverá cair 5%, não 
ultrapassando o total de 1,4 milhão de toneladas. 
Tal declínio seria determinado por condições 
desfavoráveis nos principais países produtores
— Brasil, Gana e Nigéria. Por regiões, a redu
ção deverá ser de 5,7% na África e de 5,5% na 
América do Sul, e não seria compensada pelos 
ligeiros aumentos de produção previstos para 
América do Norte, Ásia e Oceania. O declínio 
da oferta, entretanto, não deverá significar eleva
ção de preço, pois o mercado já compensou com 
altas em novembro as perspectivas de colheita 
menor. E quando a nova safra chegar aos cen

tros de comercialização, por volta de outubro de
1979, provocará baixa.

Fumo. A produção brasileira de fumo em 
1978/79 deverá superar a de 1977/78 em 15%, 
chegando a 370 000 toneladas. De acordo com 
dados da associação dos produtores gaúchos, as 
exportações mantiveram, em 1978, o mesmo de
sempenho do ano anterior, com uma receita de 
190 milhões de dólares até agosto.

Em 1978, a Souza Cruz iniciou a implementa
ção de seu Projeto Gemini, destinado a dissemi
nar a cultura de fumo no cerrado. Numa área 
de 12 000 hectares, situada entre Minas e Goiás, 
a empresa espera produzir 24 000 toneladas 
anuais, a partir de 1982.

Feijão. A produção nacional de feijão foi de 
1,295 milhão de toneladas na safra 1977/78 e, 
de acordo com a CFP, em 1978/79, a colheita 
deverá ficar entre 1,27 e 1,47 milhão. A safra 
de 1977/78 sofreu um declínio de 12,73% em re
lação ao ano anterior, porque houve redução de 
plantio no Acre, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Sergipe e Goiás.

O cultivo do feijão é prejudicado pela política 
de abastecimento, que favorece os intermediários 
e desestimula o produtor, e pela baixa produtivi
dade, em razão do uso de sementes inadequadas 
e de mau tratamento do solo. Para a safra 
1978/79, o preço mínimo foi fixado em 369,00 
cruzeiros a saca de 60 kg do tipo 3.

Mandioca. O Brasil, o maior produtor de 
mandioca do mundo, colheu aproximadamente
226,5 milhões de toneladas na safra 1977/78. O 
Estado que mais produziu foi a Bahia, com 4,4 
milhões, numa área de 296 000 hectares e produ
tividade de 15 000 kg/ha. O Maranhão vem a 
seguir, com 2,8 milhões em 324 000 hectares 
(8 800 kg/ha), e o Rio Grande do Sul, com 2,6 
milhões em 232 000 hectares (11 480 kg/ha); 
São Paulo, com 717 000 toneladas em 33 000 
hectares, é o Estado que apresenta a maior pro
dutividade: 21 727 kg/ha. Se vingarem as expe
riências atualmente em curso, para a produção 
de álcool carburante, tendo a mandioca como

Para prevenir grandes 
quebras de produção 
causadas pela geada, 
agricultores de Cambará 
(PR) protegem seus 
cafeeiros com plástico 
(à esq.). Acima, canal 
de irrigação do projeto 
Mandacaru, em 
Juazeiro, Bahia.

Plantação de fumo em Santa Cruz do Sul, RS.
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matéria-prima, esse quadro sofrerá transforma
ções radicais nos próximos anos.

Milho. A safra 1977/78, de 13,96 milhões de 
toneladas, foi insuficiente para atender o consu
mo interno e o País teve de importar o produto. 
Por isso, o Ministério da Agricultura criou, em 
1978, o Centro Nacional de Milho e Sorgo, para 
propor novas técnicas de cultivo, aprimoramen
to de sementes e outras medidas capazes de au
mentar a produtividade. Assim, a CFP prevê 
substancial aumento da produção em 1978/79, 
com uma safra entre 18,8 milhões e 19,5 mi
lhões, suficiente, portanto, para garantir o abas
tecimento interno. O milho é muito utilizado na 
alimentação dos brasileiros, com média de con
sumo em torno de 33 kg/ano per capita, inferior 
apenas à do México. Entretanto, a produtividade 
brasileira é a sexta do mundo, com 2 t/ha. Os 
maiores produtores são o Canadá (5,8 t/ha), os 
EUA (5,4 t/ha), a França (4 t/ha), a Argentina 
(2,2 t/ha) e a África do Sul (2,1 t/ha).

FRUTAS
Cítricos. Um terço da produção mundial de 
cítricos sai dos EUA, ficando o Brasil em segun
do lugar, com a média de 100 milhões de caixas 
de 40 kg por ano. A seguir vêm Japão, Espa
nha, África do Sul, Itália e Israel.

A produção brasileira de laranja concentra-se 
em São Paulo e, além desse Estado, são produto
res significativos Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e Bahia. O mercado interno absorve 10% da 
colheita, percentual consumido quase que exclu
sivamente in natura. O restante da produção é 
exportado in natura e sob a forma de doce e de 
suco, sendo o Brasil o maior exportador mundial 
de suco de laranja.

Banana. O Brasil é o primeiro produtor 
mundial de banana, com 6 milhões de toneladas 
em 1977, a maior parte procedente do Ceará, 
principal produtor nacional, e dos Estados de 
São Paulo e Rio de Janeiro. Grande parte das

P R O D UÇ ÃO  B R A S ILE IR A  
(em toneladas)

1975 1976 1977

Trigo 1 778 180 3 215 2 0 1 2 065 795
Arroz em casca 7*781 538 9 560 389 8 935 320
Feijão 2 282 466 1 842 262 2 281 753
M ilho 1 6 3 3 4 5 1 6 17 884  678 19 246 353
Batata 1 654  767 1 815  827 1 895 812
Amendoim 441 987 5 1 3 8 8 7 323 600
Soja 9 893 008 11 226 545 12 512 963
Café em coco 2 544 596 707 951 1 9 1 5 1 6 6
Algodão em caroço 1 330 0 2 0 358 053 437 652
Fumo 285 934 301 457 359 702
Banana 363 684 384  044 4 1 0 0 5 1
Laranja 31 565 854 36 6 7 0 2 0 9 35 821 755
Coco-da baía 482 390 4 6 3 6 6 1 473 266
Cana-de-açúcar 91 524  559 103 282 080 120 170 555
Abacaxi 351 384 349 959 367 317
Cacau

Fonte; IBGE (1977}.

281 887 231 780 2 2 3 0 1 2

EXPORTAÇÕES B R AS ILE IR AS
(em  m ilhões de dólares)

1975 1976 1977

Café 934 ,3 2 398,2 2 641,7
Soja 1 304,3 1 780 ,0 2 140,7
Açúcar 1 099,7 306,5 462,6
Cacau 280 ,6 288,8 532,3
Fumo 142,0 161,2 186,3
Fonte: Cacex.

safras abastece a indústria de doces e é consumi
da in natura, enquanto o excedente é exportado 
para a Argentina e o Uruguai, os dois principais 
importadores.

Àbacate. Outra fruta produzida em grande 
quantidade no Brasil — cerca de 600 milhões 
de caixas em 1977 — de consumo ao natural 
quase exclusivo. São Paulo é o principal produ
tor, exportando sobretudo para a Alemanha e a 
Suécia.

Abacaxi. Também tem grande comercializa
ção a nível internacional, tanto ao natural como 
sob a forma de doces, suco e enlatado em fatias. 
Os principais compradores são Argentina, Itália, 
Reino Unido, Canadá e EUA. Os grandes Esta
dos produtores são, pela ordem, Paraíba, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Per
nambuco.

AGRONOMIA
Cultivo prioritário. A publicação, em 1977, do 
livro The Famine Business, de Colin Tudge, re
presentou uma profunda revolução nos conceitos 
agroriômicos tradicionais. Tudge propõe uma 
agricultura mais voltada para a produção de ali
mentos e cuja técnica tenha como objetivo bási
co a preservação do solo. Assim, preconiza o 
cultivo prioritário de plantas ricas em proteínas, 
em detrimento das que considera supérfluas, co
mo o cacau, o chá e o café.

O sistema de propriedade defendido por Tud-

PRO D UÇ ÃO  B R AS ILE IR A  
(estim a tiva  em  m il toneladas)

P rodutos 7 7 /7 8  7 8 /7 9
(final) Estimativa de 

dezembro

Algodão ........  316 335 a 370
Amendoim 343 300  a 320
Arroz ..............  7 416 8 800  a 9 500
Feijão ............  1 295 1 27 0  a 1 470
Juta/m alva 77 80  a 90
M ilho ............  13 960  18 800  a 19 500
Sisai ..............  165 150  a 165
Soja ................  9 350  13 500  a 13 950
Mandioca . . . .  26 800  25 0 0 0  a 26 000
Trigo ..............  2 0 6 0  2 650  a 2 750

Fonte : Com issão de Fin andam ento da Produção, 
do M in istério  da Agricultura.



ge como mais racional é o comunal, em que a 
criação de animais e o cultivo de produtos bási
cos seriam feitos por toda a comunidade, que 
buscaria primordialmente a auto-suficiência.

Novo fruto. No campo da experimentação, 
um novo produto agrícola foi desenvolvido nos 
laboratórios do Fundo Karlsborg, Dinamarca, 
em julho de 1978. Obtido por processos sofisti
cados de laboratório, o tomoffel — o novo fruto
— é o resultado de combinação genética artifi
cial do tomate com a batata.

IRRIGAÇÃO
Vários projetos de irrigação estão sendo de
senvolvidos no Brasil, permitindo que culturas 
como a do trigo, tradicionalmente realizadas no 
sul do país, possam ser exploradas no cerrado 
de Minas Gerais. No Nordeste, a Sudene pro
põe-se irrigar 130 000 hectares até 1979, o que 
aumentará a produtividade agrícola da área, em
bora em Sergipe a introdução de novas técnicas, 
permitidas pela irrigação, tenha gerado mão-de- 
obra ociosa no campo.
Projetos. Segundo o Departamento Nacional 
de Obras e Saneamento, existem no Brasil 13 mi
lhões de hectares irrigáveis, e em certas áreas es
tão sendo realizadas experiências pioneiras, co
mo o projeto do distrito agroindustrial do Jaíba, 
em desenvolvimento nos núcleos piloto de Mo
çambique e Rio Verde, no sertão mineiro, onde 
se tenta o cultivo de trigo com irrigação. Em Ser
gipe, o principal projeta abrange áreas dos mu
nicípios de Propriá e Itiriba, no norte do Estado, 
e seus resultados serão utilizados nos programas 
de irrigação do baixo São Francisco. E no Piauí, 
implementa-se o Projeto do Caldeirão, no mu
nicípio de Piripiri. Numa área de 1 200 hectares, 
400 foram irrigados por uma rede de mais de 
35 quilômetros de canais, com capacidade de 
54,6 milhões de metros cúbicos de água. No fi
nal de 1978, a área abrigava 120 famílias de 
agricultores.

Alagoas
Estado do Nordeste brasileiro, limitado por Pernambuco 
(N), Sergipe (S), oceano Atlântico (L) e Bahia (O); área:
27 731 km 2; população: 1 872 700 (est. 1977); capital: 
Maceió (323 601 hab., est. 1975); principais cidades 
(1975): Arapiraca, Palmeira dos índios e União dos Pal
mares; principais produtos: petróleo, sal-gema, amian
to algodão, ferro, açúcar, feijão, fumo, coco e mandioca; 
governador: Divaldo Suruagy, até 14-8-78; Geraldo de 
Melo (Arena), até 31-3-1979.

O processo de industrialização vem se intensi
ficando no Estado nos últimos três anos, a partir 
da instalação do Pólo Cloroquímico, cuja princi
pal empresa, a Salgema Indústrias Químicas, o 
terceiro maior projeto da Sudene, vem funcio
nando desde 1976.

As metas de produção de cloro, soda cáustica 
e hidrogênio da Salgema são para tornar o Brasil

auto-suficiente nesse setor até 1985, mas desde 
o fim de 1977 colocam-se em dúvida os benefí
cios trazidos com a construção dessa indústria 
na praia do Pontal da Barra, próximo a Maceió, 
em decorrência dos prejuízos que vem causando 
ao meio ambiente. Além da destruição das du
nas, uma longa faixa litorânea, os resíduos lan
çados ao mar vêm causando elevada mortalida
de de peixes e intoxicação nos moradores da re
gião, devido a vazamentos de dicloroetano, que 
provocaram, em dezembro de 1977, o interna
mento de 65 pessoas.

Política. Em 1.° de setembro de 1978, o Co
légio Eleitoral Estadual elegeu Guilherme Pal
meira para o cargo de governador, e, como sena
dor indireto, Arnon de Melo. Nas eleições parla
mentares de 15 de novembro, a Arena venceu no 
Estado por larga margem de votos, elegendo cin
co deputados federais — entre os quais o ex-go- 
vernador (1974/78) Divaldo Suruagy — en
quanto o MDB elegeu apenas dois.

Albânia
República socialista do sudeste da Europa, limitada pela 
Iugoslávia (N e L), Grécia (S) e mar Adriático (O); área:
28 748 km 2; população: 2 618 000 (1977); cap ita l: Ti
rana (192 000 hab., 1975); principais cidades (1975):
Escutari (62 400 hab), Durazzo (60 000 hab.); línguas: 
albanês (oficial), gheg e tosk (dialetos); re lig iões: islamis- 
mo (70%), cristianismo (30%); PNB: 1 450 000 dólares
(1975); principais exportações: petróleo, betume, co
bre, níquel, ferro e fumo; Governo: Haxhi Lleshi, presi
dente; Enver Hoxha, primeiro-secretário do Partido do 
Trabalho Albanês (comunista); Mehemet Shehu, primei- 
ro-ministro.

As divergências com a China, tornadas públi
cas em 1976, agravaram-se a partir de 1977, 
quando o regime de Tirana começou a atacar de 
forma contundente a política externa da China 
comunista, seu único e fiel aliado desde 1961.
Essa mudança de atitude, que coincidiu com a 
morte do líder chinês Mao Tsé-tung, assumiria 
contornos mais nítidos em julho de 1977, quan
do o Governo exigiu a retirada imediata de mais 
de 1 000 técnicos chineses do território albanês.
O Governo passou a classificar a política chine
sa de “antileninista” e “revisionista”, acusan
do-a de procurar atrelar os países do Terceiro 
Mundo ao Japão e aos países industrializados da 
Europa para um confronto com as duas potên
cias mundiais (EUA e URSS).

As divergências sino-albanesas atingiriam o 
clímâx em julho de 78, quando foi anunciado o 
fim da ajuda econômica e militar chinesa. E a 
visita de Hua Kuo-feng, chefe do Governo da 
China, feita em agosto à Iugoslávia, arquiinimi- 
ga da Albânia, contribuiu para deteriorar ainda (Agência internacional de 
mais as relações entre os dois países. Energia Atômica)

Política interna. Uma nova Constituição ^ er Organizações
foi aprovada proibindo tropas estrangeiras no m tem ac.ona.s 

pais, abolindo definitivamente a propriedade pri- AG RO N O M IA  
vada e empreendimentos econômicos realizados Ver Agricultura

Alagoas

Albânia



Alemã,
República Democrática

Alemanha,
República Federal da

ÁLCOOL
Ver Energia, Produção de

A eleição para o governo 
da Baviera de Franz- 
Joseph Strauss (à esquerda, 
ao tomar posse), líder 
da União Social Cristã, 
foi um acontecimento 
marcante na Alemanha 
Federal, governada 
pelos social-democratas.

com a ajuda de empresas de características mo
nopolistas ou de Estados capitalistas ou “revi
sionistas”.

Alemã, 
República Democrática
República socialista do centro-norte da Europa, limitada 
pelo mar Báltico (N), Polônia (L), Tchecoslováquia (SE), 
Alemanha Ocidental (SO e O); área: 108 328 km 2; po
pulação: 16 790 000 (1976); capita l: Berlim Oriental 
(1 106 300 hab., 1977); principais cidades (1976): 
Leipzig (564 596 hab.), Dresden (510 408 hab.); língua: 
alemao; re lig iões: protestantismo (82%), catolicismo 
(12%); PNB: 71 250 000 dólares (1975); principais ex
portações: linhita, maquinaria, tecidos e produtos quími
cos; Governo: presidente, Erich Honecker; primeiro-mi
nistro, W illi Stoph.

Devido à elevação dos preços dos combustí
veis, em grande parte importados da URSS, a 
Alemanha Oriental apresentou, pela primeira 
vez em muitos anos, um déficit em sua balança 
comercial de 1975/76, o que acarretou ligeiro 
declínio em seu padrão de vida, o mais alto den
tre os países do leste europeu. Com o objetivo 
de reduzir esse déficit o Governo adotou, em
1977, algumas medidas, como a libertação de 
seus dissidentes políticos — cerca de 6 000 —, 
algo que se transformou em razoável fonte de di
visas. Calcula-se que a partir de 1977 o Governo 
tenha arrecadado cerca de 250 milhões de mar
cos ocidentais, pagos por organizações da Ale
manha Ocidental responsáveis pela campanha 
de libertação dos presos políticos orientais. O 
Governo justificou a barganha como uma forma 
de compensar o investimento feito na educação 
dos que foram soltos. Ainda com esse objetivo, 
o país viria a assinar, em 1977, diversos tratados 
de cooperação econômica, científica, tecnológica 
e cultural com a Tchecoslováquia, Hungria, 
Mongólia, Polônia, Bulgária e Vietnam. Entre
tanto, tais providências não se revelaram muito 
eficazes, pois, em janeiro de 1978, constatou-se 
que o déficit comercial do país mantivera-se pra
ticamente inalterado.

Política interna. A mais contundente mani
festação dissidente do país ocorreu em março de
1978, quando um manifesto divulgado por uma 
ala isolada do Partido da Unidade Socialista — 
que se autodenomina ACD (Associação dos Co
munistas Democráticos) — apoiou as teses eu- 
rocomunistas, ao denunciar que “a ditadura do 
proletariado” na URSS se transformara numa 
“ditadura da burocracia sobre o proletariado e 
contra o povo”. Favorável a uma reforma políti
ca e teórica do comunismo que incluísse o plura
lismo partidário e eleições parlamentares livres 
e diretas, a Associação dos Comunistas Demo
cráticos reivindicou o direito de procurar um ca
minho alemão para o socialismo.

Alemanha, 
República Federal da
República parlamentar da Europa central, limitada pelo 
mar Báltico, Dinamarca e mar do Norte (N), Alemanha 
Oriental e Tchecoslováquia (L), Áustria e Suíça (S), Fran
ça, Luxemburgo, Bélgica e Holanda (O); área: 248 577 
km 2; população: 61 442 000 (1977); cap ita l: Bonn 
(285 000 hab., 1977); principais cidades: Berlim Oci
dental (1 950 700 hab.), Hamburgo (1 698 600 hab.,
1977); língua: alemão; re lig iões: protestantismo e cato
licismo; PNB: 396 bilhões de dólares; principais expor
tações: maquinaria, produtos metalúrgicos, veículos, 
produtos químicos, instrumentos ópticos e eletrônicos, 
têxteis e carvão; Governo: presidente, Walter Scheel; 
chanceler, Helmut Schmidt.

Problemas internos têm atingido a Alemanha 
Ocidental, nos últimos anos, em função dos atos 
de terrorismo.praticados por grupos anarquistas, 
sobretudo pela Fração do Exército Vermelho — 
também conhecida como grupo Baader-Meinhof. 
As rigorosas condições de encarceramento de 
Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Esslin 
e Jan-Carl Raspe — os principais líderes anar
quistas — provocaram protestos, que se trans
formaram em reação violenta, quando foi noti
ciado que Meinhof teria cometido suicídio em 
sua cela (9-5-76). Posteriormente, a fuga de qua
tro líderes (7-7-76) provocou a renúncia do mi
nistro da Justiça Provincial de Berlim Ocidental, 
Hermann Oxfort, e o endurecimento das leis an- 
titerror. E em abril de 1977, logo após o assassi
nato do procurador federal Siegfried Buback, 
que dirigia os processos antiterroristas, Baader, 
Esslin e Raspe foram condenados à prisão 
perpétua.

A situação se agravou após o seqüestro, em 
setembro de 1977, do presidente da Confedera
ção da Indústria Alemã, Hanns-Martin 
Schleyer; os seqüestradores, membros do Co
mando Siegfried Haussner, da Fração do Exérci
to Vermelho, exigiram a libertação de onze com
panheiros presos. Como o Governo se recusasse 
a negociar, e ainda aprovasse novas e mais re
pressivas leis antiterror, os anarquistas reagiram 
com novo seqüestro: a 13 de outubro, o Boeing



737 da Lufthansa, que fazia a linha Palma de 
Maiorca—Frankfurt, levando 86 passageiros e 
cinco tripulantes, foi seqüestrado pelo Comando 
Martin Halimeh, que exigia a libertação de todos 
os presos da lista anterior e mais um grupo su
plementar. Mas, no dia 17, o Boeing foi atacado 
no aeroporto de Mogadíscio, Somália, por um 
grupo especial do Exército alemão, que metra
lhou os seqüestradores e libertou os reféns.

No dia seguinte, as autoridades anunciaram 
que Baader, Esslin e Raspe tinham se suicidado 
em suas celas. Entretanto, as circunstâncias des 
sas mortes — os tiros foram dados pela nuca
— e o fato de outra terrorista, Irmgard Moeller, 
que sobreviveu à tentativa de suicídio, haver afir
mado ter sido vítima de tentativa de assassinato 
puseram em dúvida a versão oficial. Violentas 
manifestações se registraram em toda a Europa 
e várias embaixadas alemãs foram alvo de aten
tados. Finalmente, a 19 de outubro, a polícia 
francesa encontrou, em Mulhouse, o cadáver de 
Schleyer dentro de um carro com placa alemã. 
Durante todo o mês de outubro, na mais espeta
cular operação de caça ao terror já registrada 
na Europa, a polícia alemã prendeu alguns sus
peitos. Em compensação, a 27 de maio de 1978, 
duas mulheres que entraram com passes falsos 
de advogado na penitenciária de Moabit, em 
Berlim Ocidental, conseguiram libertar Till 
Meyer, que tinha participado, em 1975, do se
qüestro do político Peter Lorenz.

Política interna. O acontecimento político 
mais importante foi a vitória do Partido Demo- 
crata-Cristão, em outubro de 1978, nas eleições 
da Baviera, o maior Estado da República Fede
ral da Alemanha. Essa vitória poderá determinar 
grandes mudanças na organização do PDC, 
principal organismo de oposição ao Governo de 
Schmidt, ao mesmo tempo em que poderá provo
car transformações na estrutura interna do parti
do, tendo em vista as eleições nacionais em
1980. Os observadores políticos acreditam que 
Franz Josef Strauss, chefe do PDC da Baviera, 
animado pela vitória, formará um partido pró
prio, de linha conservadora, capaz de concorrer 
às eleições nacionais de 80, em coligação com 
o PDC, na tentativa de tirar do poder a coliga
ção entre o PSD de Schmidt e o Partido Demo
crata Livre.

Strauss, o principal beneficiário da vitória, po
derá agora alcançar o cargo de ministro-presi- 
dente da Baviera, primeiro passo para eleger-se 
chanceler federal em 1980.

Economia. No último mês de 1978, o país 
foi abalado por uma greve de metalúrgicos, que 
reivindicavam a redução da semana de trabalho 
para 35 horas. Os empresários, que fecharam 
temporariamente suas fábricas, suspendendo o 
pagamento dos salários de 80 000 trabalhadores,
estimaram que o total das perdas em decorrência 
do movimento grevista ascendeu a 75 milhões de 
marcos (38 milhões de dólares).

A 16 de outubro de 1978, o marco foi revalo
rizado, ficando 2% acima das moedas da Bélgi
ca, Luxemburgo, Holanda, e 4% acima das moe
das da Dinamarca e Noruega.

Política externa. No plano externo, o ano 
de 1978 foi marcado pela visita a Bonn do presi
dente da URSS, Leonid Brejnev, em maio. O 
Partido Comunista Soviético considerou a visita 
como “o mais importante acontecimento do ce
nário político internacional dos últimos anos”. 
Após três dias de conversações com o chanceler 
alemão Helmut Schmidt, os dois governantes as
sinaram um acordo econômico com vigência de 
25 anos, que prevê assistência tecnológica à 
URSS, além do estabelecimento de relações co
merciais mútuas até 1980; ao término do encon
tro, os dois países firmaram uma declaração 
política conjunta favorável à limitação de armas 
nucleares e à redução das forças militares na Eu
ropa central. Também importante foi a visita à 
Alemanha Ocidental, em abril de 78, do presi
dente Husák, da Tchecoslováquia. O encontro 
teve como resultado o restabelecimento de rela
ções diplomáticas e comerciais entre ambos os 
países, além da assinatura de um comunicado 
conjunto de apoio à política da détente entre os 
países do bloco ocidental e os do Leste Europeu. 
A Tchecoslováquia era a única nação integrante 
do Pacto de Varsóvia que ainda não tinha resta
belecido relações diplomáticas com a Alemanha 
Ocidental.

O terrorismo abalou 
profundamente a vida 
alemã nos anos recentes. 
Acima, os terroristas 
Jan-Carl Raspe, Gudrun 
Ensslin e Andreas 
Baader, que praticaram 
o suicídio na prisão 
em 1977, segundo 
comunicado oficial.

Alimentos
A produção agrícola mundial, nos últimos anos, 
tem se mantido estável e distancia-se cada vez 
mais da taxa de crescimento da população, dese
quilibrando a oferta e a procura de alimentos e 
contribuindo para aumentar as desigualdades re
gionais. Calcula-se que as populações da Europa 
(incluindo os países socialistas), Estados Unidos, 
Japão, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul 
consomem cerca de 40% de calorias e 70% de 
proteínas a mais que o resto do mundo.

O consumo anual de cereais — uma média 
de 185 kg por pessoa —  também revela grandes 
disparidades: supera os 400 kg na Argentina e 
não chega a 140 em Bangladesh. O contraste en-



126 ALTO VOLTA , f
tre o nível de consumo de alimentos dos países
desenvolvidos e a escassez dos subdesenvolvidos 
chega a ser chocante. Países como a França e 
o Luxemburgo consomem muito mais que o 
mínimo recomendado de 2 700 calorias por dia, 
e uma pesquisa da FAO, entidade ligada à Orga
nização das Nações Unidas (ONU), apurou que 
os restos de comida atirados ao lixo por uma 
família norte-americana ou européia dariam pa
ra satisfazer as necessidades alimentares básicas 
de uma família do Terceiro Mundo.

Como é difícil prever, a curto prazo, modifica
ções das técnicas produtivas, as estimativas so
bre o crescimento da produção agrícola nos pró
ximos anos são bastante modestas. E, conse
quentemente, o risco da fome, numa escala cada 
vez maior, é uma ameaça concreta. Em 1980, 
os países em desenvolvimento — cerca de 60% 
da população mundial — deverão ser responsá
veis por apenas uma terça parte da produção de 
alimentos, agravando o desequilíbrio atual. A 
FAO prevê que no início dos anos 80 a saúde 
de 1,4 bilhão de pessoas estará seriamente com
prometida por falta de proteínas, e esse número 
pode chegar a 5 bilhões em 25 anos.

O perigo de uma escassez de alimentos não 
parece tão alarmante no Brasil: a produção agrí
cola, nos últimos anos, tem sido relativamente 
satisfatória. Em 1977, a agricultura foi responsá
vel por 60% das exportações, no valor de 5,9 bi
lhões de dólares para o equilíbrio das contas ex
ternas; e o Brasil tornou-se o segundo maior ex
portador mundial de alimentos.

Apesar disso, nas últimas duas décadas, a ta
xa média anual de crescimento do produto agrí
cola não tem ultrapassado os 4%, um desempe
nho insuficiente para acompanhar o crescimento 
da população, o aumento de renda — e, por ex
tensão, do consumo — e, ainda, gerar um exce
dente para o mercado externo.

A evolução do rendimento rural, por outro la
do, tem sido pouco expressiva. Os ganhos de 
produtividade limitam-se às culturas de exporta
ção e, mesmo assim, não chegam a ser significa
tivos, se comparados com os de outros países. 
A produtividade da cana, por exemplo, é estima
da em 47 169 kg por alqueire, contra 82 123 ob
tidos nos Estados Unidos e 69 129 na China. A 
produtividade da soja, principal fonte de divisas 
depois do café, também é baixa: a média brasi
leira é de 1 460 kg por alqueire, enquanto o Ca
nadá registra 2 049 e os Estados Unidos 1811. 
O rendimento dos produtos de consumo interno, 
como feijão, arroz, mandioca e milho, vem cain
do ou proporcionando ganhos insignificantes, o 
que provoca crises no abastecimento ou altas 
nos preços: os preços por atacado dos produtos 
agrícolas subiram 48,5% de janeiro a novembro 
de 1978; o custo da alimentação de uma família
assalariad a  subiu 4 1 , 6 %  de agosto  de 1 9 7 7  a ju -

a l g o d â o  lho de 1978, segundo o Dieese.
V e r  A g ric u ltu ra  A estrutura fundiária também compromete o

desempenho agrícola. Segundo o Incra, as pro
priedades com menos de 100 hectares são res
ponsáveis por mais de 50% da colheita dos pro
dutos básicos, enquanto a contribuição dos que 
possuem áreas superiores a 2 000 hectares (qua
se 40% da área rural) não chega a 10%.

O desempenho da agricultura também está 
sempre sujeito aos fatores climáticos, e em 1978, 
ano marcado por prolongada estiagem, que afe
tou a safra dos Estados do sul, a produção agrí
cola registrou, pela primeira vez desde 1966, 
índices negativos, com uma queda de 1,8%. Esti
ma-se que, por causa da seca, o Brasil deixou 
de ganhar divisas de aproximadamente 1,5 bi
lhão de dólares e perdeu 14 milhões de toneladas 
de grãos (soja, milho e arroz). Mas, por outro 
lado, preços mínimos pouco remuneradores e 
crédito rural insuficiente (340 bilhões de cruzei
ros) também contribuíram para prejudicar a 
agricultura em 1978.

A concentração da renda, o comportamento 
irregular dos preços dos produtos agrícolas, a 
queda de produtividade e a estrutura fundiária 
geram graves distorções na distribuição de ali
mentos. Em São Paulo, por exemplo, as classes 
de maior poder aquisitivo consomem diariamen
te 94,7 gramas de proteínas, aproximadamente 
o dobro do que é consumido pelas classes de ren
da mais baixa.
Ver também: Agricultura.

Alto Volta
República parlamentarista do oeste da África, limitada pe
lo Mali (O e N), Níger (L) e Benim, Togo, Gana e Costa 
do Marfim (S); área: 274 200 km 2; população: 
6 17 0 0 0 0  (1976); cap ita l: Uagadugu (168 600 hab., 
est. 1975); principal cidade: Bobo-Diulasso (112 572 
hab., est. 1975); línguas: francês (oficial), mossi e outros 
dialetos; re lig iões: animismo e islamismo; PNB: 853 mi
lhões de dólares (1971); principais exportações: gado, 
peles e couro, e algodão; Governo: presidente, Sangulê 
Lamizana; primeiro-ministro, Joseph Conombo.

A promulgação de uma nova Constituição em 
fins de. 1977 foi o fato político mais importante 
dos últimos anos. Diante de grave crise econômi
ca provocada pela seca que assolou o país nos 
anos anteriores, o presidente Lamizana adotou 
uma série de medidas destinadas a atenuar os 
efeitos da miséria e a liberalizar o regime: em 
janeiro de 1976, reestruturou a política salarial 
e, em abril do ano seguinte, criou uma comissão 
encarregada de propor um conjunto de reformas 
políticas redemocratizadoras.

Em novembro de 1977, um referendo popular 
aprovou o projeto de Constituição, que estabele
ceu eleições diretas para presidente da República 
e para o Parlamento, pleito que se realizou em 
duas etapas, nos meses de abril e maio de 1978.
O  general L a m iz a n a  reelegeu-se presidente e, em

julho, o Parlamento escolheu Joseph Conombo 
para o cargo de primeiro-ministro.

Alto Volta
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Amapá
Território Federal do Norte do Brasil, limitado pela Guiana 
Francesa (N), Pará (S e 0), e oceano Atlântico (L); área: 
140 276 km 2; população: 160 800 (1977); cap ita l: Ma
capá (108 752 hab., est. 1975); principais cidades: Ma- 
zagão e Amapá; principais produtos: madeira, manga
nês, caulim, cana-de-açúcar, pecuária bovina e mandio
ca; governador: Artur Azevedo Henning.

A base da economia do Amapá continua sen
do a extração de manganês. Mas o volume de 
exportação desse minério, produzido na serra do 
Navio — que tem reserva avaliada em cerca de
30 milhões de toneladas —, explorado pela Ico- 
mi (Indústria e Comércio de Minérios S. A.), 
vem decrescendo continuamente desde 1976, em 
decorrência da crise do mercado internacional 
de produtos siderúrgicos. Contudo, as perspecti
vas econômicas do território melhoraram após 
a descoberta de petróleo na bacia de Caciporé, 
a 80 km do litoral. O fato político mais impor
tante de 1978 no Amapá foi o pleitp para a Câ
mara dos Deputados, no qual elegeram-se Paulo 
Fernando Batista Guerra, da Arena, e Antônio 
Cordeiro Pontes, do MDB.

América Latina
Apesar da crise econômica por que passou a 
América Latina no período 1974/75, a recupera
ção de 15 países em 1976 garantiu o crescimento 
do produto bruto da área em 5%. O produto glo
bal chegou a quase 340 bilhões de dólares em
1977, graças, principalmente, ao aumento dos 
preços internacionais de mercadorias como o ca
fé. No setor externo, tambem houve melhorias: 
enquanto em 1976 as exportações aumentaram 
14% sobre 1975, em 1977 seu crescimento repre
sentou 20% das rendas nacionais. Entretanto, o 
crescimento econômico baseado nas exportações 
frustraria as previsões otimistas feitas pelo FMI 
para a região em 1978. Registrou-se uma queda 
na atividade econômica mundial, afetando o co
mércio internacional.

Os países latino-americanos mantiveram, com 
ligeiras variações, o mesmo modelo econômico, 
caracterizado pela abertura ao capital estrangei
ro, predominância das exportações de matérias- 
primas, política de contenção de salários, e infla- Amazonas 

ção crônica, todos fatores que favorecem a con
centração de renda. Enfim, um modelo que exige 
controle social rígido e repressão política severa.

Amapá

localização!
DOESTADO /  
NO PAÍS ‘V

Amazonas
Estado do Norte do Brasil, limitado pela Venezuela e Ro
raima (N), Acre, Rondônia e Mato Grosso (S), Pará (L) 
e Colômbia e Peru (O); área: 1 564 445 km 2; capita l: 
Manaus (388 881 hab., est. 1975); cidades principais: 
Manacapuru, Careiro, Parintins e Itacoatiara; principais  
produtos: tecidos, alimentos, borracha e bebidas; gover
nador: Henoch da Silva Reis, da Arena.

A economia do Estado continuou enfrentando 
seus tradicionais problemas: agricultura esparsa, 
incipiência da indústria e devastação florestal. A 
esses problemas veio acrescentar-se, em 1976, 
uma enchente de grandes proporções em Ma
naus, somente comparável às inundações de 
1922 e 1953. Apesar disso, manteve-se elevada, 
nos últimos anos, a taxa de crescimento demo
gráfico da capital (8,5%), devido, sobretudo, ao 
florescente comércio da Zona Franca e à im
plantação do distrito industrial de Manaus, com 
o qual o Governo pretende diversificar a econo
mia amazonense.

Política. O Colégio Eleitoral homologou sem 
problemas o senador José Lindoso para gover
nar o Estado no período 1978/84 e Raimundo 
Parente para senador “biônico”. Nas eleições di
retas de 15 de novembro, João Bosco Ramos de 
Lima foi eleito senador com 114 984 votos, ape
nas 194 a mais que o candidato do MDB, o ve
reador Fábio Lucena. O partido do Governo ele
geu quatro dos seis deputados da bancada fede
ral amazonense, com 128 382 votos, contra 
86 967  dados ao MDB. Para a Assembléia, a 
vantagem da Arena foi maior: 11 deputados, 
com 137 312 votos; o MDB elegeu 7, com 84 282.

AMENDOIM
Ver Agricultura

A assinatura dos novos 
acordos do canal do 
Panamá foi um marco 
importante nas relações 
entre EUA e América 
Latina. Abaixo, 
os presidentes Carter 
e Torrijos acenam para 
a multidão na Cidade 
do Panamá, após 
firmarem os acordos.

DIREITOS HUMANOS
Depois de assumir a presidência dos Estados 
Unidos, em 20 de janeiro de 1977, Jimmy Carter 
reorientou a política externa de seu país, nela in
troduzindo um novo princípio: o do respeito aos 
direitos humanos. Apesar de seu caráter global, 
essa nova linha da diplomacia norte-americana 
provocou funda desconfiança no continente, so
bretudo nos países sob regime ditatorial.

Washington passou a desenvolver pressões, 
ora veladas, ora ostensivas, no sentido de uma 
maior abertura política, o que levou alguns Go
vernos latino-americanos a se apressarem em 
anunciar a realização de eleições populares, com 
objetivos diversos, como aplacar a insatisfação
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Além da oposição 
dos estudantes (abaixo), 
Somoza luta contra 
a guerrilha sandinista 
(abaixo, à direita) 
para manter-se no poder 
na Nicarágua. E seus 
aviões chegaram a lançar 
bombas na Costa Rica.

social, conseguir credibilidade externa e até co
mo manobra protelatória da própria abertura.

Chile. A primeira consulta ocorreu no Chile, 
em janeiro de 1978, quando o general Pinochet 
submeteu ao povo uma resolução da ONU que 
acusava o regime chileno por violações aos direi
tos humanos. O plebiscito favoreceu o Governo, 
que obteve 75% dos votos. Esse resultado, embo
ra desacreditado internacionalmente, serviu para 
que Pinochet se impusesse como chefe único da 
Junta Militar, depois de provocar o afastamento 
do brigadeiro Gustavo Leigh.

Apesar disso, o Governo norte-americano 
manteve as pressões contra Pinochet, apontando 
inclusive a Dina, polícia política da Junta, como 
responsável pelo assassinato em 1976, em Was
hington, do ex-chanceler Orlando Letelier (ver 
Obituário). A Justiça norte-americana pediu a 
extradição do general Manuel Contreras, chefe 
da Dina, e de dois outros oficiais chilenos, de
nunciados pelo norte-americano Michael Town- 
ley, funcionário da Dina preso nos Estados Uni
dos como um dos responsáveis pelo atentado.

Panamá. A política de respeito aos direitos 
humanos pressupõe o abandono de propósitos 
intervencionistas. E uma demonstração disso foi 
a assinatura dos tratados sobre o canal do Pana
má, dia 7 de setembro de 1977, entre o presiden
te Carter e o brigadeiro Omar Torrijos. Pelo tra
tado, o canal ficará sob administração paname
nha a partir do ano 2000. Ratificado em 1978 
pelo Senado norte-americano por uma margem 
apertada de votos, o tratado autoriza os Estados 
Unidos a intervirem na Zona do Canal, em caso 
de conflito que ameace sua navegabilidade.

Cuba. Ainda em 1977 os Estados Unidos 
suspenderam o bloqueio de 16 anos a Cuba. A 
1.° de setembro, os dois países trocaram missões 
comerciais, como primeiro passo para o restabe
lecimento de relações diplomáticas. E no ano se
guinte os contatos entre os dois países foram in
tensos, só faltando a troca de embaixadores.

INTEGRAÇÃO REGIONAL
Pacto Amazônico. As relações entre os paí

ses latino-americanos continuaram difíceis, ape
sar da assinatura do Pacto Amazônico, em 
Brasília, dia 3 de julho de 1978, pelos chancele
res do Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezue
la, Equador, Guiana e Suriname. Por esse pacto, 
que o Peru e a Venezuela hesitaram em assinar, 
com receio de que ele viesse a enfraquecer o Pac
to Andino, os países da Bacia Amazônica se 
comprometem a realizar planos conjuntos de ex
ploração das riquezas da região e a fazer investi
mentos conjuntos para seu desenvolvimento.

Pacto Andino. Quanto ao Pacto Andino, já 
enfraquecido com a saída do Chile em 1976, só 
foi salvo de uma debilitação maior, que o afasta
mento da Bolívia provocaria, com a aprovação, 
em 1977, da Resolução 119 — que instituiu um 
programa especial de ajuda econômica a este 
país. A Associação Latino-Americana de Livre 
Comércio (Alalc) realizou alguns progressos, so
bretudo na parte burocrática e técnica, mas sua 
contribuição para a integração regional conti
nuou pouco significativa em 1978.

Bacia do Prata. Perspectivas maiores de in
tegração de uma parte da América Latina foram 
oferecidas pela criação, em março de 1977, da 
multinacional Comumbana, pela União dos Paí
ses Exportadores de Banana (Colômbia, Costa 
Rica, Guatemala, Panamá e República Domini
cana) e pela 10.a Reunião de Chanceleres da Ba
cia do Prata (6-12-78), que terminou com a 
aprovação de 23 recomendações. A resolução 
mais importante desse encontro sugere a realiza
ção de um programa de análise da oferta e pro
cura atuais e futuras das principais matérias-pri
mas e produtos da Bacia do Prata. Outra, apro
vada também pelos chanceleres do Brasil, Bolí
via, Argentina, Paraguai e Uruguai, criou um 
grupo de trabalho para estudar a melhoria da na
vegabilidade dos rios da Bacia.

Qualquer que seja a conclusão do grupo de 
trabalho, ela certamente envolverá novamente 
negociações tripartites entre Brasil, Argentina e 
Paraguai, já empenhados em difíceis gestões di
plomáticas sobre o aproveitamento do Paraná 
pelo Brasil e Paraguai, com a usina de Itaipu,
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e Paraguai e Argentina, com a hidrelétrica de 
Corpus. As duas barragens deverão ter eclusas 
para facilitar a navegação do Paraná.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
A despeito do ambiente político agitado, a Amé
rica Latina não tem sido cenário de conflitos ar
mados de caráter internacional. Contudo, o acir
ramento de algumas disputas de fronteiras vem 
agravando as relações na região.

Nicarágua. No caso da Nicarágua, a ofensi
va lançada pelos sandinistas em setembro de 
1978 serviu de pretexto para que Somoza man
dasse invadir o território limítrofe da Costa Ri
ca. A 12 de setembro, sete aviões nicaragüenses 
bombardearam a zona próxima da cidade de La 
Cruz, matando 25 pessoas. O ataque provocou 
protestos de alguns países da região, sobretudo 
da Venezuela, que ofereceu apoio militar ao Go
verno costarriquenho.

Belize. Desde o século passado, quando se 
tornou independente da Espanha, a Guatemala 
reivindica a posse do território da antiga Hondu
ras Britânica, que obteve autonomia em 1964 e 
passou a denominar-se Belize em 1973, mas con
tinua sob domínio britânico. Fracassos sucessi
vos nas gestões diplomáticas com a Grã-Breta
nha levaram a Guatemala a lançar mão de 
ameaças de ocupação armada. Mas a ONU 
apóia firmemente o direito do território à auto
determinação.

Questão do Pacífico. Em 1975, o Chile 
ofereceu à Bolívia uma saída para o mar na re
gião de Arica, em troca de território equivalente. 
A proposta foi muito bem aceita pela Bolívia, 
que perdeu seu acesso para o oceano Pacífico 
no século XIX, quando foi derrotada pelo Chile 
na Guerra do Pacífico. Mas o Governo chileno
não cumpriu a promessa, o que levou La Paz 
à ruptura de relações diplomáticas, em 17 de 
março de 1978.

Canal de Beagle. Argentina e Chile dispu
tam há muitos, anos a soberania sobre as ilhas 
Picton, Nueva e Lennox e todos os acidentes 
geográficos ao sul do canal de Beagle — ponto 
estratégico entre o Pacífico e o Atlântico, e re
gião rica em petróleo. Em 77, por decisão da Co
roa Britânica, que atuou como árbitro, o domí
nio do canal foi atribuído ao Chile. A Argentina 
discordou e, em fevereiro de 1978, os dois países 
iniciaram, em Puerto Montt, uma série de nego
ciações sobre o laudo britânico. A primeira fase 
das negociações, referente à desmilitarização da 
área, prolongou-se por dois meses. A solução de
finitiva, que deveria ser obtida até 2 de novem
bro de 1978, não surgiu, e a quinta reunião entre 
os negociadores terminou em impasse. Os dois 
Governos voltaram a trocar acusações, e passa
ram a realizar ostensivas manobras militares: o 
Chile enviou navios de guerra para o canal de 
Beagle, enquanto a Argentina realizava, em Bue
nos Aires, exercícios de black-out e mobilizava 
seus efetivos militares. Ainda em novembro re
presentantes dos dois países concordaram em 
submeter a questão ao arbítrio de um terceiro 
país, mas até o final do ano a escolha do novo 
árbitro continuava em discussão.
Ver também: A rgentina; Bolívia; Brasil; Chile; Cuba; D ireitos Hu
m anos; Nicarágua; Panamá.

Andorra
Co-principado sob a dupla soberania da França e do bis
pado espanhol de Urgel; situa-se nos Pireneus orientais, 
sendo limitado pela França (N e L) e Espanha (S e O); 
área: 465 km 2; população: 28 348 hab. (1976); capita l: 
Andorra la Vella (18 300 hab., 1975); principal cidade
(1975): Les Escaldes (5 619 hab.); línguas: catalão (ofi
cial), francês e espanhol; re lig ião: catolicismo; PNB: não 
disponível; principais exportações: madeira, ovinos, lã 
e mobiliário; Governo: André Prunet-Foch e F ráncese  
Badia Batalla, o primeiro representando o presidente da 
França, e o segundo,, o bispo de Urgel.

Barco da Argentina 
patrulha águas do canal 
de Beagle. 0  Chile 
também deslocou forças 
de guerra para a 
região cuja soberania, 
disputada pelos 
dois países, constitui 
risco de conflito.

Andorra
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AN G LIC ANA, IGREJA
Ver Religiões e Cultos

AN G UILLA
Ver Territórios 
Dependentes

AN TÁRTID A
Ver Territórios 
Dependentes

A N TiG U A
IterTerrit. Dependentes

ANTILHAS
HOLANDESAS
VerlerúX. Dependentes

País virtualmente soberano desde 1278, ano 
da fundação do principado, Andorra aboliu mais 
alguns vestígios de medievalismo, ao instituir, 
em abril de 1976, a defesa oral dos cidadãos por 
seus advogados. Praticada sempre dentro do es
pírito de “paridade”, a justiça em Andorra era 
antes aplicada pelo Governo francês e pelo bis
pado espanhol de Urgel, que administram o país.

Nas eleições parlamentares realizadas em de
zembro de 1977, os dois partidos existentes no 
país — o Conservador e a Associação Demo
crática Andorrana — obtiveram igual número 
de cadeiras. Mas o referendum convocado pelo 
Parlamento em janeiro de 1978 não aprovou ne
nhum dos projetos de reformas destinadas a mo
dernizar as instituições do principado, que ha
viam sido escolhidas pelo eleitorado no plebisci
to de 28 de outubro de 1977. Em outubro de
1978, o principado comemorou seus 700 anos 
de fundação, tendo participado das festividades 
o presidente francês Giscard d’Estaign e o bispo 
de Urgel, Joan Marti Alanis.

Angola
República socialista da África Ocidental, limitada pelo 
oceano Atlântico (0), Zaire (N e L), Zâmbia (L), e Namíbia 
e Botsuana (S); área: 1 246 700 km 2; população:
6 761 000 (estimativa 1976); capita l: Luanda (600 000 
habitantes, 1974); principal cidade: Lobito (59 528 ha
bitantes, 1970); línguas: bantu, português (oficial) e dia 
letos khoisan; re lig iões: animismo, catolicismo; PNB 
3,71 bilhões de dólares (1975); principais exportações 
petróleo, ouro e diamantes; Governo: presidente, Agosti
nho Neto.

Depurado o Governo 
e firmada a política de 
abertura ao Ocidente, 
Agostinho Neto (acima) 
ganhou melhores 
condições de combater o 
grupo de Jonas Savimbi 
(acima, à esquerda).

Causou grande alteração na condução da 
política de Angola o afastamento, em dezembro 
de 1978, de dois importantes membros da cúpula 
do MPLA (Movimento Popular de Libertação 
de Angola), que governa o país.

No dia 9 de dezembro, o ministro das Rela
ções Exteriores, Paulo Teixeira Rosa, anunciou 
a exoneração de Lopo do Nascimento de suas 
funções de primeiro-ministro e do cargo que ocu
pava no Bureau Político do MPLA. A decisão
foi adotad a ao térm ino de um a reunião extraor
dinária, de três dias, do Comitê Central do parti
do, que aceitou também a renúncia apresentada

pelo vice-premier e ministro do Planejamento. 
Carlos Rocha Dilolva, a todos postos que 
ocupava no partiido e no Governo. Os demis
sionários eram pró-soviéticos e apoiavam uma 
política radical de compromisso exclusivo com 
o eixo URSS-Cuba, fato que resultava num en
trave à política de conciliação com o Ocidente 
adotada pelo presidente. Agostinho Neto (ver 
Personalidades do Ano). As mudanças na hie
rarquia do MPLA foram bem recebidas pelo Go
verno soviético, que apóia a política de aproxi 
mação do Governo angolano com os EUA e paí
ses do MCE, na esperança de evitar gastos ex
cessivos com o reerguimento da economia de 
Angola, abalada pela guerra civil.

Ainda no plano externo, merece registro o au
mento das tensões com o vizinho Zaire. Em 
maio de 1978, tropas de rebeldes catangueses, 
com base em território angolano, penetraram na 
província zairense de Shaba, e o Governo do 
Zaire acusou Angola de auxiliar os invasores.

Política interna. Em sua tarefa de consoli
dação do poder, o MPLA, que governa o país 
desde a sua independência, em novembro de
1975, pôs fim, no ano seguinte, à resistência da 
UNITA (União Nacional para a Independência 
Total de Angola) e da FNLA (Frente Nacional 
para a Libertação de Angola). Diversos países 
reconheceram o governo de Agostinho Neto e, 
ainda em 76, Angola foi admitida na ONU.

Mas o Governo não conseguiu o domínio 
completo do território. Em julho de 1977, recru
desceram as atividades guerrilheiras da UNITA, 
cujas forças ocupavam as principais cidades 
fronteiriças do sudoeste e algumas da região cen
tral. A FNLA chegou a controlar áreas do norte 
do país, e sua tática era manter uma guerra de 
desgaste com as tropas do MPLA. O conflito 
prosseguiu durante o ano de 1978, e, a partir de 
outubro, o MPLA desencadeou poderosa ofensi
va destinada a eliminar os focos de resistência. 
Presume-se que essa tarefa ficará mais fácil com 
o fortalecimento da unidade interna do MPLA, 
após o afastamento dos dois ministros que se 
opunham à política externa pró-ocidental do pre
sidente Agostinho Neto.

Antropologia
Em fevereiro de 1978, um grupo de antropólo
gos, chefiados por Mary Leakey, descobriu em 
Laetolil, Tanzânia, as mais antigas marcas de pé 
(3,59 a 3,75 milhões de anos) do homem-maca- 
co, provável ancestral do Homo sapiens. Com 
apenas 15 cm de comprimento e 11,5 cm de lar
gura, as pegadas permitiram a Mary Leakey 
concluir que seriam de uma criatura de pequena 
estatura (cerca de 1,2 m), que caminharia mais
ou menos como os atuais chimpanzés, e nào se
dedicava à caça, alimentando-se de frutos e car
ne de animais encontrados mortos.



As origens do homem. A descoberta da 
equipe de Mary Leakey veio enriquecer a antro
pologia física, disciplina científica que teve um 
dos pontos altos de seu desenvolvimento em
1976, quando realizou-se em Nice, França, um 
congresso mundial de antropólogos. A principal 
contribuição desse congresso foi a constatação 
de que o homem não descende do maCaco atual, 
mas é seu primo, tendo ambos origem comum 
num ancestral extinto, que se teria dividido em 
dois grandes grupos durante o Oligoceno. No pe
ríodo seguinte — o Mioceno — os dois grupos 
já estariam bem diferenciados: de um lado, os 
gorilas, orangotangos e chimpanzés; de outro, o 
grupo que incluía os ramapithecus (menores que 
os atuais macacos) e os gigantopithecus (enor
mes, de força extraordinária). O Homo sapiens 
ter-se-ia originado do ramapithecus.

Os "primitivos" de Palawan. Nos domí
nios da antropologia cultural, merecem destaque 
duas descobertas: uma nas Filipinas, outra no 
Brasil. Em 1978, na ilha de Palawan, foram en
contrados os Taobtato, grupo que habita a crate
ra de um vulcão extinto, como se vivesse na Ida
de da Pedra. Na verdade, não se trata de sobrevi
ventes da Idade da Pedra, mas de uma tribo que, 
por razões desconhecidas, abandonou a agricul
tura e regrediu a formas primitivas de vida. Em 
seu poder, foram encontrados objetos de metal, 
que permitiram concluir que, em alguma época 
anterior, os Taobtato mantiveram contato com 
o resto da população da ilha.

A comunidade de Cafundó. A descoberta 
brasileira ocorreu em março de 1978, quando es
pecialistas da Unicamp (Universidade de Cam
pinas, SP) acharam em Cafundó, arredores de 
Salto de Pirapora, SP, uma comunidade que fala 
uma língua de base lexical africana e cuja estru
tura gramatical apóia-se no português. Vivendo 
relativamente isolados, os membros da comuni
dade de Cafundó utilizam o português em seus 
raros contatos com os habitantes de Pirapora, 
reservando o seu próprio dialeto para a comuni
cação entre si e em situações características de 
defesa do grupo.

Arábia Saudita
Monarquia islâmica do Oriente Médio, limitada pelo lê- 
men, lêmen do Sul e Omã (S), mar Vérmelho (0), Jordâ
nia, Iraque, Kuwait, Bahrein e Qatar (N), e golfo Pérsico, 
Emirados Árabes e Omã (L); área: 2 240 000 km 2; popu
lação: 9 240 000 (1976); cap ita l: Riad (667 000 hab., 
1976); principais cidades (1976): Jeddah 561 000 
hab.), Meca (367 000 hab.), Medina (198 000 hab.); lín 
gua: árabe; re lig ião: islamismo; Produto Nacional B ru
to : 37,2 bilhões de dólares (1976); principal exporta
ção: petróleo; Governo: Khaled ibn Abdel Aziz Al-Saud 
(rei e primeiro-ministro).

Os imensos recursos oriundos da exploração 
do petróleo, que deram ao país, somente em
1976, uma renda de 36 milhões de dólares, têm 
sido aplicados na modernização do país. Proje
tos de dessalinização de água do mar, de cons
trução de uma usina de energia solar e de im
plantação de um pólo petroquímico foram con
tratados pelo Governo. As altas taxas de cresci
mento do PNB, entretanto (11% em 1977), sofre
ram uma drástica inversão em 1978 (quando se 
esperava um índice negativo de 7%), pois a polí
tica de estabilização dos preços do petróleo, que 
é liderada pela própria Arábia Saudita ao nível 
da OPEP, tem levado a um decréscimo real no 
valor de venda desse produto, em conseqüência 
da inflação e da desvalorização do dólar.

Política intema. Após o assassinato do rei 
Faiçal, morto a tiros por seu sobrinho, o prínci
pe Faiçal ibn Mussaed Abdul Aziz, a 25 de mar
ço de 1975, o poder passou às mãos de seu ir
mão Khaled. No plano interno, o monarca deu 
prosseguimento à política de seu antecessor, em 
particular no que diz respeito às negociações pa
ra a aquisição do controle nacional sobre a in
dústria petrolífera, explorada sobretudo por em
presas norte-americanas.

Quanto à questão do Oriente Médio, a Arábia 
Saudita tem desempenhado importante papel, 
não apenas na solução das disputas interárabes 
(Egito x Síria), como também nos esforços para 
pôr fim à ocupação israelense dos territórios ára
bes. Essa posição de liderança na região vem se 
consolidando cada vez mais, graças aos vultosos 
recursos econômicos aplicados na aquisição de 
modernos armamentos para o seu exército e for
ça aérea, e também aos empréstimos concedidos 
aos países árabes mais carentes.

Arábia Saudita

Argélia
República do N da África, limitada pelo Mediterrâneo (N), 
Tunísia e Líbia (L), Níger e Mali (S), Mauritânia e Marro
cos (0); área: 2 322 164 km2; população: 17 304 000
(1976); capita l: Argel (1 179 000 hab., est. 1975); prin
cipal cidade: Orã (325 000 hab., est. 1973); línguas: 
árabe, francês e dialetos berberes; re lig ião: islamismo; 
PNB; 15,7 bilhões de dólares; principais exportações: 
petróleo e derivados,frutas e vinho; Governo: presidente, 
Houari Boumedienne.

Os Taobtato abandonaram a agricultura e regrediram.

Argélia



A morte de Houari 
Boumedienne mergulhou a 
Argélia numa fase de 
incertezas. Ao lado, os 
chefes militares 
acompanham o corpo do 
líder à sepultura.

Argentina

A Assembléia Nacional voltou a funcionar 
após as eleições de fevereiro de 1977, sendo esta 
a primeira vez desde que Boumedienne assumiu 
o poder, em 1965, que o povo argelino compare
ceu às urnas. Os resultados do pleito legitima
ram o regime e a liderança de Boumedienne, 
além de ratificarem a Constituição de 1976. Ain
da em 1977, Boumedienne fez uma reforma mi
nisterial com o objetivo duplo de aumentar a efi
ciência administrativa e afastar certas ameaças 
à sua posição como chefe do Governo. Em 1978, 
o país continuou apoiando os guerrilheiros da 
Frente Polisário, que lutam contra o Marrocos. 
E no âmbito da política externa, Boumedienne 
recebeu, em setembro, a visita de Fidel Castro 
e participou da reuniào de cúpula dos países ára
bes integrantes da Frente de Rejeição, destinada 
a sabotar os acordos de Camp David entre Egito 
e Israel.

Em outubro revelou-se que Boumedienne era 
vítima de grave enfermidade. O estado de saúde 
do presidente permaneceu obscuro até o início 
de dezembro, quando os oito membros do Con
selho da Revolução assumiram as funções de go
verno e nomearam o coronel Chadli Bendjedid 
para o cargo de ministro da Defesa. Boumedien
ne morreu a 27 de dezembro sendo substituído 
interinamente por Rabah Bitah, presidente da 
Assembléia Nacional.

Economia. A situação econômica do país em 
1978 não teve evolução favorável, apesar das 
rendas oriundas do petróleo. Persistiram os pro
blemas de abastecimento, aumentou o desempre
go em razão da contínua migração do campo pa
ra a cidade e continuaram os conflitos entre a 
maioria árabe e os cabilas.

Argentina
República da região meridional da América do Sul, lim ita
da com o Paraguai e Bolívia (N), Brasil e Uruguai (NE), 
oceano Atlântico (L) e Chile (O); área: 2 776 889 km 2; 
população: 26 060 000 (est. 1977); cap ita l: Buenos A i
res (2 972 443 hab., 1977); cidades principais: Rosário 
(806 942 hab.), Córdoba (790 508 hab.), La Plata 
(478 666 hab.); língua: espanhol; re lig ião: catolicismo 
(93%); PNB: 21,49 bilhões de dólares (1976); principais  
exportações: cereais, trigo e carne; Governo: presiden
te, Jorge Rafael V ide la .

A Junta Militar que assumiu o poder na Ar
gentina após a queda do governo peronista da 
presidente Maria Esteia Martínez de Perón, pas
sados mais de dois anos, conseguiu atingir um 
dos objetivos a que se propunha quando deu o 
golpe de Estado, em março de 1976: o desbara
tamento dos movimentos armados de esquerda, 
sobretudo dos Montoneros (peronista) e do Exér
cito Revolucionário do Povo, de tendência trots- 
kista. A ação repressiva, que de acordo com da
dos da Anistia Internacional resultou em 5 000 
mortos e 15 000 desaparecidos, não se voltou 
apenas contra as organizações de extrema es
querda. Todas as correntes peronistas passaram 
a ser perseguidas e logo após o golpe militar os 
partidos políticos tiveram suas atividades proibi
das. As greves operárias foram consideradas ile
gais e a jornada de trabalho aumentou de 36 pa
ra 42 horas semanais.

Economia. A necessidade de reativação da 
economia lçvou os militares a dar plenos poderes 
ao ministro Alfredo Martínez de Hoz, que pro
curou levar à prática um rígido controle da infla
ção e desenvolver uma política de favorecimento 
das exportações dos produtos agropecuários, ao 
mesmo tempo em que dava amplas garantias aos 
investimentos estrangeiros. Apesar de em 1977 
a balança comercial ter apresentado um superá
vit de 1,3 bilhão de dólares, a economia argenti
na vem sofrendo uma prolongada e profunda cri
se. Os índices de inflação chegaram, em junho 
de 1978, a atingir 188%; e o salário médio real 
reduziu-se nos três últimos anos 50%. A produ
ção industrial foi 1% inferior à registrada 8 anos 
atrás.

Como resultado do fracasso da política eco
nômica, acentuaram-se as divergências entre os 
membros da Junta Militar, que se evidenciam na

A festa argentina pela conquista da Copa do Mundo.
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manifestação de duas tendências políticas em 
conflito: a primeira, representada pelo presidente 
Rafael Videla, propunha uma composição com 
grupos políticos tradicionais e a manutenção da 
política econômica traçada por Martínez de 
Hoz; a outra, liderada até outubro de 1978 pelo 
almirante Emilio Massera, defende a continuida
de dos militares no poder, opõe-se à política do 
ministro da Economia, além de usar uma lingua
gem radical no que diz respeito à disputa com 
o Chile pela posse do canal de Beagle. A institui
ção do cargo de presidente da República em 
agosto de 1978, a manutenção do ministro da 
Economia e o posterior afastamento de Massera, 
bem como a diminuição do papel dos chefes mi
litares, que passaram à condição de assessores 
do presidente, representaram aparentemente uma 
vitória dos moderados. A reformulação ministe
rial ocorrida em novembro, com a nomeação de 
mais dois ministros civis, parece consolidar a li
derança do presidente Videla, sobretudo porque 
continua em seu cargo o poderoso ministro da 
Economia Martínez de Hoz.

Política externa. No plano das relações ex
teriores, o regime militar argentino enfrenta duas 
áreas de tensão diplomática, representadas pelas 
divergências com o Brasil sobre o aproveitamen
to hidrelétrico do rio Paraná e a disputa com 
o Chile pela posse do canal de Beagle, no extre
mo sul do continente (ver América Latina). 
Além disso, a diplomacia argentina continua rei
vindicando a posse das ilhas Malvinas ou Falk- 
lands, território da Antártida ainda sob domínio 
da Grã-Bretanha.

Arqueologia
O mais importante achado arqueológico de 1978 
ocorreu numa rua comercial da Cidade do Méxi
co, em fevereiro. Operários da prefeitura encon
traram casualmente uma enorme placa (3,3 m de 
diâmetro, 20 t de peso), dourada, com um baixo- 
relevo representando Coyolxauhqui, a deusa-lua 
dos astecas. Julgou-se inicialmente tratar-se da 
descoberta do famoso tesouro de Montezuma, o 
que não foi comprovado. Seis esqueletos, alguns 
punhais de pedra e outros objetos encontrados 
no mesmo lugar permitiram aos especialistas 
concluir que eram restos arqueológicos ligados 
aos rituais de sacrifício humano praticados pelos 
astecas.

Síria. Essa descoberta veio juntar-se a uma 
série de outras, em vários países, que enriquece
ram o acervo da arqueologia nos últimos três 
anos. Entre elas, destaca-se a de cerca de 15 000 
placas de barro com inscrições cuneiformes, em 
língua semítica semelhante ao hebraico, achadas 
em Tell Mardikh, sul de Alepo, Síria. As inscri
ções (c. 2 400 a.C.) dão ao sítio o nome de Ebla 
e mencionam várias outras localidades da região 
e personagens da época, inclusive algumas bíbli

cas. Muitos especialistas chegam a afirmar que 
se trata de uma das maiores descobertas ar
queológicas do século, porque pode determinar 
importantes revisões no estudo da história do 
Oriente Médio.

Achados diversos. Entre outras descobertas 
relevantes no mesmo período (final de 75 a 78) 
figuram as seguintes: as fundações de um tem
plo, provavelmente ligado ao faraó Amenófís IV 
(Akhenaton), em Tebas, Egito; inscrições fení
cias e hebraicas na fortaleza de Josafá (c. 800 
a.C.), em Kuntillet Ajrud, Sinai; um túmulo su
postamente de Filipe II, pai de Alexandre Mag
no, na aldeia de Vergina, norte da Grécia; prova
velmente o mais antigo santuário da cidade de 
Roma (c. 700 a.C.); um navio com cerâmica ci- 
cládica (3.° milênio a.C.) perto da ilha de Hidra, 
Grécia; as fundações do edifício onde Sócrates 
teria ficado preso em Atenas, Grécia; as fortifi
cações da aldeia de Michelsberg (3 250 a.C.), na 
Bélgica; o túmulo de um chefe celta (c. 550 
a.C.), na aldeia de Hochdorf, perto de Stuttgart, 
Alemanha; cerca de 1 000 tiras de bambu, com 
leis da dinastia Ch’in (221 a 206 a.C.) e um ma
pa de aproximadamente 80 vilas da dinastia Han 
(206 a.C. a 220 d.C.), na China; e na Província 
de Retalhuleu, Guatemala, esculturas e hierógli
fos mais antigos do que os até então conhecidos 
(250 d.C.), descoberta que coloca novamente em 
discussão o problema das origens da escrita 
maia.

Brasil. A arqueologia brasileira foi enriqueci
da com instrumentos de caça encontrados num 
sítio pré-cerâmico de Paranaguá, PR, por Igor 
Chmyz, da Universidade Federal do Paraná; e 
com artefatos da cultura sambaqui do sul do 
Brasil (2 500 a.C.), descobertos pelo uruguaio 
Adhemar Bosch em Cabo Polônio, Uruguai.

Um leão de bronze 
etrusco (ao lado) foi 
um dos valiosos 
objetos encontrados 
no túmulo do chefe 
celta, descoberto próximo 
de Stuttgart. Embaixo, 
as escavações no local.
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Calvin Portman, 
um arquiteto ousado,
revolucionou o 
estilo dos hotéis 
norte-americanos.

Arquitetura
As mais expressivas tendências da arquitetura 
dos anos 70 têm se revelado sobretudo nos diver
sos museus e galerias de arte recém-construídos 
em várias partes do mundo, e também na verda
deira revolução operada por John Calvin Port
man na arquitetura hoteleira norte-americana. 
De maneira geral, as novas concepções dá arqui
tetura mundial voltam-se não só para uma maior 
preocupação com o “design”, como também pa
ra uma revalorização de estilos como o gótico 
e o árabe. A arquitetura brasileira, a par dos pro
jetos mais recentes de Oscar Niemeyer em diver
sos países, caracterizou-se pelo trabalho dos 
poucos arquitetos de destaque da nova geração 
e por uma preocupação com o desenvolvimento 
de novos materiais de construção.

Centro Nacional de Arte e Cultura. O 
concurso internacional de arquitetura promovi
do pelo então presidente francês Georges Pompi- 
dou, em 1969, para a construção de um Centro 
Nacional de Arte e Cultura, poderia fornecer 
material, mediante uma análise dos projetos 
apresentados, para um excelente levantamento 
das formas e intenções arquitetônicas dos últi
mos tempos. Participaram do concurso profis
sionais de 49 países, com 680 projetos, sendo 
vencedores os arquitetos Renzo Piano, da Itália, 
e Richard Rogers, da Inglaterra. A construção 
do Centro Nacional de Arte e Cultura Georges 
Pompidou foi concluída em 1977, e consiste nu
ma verdadeira proeza estrutural, toda metálica, 
com um complexo sistema de comunicação que 
permite a utilização integral de seu espaço inte
rior para as mais diferentes atividades. Seme
lhante a uma refinaria de petróleo, o edifício des
pertou várias críticas por causa do contraste ra
dical com as antigas construções parisienses, 
mas por outro lado foi objeto de importantes 
considerações a propósito do conceito social de 
uma casa de cultura.

Megaestrutura. Nos últimos 10 anos o ar
quiteto John Calvin Portman, de Atlanta, Geór
gia, não só revolucionou a arquitetura hoteleira, 
como contribuiu para alterar a fisionomia das ci
dades norte-americanas. Portman, que é também 
construtor — acionista principal de uma firma 
imobiliária e chefe de um grande escritório de 
arquitetura —, introduziu a megaestrutura, com 
suas imensas galerias, na arquitetura moderna. 
Suas construções contam obrigatoriamente com 
grande número de escadas rolantes, elevadores 
com cabine de vidro e jardins descomunais, além 
de lagos, fontes, chafarizes e cachoeiras. São 
imensas construções de aço, vidro e concreto, 
formando grandes espaços cheios de luz.

Portman inspira-se principalmente em famo
sos edifícios americanos do século XIX — co
mo o Bradbury, em Los Angeles, ou o Brown

Palace Hotel, em Denver — e em construções 
européias. A basílica de São Pedro, em Roma, 
e o Tívoli, de Copenhague, tiveram papel impor
tante na sua filosofia arquitetônica. Suas obras, 
no entanto, como o Bonaventure Hotel, em Los 
Angeles, todo de vidro sobre pilotis de concreto, 
provocam também severas críticas dos que vêem 
tal arquitetura como um mero símbolo de êxito 
econômico, verdadeiros dinossauros urbanos ou 
castelos medievais implantados no século XX.

Novas tendências. Segundo Philip Johnson, 
ganhador da medalha de ouro do Instituto dos 
Arquitetos dos Estados Unidos em 1978 e tam
bém autor de megaestruturas como a Crystal 
Court, em Minneápolis, a arquitetura passa por 
notáveis transformações. O estilo “Internatio
nal”, característico da arquitetura norte-ameri
cana a partir dos anos 20, tem sido substituído 
por novas formas, cuja chave é a preservação de 
estilos de antigos edifícios. Como resultado, ca
da vez mais são utilizados motivos do passado 
nas construções atuais. Assim, as formas arqui
tetônicas do monumental edifício da American 
Telephone and Telegraph, em Nova York, pre
servam elementos do colonial norte-americano, 
e o Metropolitan Museum de Nova York consis
te na adaptação de uma construção de 1911. Ou
tra conseqüência desta moda tem sido o uso ca
da vez menor de estruturas metálicas e paredes 
de vidro, que eram elementos característicos da 
arquitetura moderna mais tradicional. Da mes
ma forma, e também devido à crise econômica 
e ao elevado custo de construção, manifesta-se 
a tendência a evitar o emprego de concreto apa
rente nos novos projetos.

A par da utilização de estilos antigos — como 
o colonial e o gótico — outra tendência que se 
tem revelado na atual arquitetura é o aproveita
mento de formas e elementos de origem árabe 
e oriental. A riqueza dos países árabes, em razão 
das altas rendas derivadas do petróleo, veio pro
piciar um novo surto de construções no Oriente 
Médio e Norte da África e, como conseqüência 
disso, uma crescente participação da tecnologia 
e de arquitetos ocidentais nesses empreendimen
tos, provocando uma síntese entre as perspecti
vas da arquitetura moderna ocidental e os pa
drões árabes tradicionais.

Os mais recentes projetos arquitetônicos têm 
se caracterizado por uma maior atenção para o 
“design”, no sentido de se obter um acabamento 
formal mais depurado. Isto ocorre em detrimen
to da preocupação, reinante nos últimos anos, de 
atribuir importância fundamental às condições 
ambientais e sociais das construções.

Entre os projetos concluídos em 1978 e nos 
quais estão presentes novas concepções arquite
tônicas, destacam-se o Centro de Arte de Grand 
Rapids (EUA), realizado por Ambazs em estilo 
colonial; o Cemitério de Módena, na Itália, pro
jetado por Aldo Rossi; e a Mercantil Library, 
de Brooklyn (EUA), em estilo gótico com colu
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nas multicoloridas, de Bonnet Wright. No que 
toca ao estilo oriental, destacam-se dois palácios 
construídos para. a irmã do xá do Irã pelo arqui
teto William Wesley Peters, considerados uma 
interpretação contemporânea da essência da cul
tura persa.

Brasil. No panorama da arquitetura brasilei
ra salientam-se os projetos internacionais de Os
car Niemeyer, cujo sucesso mundial deriva so
bretudo da construção de Brasília e do edifício 
sede das Nações Unidas. Entre seus trabalhos fi
guram centros urbanos (Estados Unidos e Itá
lia), feiras internacionais (Líbano), universidades 
(Argel e Constantine), urbanizações (Grasse e 
Dieppe, na França), cidades (Neguev, em Israel, 
e a nova capital argelina), edifícios na Europa, 
na Argélia e no Oriente Médio, além da sede do 
PCF, em Paris. Seu projeto para a Editora Mon- 
dadori, recém-construída em Milão, utilizando 
uma concepção original do espaço aberto, é con
siderado um marco na história da arquitetura 
mundial.

A nova geração de arquitetos — que se seguiu 
à de Niemeyer, Lúcio Costa, Vilanova Artigas, 
Sérgio Bernardes e Lina Bo Bardi — esforça-se, 
ainda sem grandes êxitos, para manter elevado 
o nível da arquitetura brasileira. O progresso da 
tecnologia da edificação e os estímulos da evolu
ção cultural estão fora do alcance da maioria 
dos profissionais. O aperfeiçoamento da imper
meabilização, a resistência do aço, a protensão 
de vigas, a pré-moldagem ou pré-fabricação de 
elementos de concreto armado são muitas vezes 
recusados por mero preconceito.- As residências 
preferidas ainda são as tradicionais, e os edifí
cios e hotéis permanecem na esfera das grandes 
construtoras, alheias às mais elementares preo
cupações arquitetônicas.

Dos novos arquitetos brasileiros destacam-se, 
entre outros, J. G. Filgueiras Lima, de Brasília, 
discípulo de Niemeyer, que trabalha com resi
dências de tijolos aparentes e com estruturas 
compostas de elementos pré-moldados ou pré-fa

bricados; Paulo Mendes da Rocha, antigo assis
tente de Vilanova Artigas, que projeta casas con
cebidas como caixas de concreto bruto com es
paços internos interligados, assim como grandes 
vãos determinados por estruturas escultóricas li
vres; Glauco Campeio, colaborador de Nie
meyer em Brasília, cujo trabalho consiste na 
procura de um caminho entre a simetria e a plas
ticidade.

Novos materiais. O desenvolvimento da ar
quitetura brasileira está estreitamente ligado ao 
avanço da tecnologia do concreto, cujo aprovei
tamento lhe conferiu posição de relevo no cená
rio mundial. Mais do que qualquer outro, este 
material combina criação e liberdade a excelen
tes características de resistência e durabilidade. 
O concreto, no entanto, oferece algumas defi
ciências, tais como a baixa resistência à tração 
e o peso muito elevado.

Observa-se também um renascimento da ma
deira como material estrutural, tendência que re
presenta uma solução brilhante da tecnologia 
moderna, com grandes perspectivas de emprego 
futuro. A madeira temelo-colada, por exemplo, 
tem sido bastante empregada na Europa em dife
rentes tipos de construção.

Casa autônoma. Quanto ao uso de novos 
materiais, intensiflcam-se, em todo o mundo, as 
pesquisas destinadas a criar soluções arquitetô
nicas que propiciem economia de energia, asso
ciadas à idéia da casa autônoma. Diante da 
atual crise do petróleo, procura-se desenvolver 
elementos tais como pequenas turbinas atmosfé
ricas para aproveitamento de energia eólia, cole
tores solares para transformação de energia so
lar em energia térmica e coletores de água de 
chuva. Neste sentido, desvinculada dos serviços 
de gás, água e eletricidade, e utilizando apenas 
as fontes de energia do sol, do vento e da chuva, 
para se auto-abastecer e processar seus próprios 
materiais, a casa autônoma é uma habitaçãu que 
funciona exclusivamente com recursos prove
nientes de seu meio ambiente natural.

A ousada estrutura 
do Centro Nacional de 
Arte e Cultura 
Georges Pompidou, 
em Paris, lembrando 
uma indústria química 
e contrastando com 
os velhos edifícios ao 
redor, é obra de 
Renzo Piano e 
Richard Rogers.
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Na Ásia, mais do que em qualquer outro conti
nente, a disputa entre as grandes potências (Chi
na, Japão, URSS, EUA) está por trás de nume
rosos conflitos regionais e tece uma complicada 
trama de estratégia militar, lances diplomáticos 
e disputas econômicas, religiosas, étnicas e ideo
lógicas. Nesse complexo jogo de xadrez, alguns 
fatos se destacaram, em 1978, por suas implica
ções: no Oriente Médio, as sucessivas conferên
cias entre árabes e israelenses, de um lado, e as 
dos países árabes contrários à paz com Israel, 
de outro; no Irã, as crescentes manifestações da 
oposição xiita liderada por Khomeini contra o 
xá; no Afeganistão, o golpe de Estado esquerdis
ta; no Sudeste Asiático, os conflitos entre o 
Cambodja e cr^Vietnam; no Extremo Oriente, o 
tratado de paz e amizade entre a China e o Ja
pão; na índia, a volta de Indira Gandhi ao cená
rio político; no Paquistão, a condenação à morte 
do ex-primeiro ministro Ali Bhutto.

Oriente Médio. A viagem de Anuar Sadat 
a Israel (9-11-77) deu início a uma fase nova do 
conflito árabe-israelense: de um lado, as conver
sações entre Egito e Israel (Ismaília, dezembro, 
77; Londres, janeiro, 78; Camp David, EUA, 
agosto, 78; Washington, outubro, 78) e, de ou
tro, as reuniões dos países árabes radicais (Trí- 
poli, dezembro, 77; Bagdá, outubro, 78), contrá
rias às negociações de paz de Sadat, considera
das por alguns governos como tentativas de fir
mar um tratado unilateral com Israel, traindo os 
interesses da causa árabe.

Assim, enquanto os representantes da Líbia, 
Síria, Iraque, Argélia, Iêmen do Sul e da OLP 
formavam, em Trípoli, a Frente de Rejeição, 
prosseguiram em Camp David, sob patrocínio 
do presidente Jimmy Carter, os contatos entre 
o Cairo e Telavive, que resultaram no acordo en
tre Sadat e o primeiro-ministro Menachem Be- 
gin. Em Camp David foram assinados dois acor
dos de princípios: o primeiro prevendo negocia
ções de um tratado de paz e o restabelecimento

Khadafi (à esquerda), 
Arafat (centro) e 
Hussein: contra 
os acordos negociados 
em Camp David 
por Egito e Israel.

de relações diplomáticas entre Egito e Israel, 
além da retirada das tropas israelenses do deser
to do Sinai no prazo de dois ou três anos, em 
troca de duas bases militares a serem aí instala
das pelos EUA; o segundo definindo normas pa
ra a discussão tripartite (Egito-Jordânia-Israel) 
sobre a questão da Cisjordânia e da Faixa de 
Gaza (incluindo o estabelecimento na região de 
um regime de transição, por um período de 5 
anos, e a redução gradual da presença militar is
raelense). As conseqüências desses acordos fo
ram imediatas: renúncia do chanceler egípcio 
Mohamed Ibrahim Kamel; inquietação nos paí
ses árabes radicais; protestos em Israel, especial
mente entre elementos do grupo ultra-religioso 
Gush Emuriin, contra a decisão de congelar pro
visoriamente a implantação de novas colônias 
na Cisjordânia. Nas negociações de Washing
ton, iniciadas a 5 de outubro, os chanceleres Bu- 
tros Ghali e Mosh Dayan discutiram um ante
projeto de tratado, mas chegaram a um impasse, 
pois Israel não aceitou a exigência egípcia de 
que o restabelecimento das relações entre os dois 
países fosse vinculado à solução dos problemas 
de Gaza e da Cisjordânia.

Em meados de novembro, o presidente Carter 
denunciou ambas as partes por deixarem filtrar 
informações sobre o andamento das discussões 
(o que permitia que setores radicais dos dois paí
ses passassem a influir nas negociações) e fazia 
um apelo a concessões mútuas, para que a confe
rência pudesse progredir. Paralelamente, os paí
ses da Frente de Rejeição, reunidos em Bagdá, 
decidiram adotar sanções econômicas contra o 
Egito e pedir a transferência da sede da Liga 
Árabe do Cairo para Túnis.

Outro acontecimento que contribuiu para o 
agravamento da situação do Oriente Médio em 
1978 foi a guerra civil do Líbano entre a minoria 
cristã de direita e a maioria muçulmana de es
querda. A ingerência síria e israelense nos negó
cios internos do país só serviu para aumentar a 
tensào. As tropas sírias que integravam a Força 
Interárabe de Paz, para assegurar a manutenção 
do cessar-fogo, alinharam-se com os muçulma
nos, passando a combater os falangistas cristãos. 
A violência atingiu o auge em outubro, quando 
o Exército sírio bombardeou durante vários dias 
o setor cristão da capital libanesa (ver Egito; Is
rael; Síria).

Irã. As tensões latentes há muito tempo nesse 
riquíssimo país produtor de petróleo explodiram 
no segundo semestre de 1978. Estimulados pelo 
ayatollah Ruhollah Khomeini (ver Personalida
des do Ano), dirigente máximo da seita muçul
mana xiita, e apoiados pela Frente Nacional, de 
Karim Sandjabi, estudantes e trabalhadores pro
moveram manifestações de protesto, que culmi
naram, no início de novembro, em um quebra-
quebra dc grandes p roporções, em que edifícios

públicos, lojas, bancos e monumentos de Teerã 
foram depredados e incendiados. Em face da ex-
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tensào e persistência da onda de protestos, o pri
meiro-ministro Gaafar Sharif-Emami renunciou, 
sendo substituído pelo general Gholam Reza 
Azhari, que deu início a um expurgo de fun
cionários do Governo acusados de corrupção e 
abuso do poder. A greve geral no setor dos trans
portes e comunicações, nas escolas, na maior 
parte do comércio e, principalmente, nas refina
rias de petróleo deixou o país à beira de uma 
crise econômica. A conseqüente queda da produ
ção petrolífera do Irã, que é grande fornecedor 
do Japão e de alguns países da Europa, chegou 
a preocupar o mundo, por seus possíveis reflexos 
nas decisões da OPEP referentes ao reajusta
mento dos preços do combustível. Até início de 
dezembro, a situação no país continuava tensa, 
com o recrudescimento intermitente de greves e 
distúrbios nas principais cidades (ver Irã).

Afeganistão. Setores esquerdistas do Exérci
to depuseram, em abril de 1978, o general Moha- 
med Daud, e instalaram um governo revolucio
nário chefiado pelo coronel Degarual Abdul Ka- 
der. O levante militar ocorreu logo após as vio
lentas repressões ao movimento de protesto con
tra o assassinato do líder comunista Amir Akbar 
Habir, que teria sido perpetrado por ordem do 
general Daud. Embora o coronel Abdul Kader 
tivesse negado inicialmente a existência de qual
quer vínculo com Moscou, o apoio do Kremlin 
ao novo regime tornou-se patente. A União So
viética apóia os militares que estão no poder em 
Cabul (do mesmo modo que estimula a oposição 
dos xiitas no Irà), com o objetivo de aumentar 
sua influência no golfo Pérsico, uma das duas 
vias (a outra é o mar Vermelho) de escoamento 
do petróleo árabe e iraniano para o Ocidente e 
para o Extremo Oriente. Além disso, o Afeganis
tão constitui peça de relativa importância no jo
go político do subcontinente indiano e no confli
to sino-soviético (ver Afeganistão).

Paquistão. A 18 de março de 1978, a Supre
ma Corte de Lahore condenou à morte o ex-pri-

Teng Hsiao-ping (esq.) 
e Takeo Fukuda 
brindam à assinatura 
do tratado de cooperação 
entre a Chipa e o 
Japão, um dos fatos 
mais importantes da 
história recente da Ásia.

meiro-ministro Zulfikar Ali Bhutto, acusado de 
ordenar um atentado contra um de seus adversá
rios políticos. Essa decisão judicial deixou o re
gime do general Mohamed Zia ul-Haq — que 
depusera Bhuttó, em julho de 1977 — numa difí
cil situação: além da reação desfavorável da opi
nião pública internacional, o governo de Zia ul- 
Haq enfrentou os protestos dos adeptos do ex- 
primeiro-ministro. Hesitante entre indultar Bhut
to e desmoralizar-se, ou faze cumprir a sentença 
e transformá-lo em mártir, Zia ul-Haq preferiu 
que o processo que deveria condenar o ex-pri- 
meiro-ministro se arrastasse indefinidamente.

índia. A derrota do Partido do Congresso 
nas eleições de março de 1977, com o conse
quente afastamento de Indira Gandhi do cenário 
político e a posse do conservador Morarji Desai 
no cargo de primeiro-ministro, não alterou a 
postura internacional da índia: o novo Governo 
manteve a tradicional posição de nào-alinha- 
mento e deu continuidade à política de aproxi
mação com a União Soviética (ver índia).

Sudeste Asiático. Mal terminava a inter
venção norte-americana no Sudeste Asiático, re
crudesciam as rivalidades entre o Cambodja e 
o Vietnam, agora não apenas sob a forma de dis
putas fronteiriças, choques de culturas ou dese
jos hegemônicos, mas também a confrontação de 
duas modalidades de comunismo, opostos em 
métodos, objetivos e alianças. A unificação do 
Vietnam e a subida ao poder do íChmer Verme
lho no Cambodja (abril de 1975) fizeram com 
que as duas revoluções tomassem rumos diferen
tes. Os vietnamitas optaram por um socialismo 
de modelo soviético e empenharam-se em vasta 
tarefa de readaptação da população ao novo re
gime, enquanto os cambodjanos encerraram-se 
em suas fronteiras, transferiram arbitrariamente 
contingentes enormes de população da cidade 
para o campo, eliminaram toda a oposição e se 
apoiaram cada vez mais na China. Seguiram-se 
os choques fronteiriços e as campanhas de acu-



A expulsão de 
milhares de chineses 
do Vietnam agravou 
a tensão entre Hanói e 
Pequim, às vésperas 
da invasão do Cambodja 
pelos vietnamitas.

ASTRONÁUTICA
Ver Espacial, Exploração

saçào mútua. Para os cambodjanos, o Vietnam 
pretende formar uma federação indochinesa lide
rada por Hanói; e o Vietnam, que auxilia os mo
vimentos internos de sedição contra Phnom 
Penh, acusou o Cambodja de servir de ponta de 
lança para a dominação chinesa na área. Parale
lamente, a questão dos residentes chineses no 
Vietnam fez aumentar a tensão entre Pequim e 
Hanói: as autoridades chinesas acusaram os 
vietnamitas de os expulsarem de seu território; 
a pretexto de repatriá-los, Pequim enviou tropas 
à fronteira com o Vietnam, registrando-se, na 
ocasião, escaramuças sem grandes conseqüên
cias. Em fins de novembro de 1978 noticiou-se 
que forças vietnamitas ocupavam extensa faixa 
do território cambodjano. No contexto dessas 
disputas, o Cambodja assinou um tratado de 
cooperação com a China (18-1-78), enquanto
o Vietnam firmava acordo semelhante com a 
União Soviética (3-11-78). Pouco depois, a Chi
na enviou o vice-primier Teng Hsiao-ping à Tai
lândia, Malásia e Cingapura, com o objetivo de 
ampliar sua influência na região (ver Cambodja; 
Vietnam).

Extremo Oriente. O acontecimento interna
cional mais importante de 1978 foi o tratado en
tre a China e o Japão, assinado a 12 de agosto, 
pelo qual este país fornecerá sofisticada tecnolo
gia em troca de matérias-primas chinesas. O 
acordo consolida a posição da China em sua dis
puta com a URSS e esboça um possível eixo Pe- 
quim-Tóquio-Washington, que, no futuro, pode
rá ter enormes conseqüências (ver também Chi
na; Japão).

Astronomia
Duas descobertas realizadas por astrônomos 
norte-americanos atraíram a atenção do mundo 
científico em dezembro de 1978: a primeira diz 
respeito a Vénus e pode levar os cientistas a re
formular a teoria atual sobre a origem dos plane

tas; a outra consistiu na constatação da existên
cia de ondas de gravidade, o que, para alguns 
especialistas, como Isaac Asimov, é tão impor
tante quanto a descoberta da eletricidade ou o 
controle da explosão nuclear.

Vênus. A descoberta referente a Vênus foi 
realizada pelas sondas espaciais Pioneer-Vênus
I e Pioneer-Vênus II, que chegaram ao planeta 
entre 4 e 9 de dezembro (ver Espacial, Explora
ção). As informações coletadas pelos cientistas 
da NASA mostram que a atmosfera de Vênus 
apresenta uma concentração do gás primordial 
conhecido por argônio-36 cerca de 100 vezes 
maior do que a atmosfera da Terra. Essa consta
tação abala seriamente a teoria segundo a qual 
os planetas Vênus, Marte e Terra tiveram origem 
comum e se desenvolveram de forma semelhante 
em vários aspectos. E um dos aspectos mais im
portantes seria a ocorrência de pouquíssimo ar- 
gônio nos três planetas, o que só se verifica em 
Marte e na Terra.

Força gravitacional. A segunda descoberta 
foi feita por uma equipe da Universidade de 
Massachusetts, chefiada por Joseph Taylor. Es
tudando um pulsar (objeto estelar que emite si
nais de rádio a intervalos regulares), os cientistas 
conseguiram o que há muito vinha sendo testado 
por outros meios: a constatação de que a força 
de gravitação emite ondas. Com isso, ficou con
firmada uma previsão de Albert Einstein, feita 
no começo do século XX, e deu-se um passo 
fundamental para a consolidação da teoria do 
campo unificado, segundo a qual tudo no univer
so se reduz a ondas que se propagam. Compro
vada a descoberta de Taylor e dominada a força 
gravitacional, novos e revolucionários veículos 
espaciais poderão ser construídos, abrindo infi
nitas possibilidades no âmbito da exploração do 
espaço cósmico.

Outras descobertas. Cientistas que acom-

A descoberta de que a concentração de argônio em Vê
nus é 100 vezes superior à da Terra abala a teoria segun
do a qual os dois planetas têm origem comum.



panham o programa de pesquisas do Observató
rio Aerotransportado Kuiper, da Universidade 
de Cornell, observaram, pela primeira vez, em 
março de 1977, a presença de cinco anéis em 
tomo de Urano. No primeiro semestre de 1978, 
astrônomos do Instituto de Tecnologia da Cali
fórnia chegaram à conclusão de que o número 
desses anéis elevava-se a, no mínimo, oito. Pes
quisadores do Observatório Aerotransportado 
Kuiper constataram ainda que a atmosfera de 
Vénus é constituída de 5/6 de ácido sulfúrico.

Hans-Emil Schuster, do Observatório de La 
Silla, Chile, descobriu, em fevereiro de 1978, 
dois asteróides na órbita terrestre.

Estudos feitos por Marvin Leventhal, J. C. 
MacCallum e P. D. Stang consolidaram a hipó
tese de que existe significativa quantidade de an- 
timatéria no centro de nossa galáxia.

Bruce Margon, da Universidade da Califór
nia, descobriu um quasar a 800 milhões de anos- 
luz da Terra. Até então só se conheciam quasa
res dez vezes mais distantes.

E, no Brasil, a 21-12-78, os astrônomos Paulo 
Marques Santos e Jacques Lepine, do Observa
tório Nacional, anunciaram ter descoberto a 
existência de água (sob a forma de grandes nu
vens de vapor) em uma galáxia localizada a 12 
milhões de anos-luz da Terra e que se afasta do 
sistema solar a 700 km/seg. Os cientistas, que 
realizaram suas observações no radiotelescópio 
de Atibaia (SP), acrescentaram que na citada ga
láxia também se encontram moléculas de for- 
maldeído e OH.

Atletismo
A quebra de 16 recordes mundiais em 1978 (ver 
quadro) comprova a evolução técnica do atletis
mo nos últimos anos. Entre os atletas que mais 
se salientaram individualmente estão o queniano 
Henry Rono e o soviético Vladimir Yaschenko.

Henry Rono começou a se destacar em abril, 
quando bateu o recorde mundial dos 5 000 me
tros com o tempo de 13min e 8,4seg, em Berke
ley. Um mês depois, em Seattle, tornou-se recor
dista mundial dos 3 000 metros com obstáculos, 
com o tempo de 8min e 5,4seg. Em junho, na 
cidade de Viena, Rono superou o recorde dos
10 000 metros, alcançando a marca de 27min e 
22,47seg.

Vladimir Yaschenko, por sua vez, conseguiu 
o que poucos achavam ser possível: alcançou a 
marca de 2,34 m no salto em altura.

Entre as mulheres, o grande destaque foi a re
presentante da República Democrática Alemã, 
Marita Koch, que superou os recordes mundiais 
dos 200 e dos 400 m rasos, alcançando as mar
cas de 22,6seg e 48,94seg. Outra atleta que se 
destacou foi a italiana Sara Simeoni, ao atingir
2,01 m no salto em altura.

No mais, a curva de desenvolvimento do atle

RECORDES M U N D IA IS

Hom ens

10 m 
200  m 
400  m 
800  m 
1 500  m 
3 0 0 0  m obst. 
5 00 0  m 
10 0 0 0  m 
Maratona 
110 m bar. 
400  m bar. 
Altura 
Distância 
Triplo 
Vara 
Peso

Jim  Hynes 
Tommie Smith 
Lee Evans 
A lberto Juantorena 
Filbert Bayt 
Henry Rono 
Henry Rono 
Henry Rono 
Derek Clayton 
Alejandro Casanas 
Edwin Moses 
Vladimir Vaschenko 
Bob Beamon 
João Carlos de Oliveira 
Mike Tully 
Udo Beyer

(EUA)
(EUA)
(EUA)
(Cuba)
(Tanzânia)
(Quênia)
(Quênia)
(Quênia)
(Austrália)
(Cuba)
(EUA)
(URSS)
(EUA)
(Brasil)
(EUA)
(A. Oriental)

9s 95 
19s 83 
43s 86 

1m 43s 40  
3m 32s 2 
8m 05s 4 
13m 08s 4 

27 m 22s 47 
2h 08m  33s 6 

13s 21 
47s 45 
2.34 m 
8 ,90 m 
17,89 m 
5,71 m 

22,15 m
Disco W olfgang Schmidt (A. Oriental) 

(Hungria)
(A. Ocidental) 
(EUA)
(EUA)
(EUA)

71,14  m 
94,58 m 
80,32 m 

8 618 pts.
38s 03 

2 m 5 6 s  01

Dardo 
Martelo 
Decatlo 
4 x 100 m 
4 x 4 0 0  m

Milos Nemmeth 
Karl-Hans Riehm 
Bruce Jenner

M ulheres

100 m 
200 m 
400  m

Marlies Gohr 
Marita Koch 
Marita Koch

(A. Oriental) 
(A. Oriental) 
(A. Oriental)

10s 88 
22s 06 
48,94  s

800 m Tatyana Kazankina (URSS) 1m 54s 94
' J m  R f\C1 500  m 

100 m bar. 
400  m bar. 
A ltu ra 
Distância 
Peso

Tatyana Kazankina 
Grazyna Rabstyn 
Tatyana Selenzova 
Sara Simeoni 
W ilm a Bardauskiene 
Helena Fabingerova

\ U i v u D /

(Polônia)
(URSS)
(Itália)
(URSS)
(Tchecoslováquia)

O» 11 J U a  v

12s 48 
54s 89 
2,01 m 
7,09 m 
2,32 m

Disco Evelyn Jahl 
Kate Schmidt 
Nadezja Tratchenko

(A. Oriental)
(EUA)
(URSS)
(A. Oriental)

70,72 m
Dardo 
Pentatlo 
4 x 100 m

\J%J, I J l li*

4 829 pts. 
42s 50

4 x 400  m (A. Oriental) 3m 19s 2U

Hom ens

100 m 
200  m

HOracio Estévez 
Arquimedes Herrera

(Venezuela)
(Venezuela)

10s 0  
20s 5

400  m 
800  m 
1 500  m

Fernando Acevedo 
Agberto Guimarães 
Donald Arza

(Peru)
(Brasil)
(Panamá)

45s 3 
1 m 46s 0 
3m 41s 7

3 0 0 0  m obst. 
5 0 0 0  m

José Romão 
Edmundo Warnze

(Brasil)
(Chile)

8m 35s 8 
13m 36s 8

10 0 0 0  m 
110 m bar.

400  m bar.

Victor Mora 
A lberto Triulzi e 
Hernando Arrecher 
Juan Pablo Dyrska

(Colômbia)
(Argentina)
(Colômbia)
(Argentina)

28m  08s 8

14s 0  
49s 8

Altura Luis Barrinuevo (Argentina) 2,17 m
Distância
Triplo

João Carlos de Oliveira 
João Carlos de Oliveira

(Brasil)
(Brasil)

8,23 m 
17,89 m

Vara
Peso
Disco

Eric Barney 
Juan Turry 
José Carlos Jacques

(Argentina)
(Argentina)
(Brasil)

4,87 m 
18,73 m 
55,04 m

Dardo 
Martelo 
Decatlo 
4 x 100 m

P. Echevarry 
José Vallejos 
T ito  Steiner

(Chile)
(Argentina)
(Argentina)
(Brasil)

78,28 m 
65,06 m 

7 750  pts. 
39s 2

4 x 400  m (Venezuela) 3m  07s 0

M ulheres

100 m 
2 00  m 
4 00  m 
800  m 
1 500  m 
100 m bar.

Beatriz Aloco
Silvina das Graças Pereira 
Eucaris Caicedo 
Alejandra Ramos 
Ana María Nielsen 
Edith Noeding

(Argentina) 11s 2
(Brasil)
(Colômbia)
(Chile)
(Argentina)
(Peru)

23s 17 
53s 7 

2m 06s 5 
4m 27s 0 

13s 56
Altura Maria Luisa Betioli (Brasil) 1,88 m
Distância
Peso

Silvina das Graças Pereira 
Rosa Molina

(Brasil)
(Chile)

6,53 m 
15,49 m

Disco
Dardo

Odete Domingos 
Marli dos Santos

(Brasil)
I Pracitl

51^98 m 
KR on  m

Pentatlo 
4 x t oo m 
4 x 400  m-

Conceição Aparecida
\ o» dot»/
(Brasil)
{ Arg an tins)
(Brasil)

DO,27U m
4 285 pts. 

a a* ^
3m 43s 8



RECORDES BR ASILE IR O S  
H om ens

Nélson Rocha dos Santos 
Rui da Silva 
Delmo da Silva 
Agberto Guimarães 
José Româo 
José Româo 
José Romào 
José Româo 
Brígido Ferreira 
Luís Carlos Mossa e 
Márcio Lomônaco 
Donízete Araújo 
Renato Bortolocci 
João Carlos de Oliveira 
João Carlos de Oliveira 
Renato Bortolocci 
José Carlos Jacques 
José Carlos Jacques 
Paulo Irene Faria 
Celso Joaquim  Morais 
Renato Bortolocci
Lobato, Nélson, João e Rui (Equipe CBD) 
Geraldo, Aroldo, Pedro e Delmo (Equipe RJ)

100 m 
200 m 
400 m 
8 00  m 
1 500  m 
3 0 0 0  m obst. 
5 000  m 
10 0 0 0 m  
Maratona 
11 0 m b a r

4 0 0  m bar.
Altura
Distância
Triplo
Vara
Peso
Disco
Dardo
M artelo
Decatlo
4 x 100 m
4 x 40 0  m

M ulheres
Silvina das Graças Pereira e
Esmeralda de Jesus Freitas
Silvina das Graças Pereira
Irenice Maria Rodrigues e
Soraia Vieira Teles
Soraia Vieira Teles
Mara Furbamn
Elisabete Cândido
Maria Lúcia Betioli
S ilvina das Graças Pereira
Maria Angelisa Boso
Odete Domingos
Marli dos Santos
Conceição Aparecida
Nazareth, Betioli, S ilvina e Conceição
Benedita, Rosângela, Vafdéia e Míriam

800  m 
1 500 m 
100 m bar. 
Altura 
Distância

Disco
Dardo
Pentatlo 
4 x 100 m 
4 x 400  m

O fundista queniano 
Henry Rono (acima) foi 
o grande destaque 
no atletismo masculino. 
Ele tem os recordes 
mundiais de 5 000 
metros rasos e 3 000 
com obstáculos. O 
destaque feminino é 
Marita Koch, fundista 
da Alemanha Oriental, 
recordista dos 200 e 
400 metros rasos.

ATÔ M ICA, ENERGIA
Ver Energia, Produção de

tismo, nos últimos anos, manteve-se em níveis 
normais, tanto nos Jogos Olímpicos de 1976, 
realizados em Montreal, Canadá, quanto na I 
Copa Mundial, disputada em Düsseldorf, Ale
manha Ocidental, em 1977.

No Brasil, o destaque internacional continuou 
com Joào Carlos de Oliveira (Joào do Pulo), 
que, durante os Jogos Pan-Americanos de 1975, 
tornou-se recordista mundial do salto triplo, al
cançando a marca de 17,89 m e revivendo o feito 
de Ademar Ferreira da Silva, nas Olimpíadas de 
1952 e 56. Nos Jogos Olímpicos de Montreal 
(1976), Joào Carlos de Oliveira ficaria apenas 
com a medalha de bronze, mas no ano seguinte 
recuperaria seu prestígio, obtendo a medalha de 
ouro do salto triplo, na Copa Mundial, em Düs
seldorf. Joào do Pulo continua sendo a grande

esperança do Brasil para os Jogos Olímpicos de 
Moscou (1980), onde poderá conquistar as me
dalhas de ouro do triplo e do salto em distância. 
No mais, o atletismo brasileiro continuou pade
cendo dos mesmos males crônicos que têm im
possibilitado um maior destaque dos atletas na
cionais (ver quadros dos recordes sul-america
nos e brasileiros).

Austrália
Monarquia constitucional da Oceania, integrante da Co
munidade de Nações; é limitada pelo oceano Índico (S 
e 0), mar de Coral (L) e mar de Arafura (N); área:
7 686 848 km 2; população: 14 035 900 hab. (1977); 
capital: Canberra (214 700 hab., 1976); principais cida
des: Sydney (3 021 300 hab., 1976), Melbourne 
(2 661 400 hab., 1975), Brisbane (958 300 hab., 1975); 
língua: inglês; re lig iões: protestantismo e catolicismo; 
PNB: 70,2 bilhões de dólares (1976); principais expor
tações: trigo, lã, minérios de ferro e carvão; Governo: 
Elisabete II, monarca; Zelman Gowen, governador-geral; 
Malcolm Fraser, primeiro-ministro.

A questão da exploração e exportação do urâ
nio marcou o ano político de 1978 na Austrália, 
principalmente após a descoberta, em fevereiro, 
de um depósito com reservas estimadas em um 
milhão de toneladas. Manifestações de protesto 
contra a decisão do Governo de permitir a explo
ração e exportação do minério ocorreram no dia 
1.° de abril em importantes centros, como Syd
ney, Adelaide e Melbourne. Entretanto, no dia
31 de maio, o Parlamento aprovou 6 projetos de 
lei autorizando e regulamentando a extração e 
exportação de urânio para fins pacíficos, sob 
protestos de organizações de defesa do meio am
biente. Em julho, foram assinados acordos co
merciais com a Finlândia e Grã-Bretanha.

Economia. Em dezembro de 1977, realiza
ram-se eleições gerais no país. O primeiro-minis
tro Malcolm Fraser foi confirmado no cargo, 
apesar da estagnação econômica, que levou à 
desvalorização da moeda em 17,5% a 28 de no
vembro de 1976, e das denúncias de corrupção 
envolvendo a coalizão conservadora no poder, 
que motivaram a renúncia do ministro Phillip 
Lynch. No final de 1977, as exportações alcan
çaram 13,7 bilhões de dólares, mas, em contra
partida, o desemprego atingiu, em 1978, 6% da 
força de trabalho.

Áustria
República parlamentar da Europa central, limitada pela 
Alemanha Ocidental (N), Suíça (O), Iugoslávia e Itália (S), 
Hungria (L) e Tchecoslováquia (L e N); área : 83 849 km 2; 
população: 7 520 000 hab. (1977); capita l: Viena 
(1 592 800 hab., 1976); principais cidades: Graz, Linz 
e Salzburgo; língua: alemão; re lig iões: catolicismo 
(90%), protestantismo (6%); PNB: 43 bilhões de dólares 
(1976); principais exportações: a ço . m á q u in a s  e te c i
dos; Governo: Rudolf Kirchschlaeger (presidente); Bruno 
Kreisky (primeiro-ministro).



O governo do primeiro-ministro Bruno 
Kreisky, que gozava de relativa estabilidade 
política desde a ascensão dos socialistas ao po
der (1970), enfrentou sua primeira grave crise 
política a 4 de novembro de 1978, quando os 
eleitores votaram contra o aproveitamento da 
primeira usina nuclear do país. A usina, que cus
tou 530 milhões de dólares, fica a 30 km de 
Viena. Os que se opõem à sua utilização afir
mam que ela foi construída numa região sujeita 
a abalos sísmicos, o que representaria uma 
ameaça a Viena. No entanto, segundo o Go
verno, seu funcionamento é essencial para a eco
nomia do país, debilitada por um déficit de 4,78 
bilhões de dólares no balanço de pagamentos de
1977, e por uma crônica inflação de 6% ao ano.

Com o intuito de manter uma das menores ta
xas de desemprego em toda a Europa (1,3%), o 
Governo proibiu, a 26 de janeiro de 1978, a en
trada de novos trabalhadores estrangeiros.

Automobilismo
O Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1978 
foi decidido antecipadamente no Grande Prêmio 
da Itália, realizado em Monza, na primeira quin
zena de setembro, quando o piloto norte-ameri
cano Mario Andretti (ver Personalidades do 
Ano), mesmo sem vencer a prova (obteve a sexta 
colocação), alcançou um número de pontos — 
64 — que o consagrou campeão mundial inde
pendentemente dos resultados das corridas res
tantes (Estados Unidos e Canadá).

A vitória de Andretti foi, contudo, empanada 
pelo acidente ocorrido na pista, logo após a lar
gada, que causou a morte do piloto sueco Ron- 
nie Peterson (ver Obituário) e ferimentos graves 
em Vittorio Brambilla. O fato suscitou discus
sões sobre o problema da segurança nos autó- 
dromos. Alguns apontaram como causa do de
sastre as manobras perigosas de Ricardo Patrese 
e Jody Scheckter. Para outros, a pista de Monza 
era inadequada para uma corrida de tal porte. 
E não faltou quem atribuísse a responsabilidade 
pelo acidente ao organizador da prova, Gianni

CA M P EO N A TO  M U N D IA L  DE PILOTOS

1976 - James Hunt
1977 - Niki Lauda
1978 - Mario Andre tti

- McLaren-Ford
- Ferrari
- Lotus

CA M P EO N A TO  M U N D IA L  DE M AR C AS

1976 - Ferrari
1977 - Ferrari
1978 - Lotus

C A M P EO N A TO  M U N D IA L  DE P IL 0 T 0 S -1 9 7 8

1.° Mario Andretti
2.° Ronnie Peterson
3.° Carfos Reutemann
4.° Niki Lauda
5.° Patrick Depailler
6.° John W atson
7 ° Jody Scheckter 
8.° Jacques Laffite

- Lotus-Ford
- Lotus-Ford
- Ferrari
- Brabham
- Tyrrell
- Brabham
- W olf
- Ligier-Matra

6 4  pontos 
51 pontos 
48 pontos 
44  pontos 
34  pontos 
25 pontos 
24  pontos
19 pontos

Restelli, que teria dado o sinal de partida quando 
só os carros das primeiras baterias estavam pa
rados, enquanto os das últimas filas acabavam 
de chegar da volta de reconhecimento.

Seja como for, a vitória de Monza confirmou 
o eficiente desempenho de Mario Andretti no 
Campeonato Mundial de 1978, quando ganhou 
cinco grandes prêmios (Argentina, Bélgica, Es
panha, França e Alemanha).

Pilotos brasileiros. O Campeonato Mun
dial de 1978 não contou com a presença de Alex 
Dias Ribeiro e Ingo Hoffman, que passaram a 
correr em Fórmula 2, mas possibilitaria o apare
cimento de outro piloto, Nélson Piquet, que de
pois de ter alcançado sucesso em Fórmula 3, es
treou no Grande Prêmio da Alemanha, inte
grando a equipe Ensign. Apesar do Fitti-Coper- 
sucar ainda estar em fase de acerto, seu piloto, 
Emerson Fittipaldi, iniciou essa temporada com 
novas esperanças. Na primeira prova, na Argen
tina, chegou em nono lugar, e no Grande Prêmio 
do Brasil — realizado pela primeira vez no autó- 
dromo do Rio de Janeiro — foi o segundo colo
cado. No final da temporada havia se classifi
cado em nono, com 17 pontos.

O campeão de Fórmula 1 de 1976 foi o piloto 
inglês James Hunt, da McLaren, com 69 pontos, 
ficando em segundo lugar o austríaco Niki 
Lauda (Ferrari), que, mesmo sofrendo grave aci
dente na pista de Nürburgring, no Grande Prê
mio da Alemanha, em agosto, ainda conseguiu 
obter 68 pontos. A Ferrari ganhou o título dos 
construtores.

Campeonatos de 1976 e 1977. O ano de
1976 não foi muito feliz para os brasileiros: o 
ex-campeão mundial Emerson Fittipaldi obteve
3 pontos e ficou em 16.° lugar, pois seu carro, 
da Copersucar, ainda estava em fase de adapta
ção, e várias vezes deixou de chegar ao final das 
provas; José Carlos Pace, da Brabham, colo
cou-se em 14.° lugar, com* 7 pontos; e Ingo HofTf- 
man e Alex Dias Ribeiro não alcançaram ne
nhuma classificação. Em 1977 o título ficou com

O piloto sueco 
Ronnie Peterson morreu 
em conseqüência dos 
ferimentos que sofreu em 
um acidente na largada 
do GP da Itália. Na 
foto, ele recebe 
socorros do italiano 
Arturo Merzario. Mario 

'Andretti, dos EUA, 
chegou em 6.°, mas somou 
64 pontos, suficientes 
para o título.



Gandes Prêmios

GP Argentina 
GP Brasil 
GP África do Sul 
GP EUA-Oeste 
GP Espanha 
GP Bélgica 
GP Mônaco 
GP Suécia 
GP França 
GP Inglaterra 
GP Alemanha 
GP Áustria 
GP Holanda 
GP Itália 
GP Canadá 
GP EUA-Leste 
GP Japão

1976

Lauda (Ferrari)
Lauda (Ferrari) 
Regazzoni (Ferrari)
Hunt (McLaren-Ford) 
Lauda (Ferrari)
Lauda (Ferrari) 
Scheckter (Tyrrell-Ford) 
Hunt (McLaren-Ford) 
Lauda (Ferrari)
Hunt (McLaren-Ford) 
Watson (Penskee-Ford) 
Hunt (McLaren-Ford) 
Peterson (March-Ford) 
Hunt (McLaren-Ford) 
Hunt (McLaren-Ford) 
Andretti (Lotus-Ford)

1977

Scheckter (Wolf-Ford) 
Reutemann (Ferrari) 
Lauda (Ferrari) 
Andretti (Lotus-Ford) 
Andre tti (Lotus-Ford) 
Nilson (Lotus-Ford) 
Scheckter (Wolf-Ford) 
Laffite (Ligier-Matra) 
Andretti (Lotus-Ford) 
Hunt (McLaren-Ford) 
Lauda (Ferrari)
Jones (Shadow)
Lauda (Ferrari) 
Andre tti (Lotus-Ford) 
Scheckter (Wolf-Ford) 
Hunt (McLaren-Ford) 
Hunt (McLaren-Ford)

1978

Andretti (Lotus) 
Reutemann (Ferrari) 
Peterson (Lotus-Ford) 
Reutemann (Ferrari) 
Andretti (Lotus-Ford) 
Andretti (Lotus-Ford) 
Depailler (Tyrrell) 
Lauda (Brabham) 
Andretti (Lotus-Ford) 
Reutemann (Ferrari) 
Andretti (Lotus-Ford) 
Peterson (Lotus-Ford) 
Andretti (Lotus-Ford) 
Lauda (Brabham) 
Villeneuve (Ferrari) 
Reutemann (Ferrari)

Niki Lauda, que obteve 72 pontos, seguido por 
Jody Scheckter (55 pontos) e Mario Andretti 
(47). Esse campeonato foi cheio de contratem
pos. Em março, na disputa do Grande Prêmio 
da África do Sul, em Kyalami, morreu o piloto 
Tom Pryce, num acidente que teve como causa 
a irresponsabilidade dos organizadores, que con
trataram uma equipe amadora para cuidar da 
corrida. Alguns dias depois, morreu num desas
tre aéreo o piloto brasileiro José Carlos Pace 
(ver Obituário). O campeonato de 77 terminaria 
no Japão, ainda com mais um acidente: duas 
pessoas morreram e dez ficaram feridas, quando 
o carro de Gilles Villeneuve saiu da pista e atin
giu os espectadores. Um fato importante nesse 
campeonato foi a estréia da fábrica Wolf, cujo 
carro foi pilotado pelo vice-campeão Jody 
Scheckter. Emerson Fittipaldi ficou em 15.° lu
gar, com 7 pontos. A Ferrari conquistou pela se
gunda vez consecutiva o campeonato de constru
tores, obtendo 95 pontos contra 62 da Lotus- 
Ford, a segunda colocada.

Aperfeiçoamentos técnicos dos carros. 
As corridas de automóveis das diferentes fórmu
las têm contribuído cada vez mais para o aper
feiçoamento técnico da indústria automobilís
tica, pois é nas pistas que as fábricas testam com 
mais rigor alguns componentes utilizados em 
veículos da linha normal de produção. A partir 
do Grande Prêmio da Espanha de 1976 introdu
ziram-se algumas modificações mecânicas e es
truturais nos carros de Fórmula 1, todas visando 
a dar mais segurança aos pilotos e a melhorar 
o desempenho nas pistas.

Automóveis
A 9 de dezembro de 1978, a indústria automo
bilística brasileira anunciou o recorde: 1 milhão 
de veículos produzidos num único ano. Era o es
perado. As vendas se mantiveram firmes — 
695 000 unidades nos oito primeiros meses do 
ano, 18,5% a mais que no mesmo período de 
1977 e 8,3% acima do negociado em 1976. Além 
disso, a barreira de vendas de 100 000 unidades

mensais foi batida em agosto, com 100 143 veí
culos, 10% a mais que no mês anterior.

O setor foi mais uma vez o de maior cresci
mento entre as atividades industriais, com 12,5% 
acima de 1977. Essa expansão, entretanto, foi de 
apenas 6,2% em relação a 1976, o melhor ano 
da produção de autoveículos, no qual o país 
ocupava o oitavo lugar no mundo. Em 1978, a 
produção brasileira caiu para o nono lugar, ape
sar do recorde. É que a URSS, cuja produção 
não era conhecida, passou para o quinto posto, 
a partir de seu contrato com a Fiat italiana. Às 
vésperas do 11.° Salão do Automóvel, as previ
sões eram de que o crescimento em 1979 deva 
ser de apenas 2 a 3%.

Ao anunciar o recorde atual, o presidente da 
Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores), Mário Garnero, reve
lou que o crescimento da produção gerara 5 000 
novos empregos, e que se expandira a fabricação 
de carros mais econômicos (entre 1 000 e 2 000 
cc). Numa aparente tentativa de tranqüilizar as 
autoridades, preocupadas com o grande au
mento da frota (e conseqüente aumento das des
pesas com importação de petróleo, tecnologia e 
componentes), afirmou ainda que enquanto os 
gastos com gasolina chegam a US$ 1 bilhão 
anuais, as exportações atingiriam, em 1978, 
US$ 1,2 bilhão (30% a mais que em 1977).

Uma reforma bem-sucedida. A Ford do 
Brasil realizou a façanha de vender em dez me
ses 100 000 unidades de seu novo carro, o Cor
cel II, que fora lançado em outubro de 1977 em 
quatro versões: L, GT, LDO e Belina LDO. De 
linhas mais modernas e aerodinâmicas em rela
ção ao modelo básico (fabricado desde 1968), e 
conservando basicamente a mesma mecânica, o 
Corcel II apareceu em 1978 oferecendo como 
opção um motor mais potente de 1,6 litro (o mo
delo básico tem 1,4).

O sucesso do pequeno Fiat. Um sucesso 
maior ainda, consagrando um modelo presente 
no mercado brasileiro há apenas dois anos, foi 
o Fiat 147, um carro pequeno, muito econômico, 
leve e incorporando várias inovações técnicas. A 
fábrica .italiana inaugurou em 1976 suas instala
ções em Betim, MG. Em 1977, seu primeiro ano 
de participação no mercado, produziu 65 000 
automóveis, e em 1978 obteve um crescimento 
de produção estimado em 44,9%. O modelo é fa
bricado nas versões 147, 147 L, 147 GL, furgão, 
pick-up e rallye. O sucesso em vendas deu à Fiat 
nesse curto período uma participação de cerca 
de 10% no mercado de carros pequenos.

AS NOVIDADES DO SALÃO
Realizado entre 7 e 26 de novembro, no Parque 
Anhembi, em São Paulo, o 11.° Salão do Auto
móvel apresentou, em matéria de veículos de li
nha, novidades que, de modo geral, já estavam 
expostas nas revendas. Duas características — 
criticadas por autoridades federais — foram o



aumento do tamanho dos tanques de gasolina, 
principalmente nos modelos de alto luxo (visto 
como artifício para contornar, com o aumento 
da autonomia, a medida de fechamento dos pos
tos de gasolina aos domingos e feriados), e o 
grande número de modelos fora de série, fabrica
dos quase que artesanalmente, a altos custos.

Os fora de série. Estes veículos, que foram 
a grande atração do Salão, representam apenas
0,23% da produção nacional, ou 21 000 em 9,4 
milhões fabricados em 22 anos de indústria au
tomobilística. Mas sua produção está crescendo 
à média de 30% ao ano e, de acordo com estima
tivas do setor, as vendas chegaram a 75 milhões 
de dólares em 1978, incluída a exportação. Fá
bricas como Lafer, Bianco, Avallone, Adamo e 
Santa Matilde produzem, sempre com fibra de 
vidro, réplicas de famosos carros antigos ou veí
culos estilizados que imitam as formas de carros 
estrangeiros de alto luxo. Aliás, com exceção da 
Gurgel e da Puma, empresas sólidas e mais anti
gas na atividade, esses fabricantes surgiram ou 
cresceram depois da resolução 354 do Banco 
Central, que exige o depósito prévio de 100% so
bre o valor de carros importados, que já eram 
altamente taxados.

A Puma mostrou uma nova versão de seu 
GTB, com motor Opala. A Gurgel, uma exceção 
no setor, pois continua exclusivamente voltada 
para a linha de utilitários, mostrou o jipe X-15 
para sete pessoas, com mecânica VW-1600, e a 
linha X-12, além de outros modelos. A Bianco 
expôs o Bianco S, esportivo de dois lugares, com 
mecânica VW-1600, e o Tarpan, cupê e con
versível, com mecânica Passat. O Miura, com 
mecânica Brasília, foi exibido pela empresa gaú
cha Aldo Auto Capas. As réplicas foram apre

sentadas pela Lafer (MG), Avallone (MG), Ten
der Car (Bugatti 35 e Baratinha Ford 29), e 
L’Automobile (Alfa Romeu Monza, 1931). Um 
dos fora de série de maior sucesso no salão foi 
o esportivo Bardo, produzido pela Corona, do 
grupo Calói, com mecânica Fiat.

Grandes empresas. As principais novida
des das grandes empresas, e que ainda não ha
viam sido expostas à venda, foram o Chevette
4 portas, como opção para táxi; a Brasília 4 por
tas, que vinha sendo fabricada desde 1974, mas 
apenas para exportação; e o Fiat 1300 Rallye, 
que só não chegou antes aos distribuidores 
em virtude da greve que atingiu a fábrica em 
outubro.

Caminhões e ônibus. Neste setor, em parti
cular, revelou-se no Salão a competição entre as 
grandes empresas. A Mercedes-Benz apresentou 
um ônibus rodoviário mais robusto, um cami
nhão turbinado de 40 toneladas e um câmbio au
tomático para venda como equipamento opcio
nal. A Scania exibiu o caminhão LK-141, com 
motor mais potente, e uma nova versão LK-111, 
com cabine basculante. A novidade da Ford foi 
um caminhão a diesel de 1 tonelada, para enfren
tar a GM, que apresentou um veículo seme
lhante. A Fiat mostrou dois novos caminhões 
médios a diesel. A Chrysler apresentou o 6 x 4, 
um fora-de-estrada, com tração em dois eixos 
traseiros.

Nova fábrica. A entrada da sueca Volvo no 
mercado — mostrou no Salão o caminhão N-10 
e o ônibus B-58, interurbano e articulado — de
verá estimular as demais empresas, cujas vendas 
caíram em relação a 1977. Autorizada a funcio
nar no Brasil em outubro de 1976, a Volvo co
meçou a construir sua fábrica, em Curitiba, em 
junho de 1978. Com investimentos de US$ 111 
milhões, a empresa deverá começar a produzir 
ônibus até o final'de 1979.

Tratores. Em virtude da redução da safra de 
1977/78 e das restrições ao financiamento, a in
dústria de tratores chegou ao final do ano com 
50% de capacidade ociosa. A produção do pri
meiro semestre de 1978, por exemplo, foi igual 
à de 1973.

No Dardo, fabricado 
pela Corona com 
mecânica Fiat, o 
exemplo típico 
de uma tendência do 
Salâo do Automóvel 
brasileiro: carros 
fora de série imitando 
modelos esportivos 
estrangeiros.

O recorde do Corcel II: 100 000 vendidos em dez meses. 
A linha 147 ocupa 10% do mercado de carros pequenos.
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0  Citroen Visa, grande 
sucesso do Salão de 
Paris, tem 3,70 m de 
comprimento, 5 portas, 
efaz 16 km por litro 
à velocidade de 90 km/h.

AVIAÇÃO
Ver Transportes

AVIÕES
Ver Aeronáutica, Indústria

PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA 

(unidades)

1974 905  000
1975 9 30  000
1976 985 000
1977
1978
* Fstimativa.

920  000  
1 040  OOO*1 U*tv vvV

MAIS GARANTIA
Em outubro de 1978, a Anfavea anunciou, para 
1.° de novembro, o aumento do prazo de garan
tia dos autoveículos, que passou de 6 meses ou
10 000 quilômetros para 8 meses ou 15 000 qui
lômetros.

As normas de garantia, entretanto, continua
ram a não cobrir os estragos originários da cor
rosão, que causam aos proprietários de veículos 
prejuízos superiores a CrS 3 bilhões anuais, se
gundo se revelou no 7.° Congresso Internacional 
de Corrosão Metálica, realizado em outubro no 
Rio de Janeiro.

ÁLCOOL MAIS TARDE
Os diretores técnicos das indústrias automobilís
ticas afirmaram em setembro, em reunião com 
a Secretaria de Tecnologia Industrial, do Minis
tério da Indústria e do Comércio, que a produ
ção em série de veículos movidos exclusivamente 
a álcool poderia começar dentro de no máximo 
três anos e, no mínimo, quinze meses. O Ministé
rio informou, entretanto, que ainda não havia 
um plano para a produção em série de motores 
100% a álcool, pois tudo dependeria dos estudos 
destinados a solucionar os problemas do abaste
cimento (sobretudo a localização das usinas de 
álcool e a distribuição de cotas de produção), 
bem como a definir as primeiras frotas a entrar 
em circulação usando apenas álcool.

A INDÚSTRIA NO MUNDO
Depois de três anos de dificuldades decorrentes 
da crise do petróleo, a indústria automobilística 
internacional voltou a expandir-se de modo sig
nificativo em 1977: 26% nos Estados Unidos, 
21% na Alemanha Ocidental, 18% na França e 
13% no Japão, em relação ao ano anterior. O 
aumento dos preços da gasolina provocou novas 
exigências de segurança e de proteção ao meio 
ambiente, além de mudanças nos padrões de 
consumo em favor de carros mais econômicos. 
Assim, de acordo com as leis sobre economia e 
energia aprovadas em 1978 pelo Congresso nor
te-americano, os carros deverão fazer pelo me
nos 11,7 quilômetros com um litro de gasolina.

Tal exigência aumentou o uso de motores turbi
nados, que aproveitam os gases do escapamento 
e, com quatro ou seis cilindros, oferecem a 
mesma potência de um V-8. Fabricados pela 
Buick, Mercedes, Saab, Ford e outras empresas, 
esses motores podem satisfazer os consumidores 
norte-americanos, normalmente pouco interessa
dos em carros de pequena potência.

A crise dos "carrões". Nos Estados Uni
dos, a participação dos carros grandes no mer
cado caiu nos últimos cinco anos de 35,2% para 
25,3%. A Chrysler, tradicional fabricante de 
carros grandes e a terceira empresa do ramo no 
país, iniciou um programa de redução do tama
nho de seus modelos, contando produzir em 
1985 apenas dois chassis básicos: um para car
ros pequenos e outro para carros médios.

Em novembro de 1978, a mesma Chrysler ini
ciou uma ação judicial para impedir que a Agên
cia de Proteção ao Meio Ambiente torne mais 
rigorosos os padrões de economia de combustí
vel e emissão de fumaça, nos modelos a serem 
fabricados até 1980. A alegação é que a empresa 
poderá perder 30 milhões de dólares diários se 
não puder exportar e vender seus carros por não 
preencherem as normas da Agência. Informou 
ainda ter sofrido prejuízos de 247 milhões de dó
lares nos três primeiros trimestres, decorrentes 
da aplicação dos novos regulamentos.

Mas as dificuldades da Chrysler não se limi
tam aos Estados Unidos. A 10 de agosto de
1978, a empresa vendeu suas subsidiárias na Eu
ropa ao grupo Peugeot-Citroén por 230 milhões 
de dólares. No mesmo dia, anunciou-se a desis
tência da Volkswagen de adquirir as instalações 
da Chrysler no Brasil, que seriam usadas para 
a fabricação de caminhões leves. Sua participa
ção no mercado brasileiro é de apenas 2%. O 
negócio com o grupo Peugeot-Citroén faz parte 
de um plano de recuperação da Chrysler que en
volve, entre outras coisas, investimentos de USS
7,1 bilhões até 1982, para reformulação comple
ta de suas linhas de veículos e das instalações, 
consideradas caras e obsoletas.

Economia, a linha do Salão de Paris. O 
Salão do Automóvel de Paris, realizado em ou
tubro, consolida a tendência generalizada no 
sentido de uma crescente economia de combustí
vel. Quase todos os modelos apresentados ti
nham novos motores a diesel ou sistemas simpli
ficados de alimentação, quando a gasolina. A re
dução de peso, as linhas cada vez mais aerodinâ
micas, o uso de pneus radiais e as transmissões 
de cinco marchas ou automáticas também evi
denciaram essa tendência.

A Volkswagen mostrou o Audi-100, que faz
17,5 quilômetros com um litro de diesel, à velo
cidade constante de 80 km/h. A Fiat expôs o 131 
Panorama Super, que consome um litro de diesel 
a cada 19,2 km a 80 km/h, sendo ainda capaz 
de acelerar de 0 a 100 km/h em 18 segundos e 
atingir velocidade de até 150 km/h.



Bahamas
República parlamentar, membro autônomo da Comuni
dade Britânica, situada no Atlântico norte, 800 km a su
deste dos Estados Unidos, compreendendo um arquipé
lago formado por mais de 700 ilhas; área: 13 935 km 2; 
população: 210 000 (1976); cap ita l: Nassau (101 503 
hab., est. 1970); língua: inglês (oficial); re lig iões: ba
tista, anglicanismo e catolicismo; PNB: 390 milhões de 
dólares (1973); principais exportações: petróleo, rum e 
frutas; Governo: rainha Elisabete II, representada pelo 
governador-geral, Sir Milo Butler; primeiro-ministro, Lyn- 
den Oscar Pindling.

Nas eleições parlamentares realizadas em ju
lho de 1977, o Partido Liberal Progressista 
(PLP), liderado pelo primeiro-ministro Lynden 
Pindling, obteve 55% dos votos e ficou com 30 
das 38 cadeiras do Parlamento.

No âmbito da economia continuou elevada a 
taxa de desemprego (20%) e os investimentos es
trangeiros mantiveram-se estagnados durante o 
período 1977/78.

Bahia
Estado do Nordeste do Brasil, limitado por Sergipe, Ala
goas, Pernambuco e Piauí (N); Minas Gerais e Espírito 
Santo (S); oceano Atlântico (L) e Goiás. (O); área: 
561 026 km 2; população: 8 438 901 (est. 1975); capi
ta l: Salvador (1 237 373 hab.); principais produtos: pe
tróleo, alimentos, algodão, cacau, coco e produtos quími
cos; governador: Roberto Santos.

Com infra-estrutura suficientemente sólida 
para acolher diversificado parque industrial, a 
Bahia transformou-se, nos últimos anos, no prin
cipal pólo de desenvolvimento do Nordeste.

Ao completar dez anos em 1977, o Centro In
dustrial de Aratu já contava 77 empresas, que 
proporcionavam ocupação a mais de 26 000 
operários. Mas ainda é um Estado preponderan
temente agrícola, e entre seus principais produ
tos de exportação figuram o sisal, cacau, fumo,

Antônio Carlos Magalhães, governador outra vez.

algodão e óleo de mamona. O extrativismo — 
tanto o mineral como o vegetal — ocupa lugar 
de relevo na economia. A produção açucareira, 
importante no passado, entrou em crise na dé
cada de 70. Como alternativa para revitalizar 
esse setor iniciou-se, em 1976, a implantação de 
um pólo canavieiro associado ao Programa Na
cional de Álcool, com o qual espera-se atingir, 
até 1980, uma produtividade de 80 t/ha, o qu 
corresponderia a 779 milhões de litros anuais. 
Ao mesmo tempo, o Governo tem cuidado da 
implantação do-pólo petroquímico de Camaçari, 
a 52 km de Salvador. Iniciativa de grande impor
tância econômica, sua conclusão está prevista 
para 1980, ano em que a população da cidade 
(atualmente 50 000 hab.) deverá atingir 200 000 
habitantes.

Política. A vida.política do Estado foi mar
cada, em 1978, por dois importantes aconteci
mentos: a escolha, a 1.° de setembro, pelo Colé
gio Eleitoral, do ex-governador Antônio Carlos 
Magalhães para a chefia do Executivo; e a ex
pressiva vitória da Arena nas eleições populares 
de 15 de novembro, quando o partido oficial ele
geu Antônio Lomanto Júnior para o Senado e 
fez a maioria na Assembléia Legislativa (43 de
putados contra 13 do MDB) e na bancada fede
ral (24 contra 8 da Oposição).

Bahrein
Monarquia constitucional (emirado) do sudoeste da Ásia, 
no golfo Pérsico, integrada por um conjunto de ilhas; 
área: 662 km 2; população: 260 000 (est. 1975); capi
ta l: Manama (105 400 hab., 1976); cidade principal: 
Muarraque (37 732 hab.); língua: árabe; re lig ião: muçul
mana; principais exportações: petróleo e alumínio; Go
verno: emir, Isa Ibn Sulman Al-Kalifa; primeiro-ministro, 
Kalifa Ibn Sulman Al-Kalifa.

Ameaçado pelo esgotamento de suas reservas 
petrolíferas, o Bahrein tem procurado nos últi
mos anos diversificar suas fontes de renda. Por 
esse motivo, deixou virtualmente de exportar gás 
natural, preferindo utilizá-lo na industrialização. 
Paralelamente, ao permitir o funcionamento de 
bancos estrangeiros em seu território, o emirado 
procura tornar-se um centro comercial e finan
ceiro.

No âmbito da política, o fato mais importante 
foi a ruptura, em junho de 1977, do acordo com 
os Estados Unidos (firmado em 1971), que per
mitia à Marinha norte-americana manter uma 
frota em El-Jufair.

i Bancos
<
q O balanço dos bancos norte-americanos em
|  1978 revela lucros 30% mais altos que os regis-
o trados no ano anterior, um desempenho excelen-
o te, especialmente se forem levados em conta os

* < graves problemas econômicos que os Estados
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OS 12 M AIO R ES BA N C O S BR ASILE IR O S, POR DEPÓ SITOS

ORDEM CRESCIMENTO PATRIMÔNIO LUCRO
DEPÓSITOS DOS DEPÓSITOS EMPRÉSTIMOS LÍGUIDO LÍQUIDO CONTROLE

1978 1977 BANCO (CrS 1 000) (Cr$ 1 000) (CrS 1 000) (Cr$ 1 000) (Cr$ 1 000) ACIONÁRIO

1 1 Banco do Brasil (DF) 98 866 159 -9 .79 328 457 091 67 454 845 16 571 302 Estatal
2 2 Bradesco (SP) 31 141 134 1,48 29 258 803 6 410 769 2 294 998 Privado
3 3 Banespa (SP) 24 724 820 29,73 51 àí59 087 4 407 138 1 361 087 Estatal
4 4 Itaú (SP) 20 568 628 10,09 17 497 885 3 400 269 754 618 Privado
5 8 Banerj (RJ) 13 210787 15,51 16 036 245 1 495 299 277 851 Estatal
6 5 Nacional (MG) 13210692 2,92 12 317 224 1 406 473 285 534 Privado
7 6 Real (SP) 12 822 904 1,10 13617 557 2 231 862 532 116 Privado
8 9 Bamerindus (PR) 10 623 120 7,78 13 436 770 2 30« 071 456 150 Privado
9 7 Unibanco (RJ) 10 589 077 -9 ,77 11 292 191 1 631 583 401 583 Privado

10 10 Mercantil (SP) 9 194 065 2,33 6 223 936 2416211 512213 Privado
11 11 Comind (SP) 7 873 140 6,60 9 054 505 1 553 062 293 695 Privado
12 12 Econômico (BA) 5 870 234 -0 ,0 8 9 719 180 1 484 783 418 746 Privado

Unidos enfrentaram no ano passado (queda do 
PNB, inflação elevada, desvalorização do dólar 
e aumento da taxa de desemprego). A demanda 
de empréstimos — principalmente do crédito ao 
consumidor — cresceu cerca de 15%, revertendo 
a antiga tendência das grandes corporações fi
nanceiras de obterem nas transações com o exte
rior lucros maiores do que os gerados nas opera
ções domésticas.

Brasil. Os bancos brasileiros, grandes benefi
ciários das transformações ocorridas no sistema 
financeiro na última década e, sobretudo, no pe
ríodo de crescimento acelerado da economia 
(1970/73), também apresentam resultados mais 
animadores do que outros setores. Em 1978, no 
entanto, não tiveram o mesmo desempenho bri
lhante dos anos anteriores. De um lado, o pro
cesso de fusões e incorporações, que reduziu o 
número de bancos em operação no país e abriu 
caminho para a formação de grandes conglome
rados financeiros, parece ter se completado.

Apesar de continuarem os bancos exibindo 
em seu conjunto uma razoável lucratividade — 
iniciada em 1975 e acelerada no ano seguinte 
com a liberação das taxas de juro —, o balanço 
dos bancos comerciais registrou um saldo hete
rogêneo no primeiro semestre de 1978. Os lucros 
deixaram de distribuir-se eqüitativamente entre 
as instituições bancárias: apenas quatro dos dez 
maiores bancos comerciais tiveram taxa de lu
cratividade acima da inflação; outros quatro 
acusaram queda, e dois continuaram no mesmo 
nível. Essa situação se manteve no ano todo.

A queda nos lucros dos bancos foi provocada 
pela necessidade de adaptação de seus balanços, 
a partir de janeiro de 1978, aos padrões estabele
cidos pela nova Lei das Sociedades Anônimas, 
que restringiu o conceito contábil de lucro; pelo 
aumento de seus custos operacionais; e pelas al
tas taxas que são obrigados a pagar para obter 
recursos dos investidores.

Nada disso, porém, chega a impedir o cres
cente avanço do processo de concentração! cin-
co entre os maiores bancos comerciais (Brades- 
co, Itaú, Real, Bamerindus e Citibank) são res-

ponsáveis por mais de 60% dos empréstimos pri
vados, e o Banco do Brasil (depósitos de 98,8 
bilhões em dezembro de 1977) responde, sozi
nho, por cerca de 43% dos financiamentos ban
cários. Os melhores resultados, entre os bancos 
estatais, no entanto, foram conseguidos pelo Ba- 
nerj, que deu em 1977 o maior salto no ranking 
anual dos bancos brasileiros, saindo da oitava 
posição, que ocupava em 1976, para chegar ao 
quinto lugar (com depósitos de 13,2 bilhões).

O desempenho dos bancos também não tem 
sido uniforme e os pequenos têm revelado uma 
agilidade maior do que as grandes corporações. 
Em 1977, os depósitos do Safra (3 bilhões de 
cruzeiros), o 22.° banco privado, cresceram 
97,7%, enquanto os grandes bancos nem sempre 
conseguiram superar a marca da inflação.

Apesar disso, o setor bancário continua ofere
cendo bons resultados, e se as perspectivas dos 
bancos comerciais não são das mais otimistas, 
certas áreas, como a dos bancos de investimento, 
mantêm rentabilidade satisfatória. O ativo dos 
bancos de investimento alcançou em 1977 um 
crescimento real de 9,5%, e algumas instituições 
tiveram lucros elevadíssimos, como é o caso da 
Crefisul (460%), Mercantil do Brasil (345%) e 
Auxiliar (234%).

OS 10 M AIO R ES BA NC O S DO M U N D O

Posição 
em  1977

1 Bank of America (San Francisco)

A tivo  em  
U S $ bilhões

80,2
2 Citibank (Nova York) 75,6
3 Caisse Nationale de Crédit 

Agricole (Paris) 63 ,4
4 Deutsche Bank (Frankfurt) 58,3
5 Banque Nationale de Paris (Paris) 52,7
6 Chase M anhattan Bank (Nova York) 52,4
7 Crédit Lyonnais (Paris) 47,2
8 Société Généralè de Banque

9
10

(Bruxelas)
Banco do Brasil (Brasilia) 
Dresdner Bank (Frankfurt)

47,0
46,6
45,9

Fonte; revista The Banker, Inglaterra, 1978

Bangladesh
República islâmica do sul da Ásia, limitada pela índia (N, 
L, O) e pelo golfo de Bengala (S); área: 142 776 km 2; 
população: 82 424 000 (1977); cap ita l: Daca 
(1 679 572 hab., em 1974); cidade principal: Chitta- 
gong (889 760 hab.); id iom a: bengali; re lig ião: muçul
mana, predominantemente; principais exportações: ju
ta, artigos de juta e chá; PNB: 5 bilhões de dólares 
(1972); Governo: presidente, Ziaur Rahman.

Uma das nações mais pobres do mundo, Ban
gladesh teve sua situação econômica agravada 
nos últimos anos pela desorganização adminis
trativa e instabilidade política. De fato, após a 
deposição de Mujibur Rahman, em agosto de
1975, uma série de golpes e contragolpes culmi
nou, em novembro do mesmo ano, com a indica
ção de Abu Sadat Mohamed Sayen, presidente 
do Supremo Tribunal de Justiça, para a chefia



do Estado. Em novembro de 1976, o general 
Ziaur Rahman assumiu o Governo com plenos 
poderes, permanecendo Sayen como presidente 
nominal até abril de 1977. Logo a seguir, Ziaur 
Rahman foi empossado como presidente da Re
pública, tendo sido confirmado no cargo pelas 
eleições de junho de 1978.

Barbados
República parlamentar do Caribe, membro da Comunida
de de Nações, que ocupa a mais ocidental das ilhas do 
sul do mar do Caribe; área: 430 km 2; população: 
258 500 (1977); capital: Bridgetown (8 868 hab.,
1974); língua: inglês; re lig ião: anglicana; PNB: US$ 
349 milhões (1975); principais exportações: açúcar, pe
tróleo, roupas e melaço; Governo: rainha Elisabete II, da 
Inglaterra, representada pelo governador-geral Sir Deigh- 
ton Lisle Ward; primeiro-ministro, J. M. G. Adams.

Nas eleições de 1976, o Partido Trabalhista 
de Barbados, liderado por J. Adams, derrotou o 
Partido Democrático Trabalhista, que se manti
nha no poder desde 1966, quando o país se tor
nou independente. No governo de Adams, Bar
bados estabeleceu relações diplomáticas com a 
China (maio de 77) e firmou um acordo com a 
Guiana e a Jamaica (10-3-78), no qual os três 
países manifestaram seus propósitos de garantir 
Belize (possessão britânica) contra as pretensões 
da Guatemala.

No plano econômico, o principal problema, 
em 1978, continuou a ser as altas taxas de de
semprego, que oscilaram entre 12 e 25%.

Basquete
O Brasil conquistou um importante terceiro lu
gar no Campeonato Mundial de Basquete Mas
culino, disputado em 1978 em Manila, Filipinas. 
Perdeu apenas duas partidas, uma (87 a 83) para 
a Iugoslávia, campeã, e outra (94 a 85) para a 
União Soviética, vice-campeã. Derrotou a China 
Popular (estabelecendo o maior número de pon
tos já obtidos em partidas de campeonato mun
dial: 154 a 97), Itália (88 a 84), Porto Rico (100 
a 88), Canadá (68 a 62), Austrália (108 a 78), 
Filipinas (119 a 72), EUA (92 a 90), e novamen
te Itália (86 a 85).

A terceira colocação nesse torneio garantiu a 
classificação do Brasil para os Jogos Olímpicos 
de 1980, além de recuperação do prestígio do 
basquete brasileiro, que atravessava uma fase de 
declínio. No intuito de modificar esse quadro, os 
dirigentes esportivos adotaram, em 1976, algu
mas medidas, como a mudança de técnica e o 
aproveitamento de jogadores juvenis. Com isso, 
o desempenho das equipes melhorou sensivel
mente.

Em 1977, a seleção feminina obteve o quarto 
lugar do I Campeonato Pan-Americano e, em
1978, conquistou o título no “Mundialito,\  reali

zado em Assunção. Mas, a principal conquista 
do basquete feminino em 1978 foi o título sul- 
americano, no 17.° campeonato realizado em no
vembro em La Paz: invictas, as brasileiras ven
ceram a equipe da casa na partida decisiva, por 
85 a 51, resultado que lhes valeu a classificação 
para o Campeonato Mundial na Coréia do Sul, 
em abril de 1979, e para os Jogos Pan-America
nos do mesmo ano em Porto Rico.

Para a equipe masculina, os resultados melho
raram com a contratação do técnico Ari Ventura 
Vidal e de uma nova geração de jogadores. Em
1976, a seleção conquistou a I Copa Pan-Ameri
cana para jogadores até 20 anos de idade; em
1977, o bicampeonato sul-americano da catego
ria juvenil e, no mesmo ano, o título sul-america
no, em Valdívia, Chile, culminando em 1978 
com o brilhante 3.° lugar em Manila.

Olimpíada. Em 1976, o cenário mundial do 
basquete foi dominado pelos Estados Unidos, 
cuja equipe masculina conquistou a medalha de 
ouro nas Olimpíadas de Montreal, Canadá. Já 
o basquete feminino teve na seleção soviética a 
maior força, ao obter a primeira colocação em 
Montreal.

As novas regras. O Congresso Olímpico de 
Montreal, Canadá, em 1976, introduziu três no
vas regras nas disputas oficiais de basquete: 1) 
se o jogador, deliberadamente, fizer com que a 
bola entre por debaixo da cesta, o jogo será rei
niciado pelo adversário, com um arremesso da 
linha lateral, no ponto mais próximo do local on
de ocorreu a falta; 2) se houver mais de dois jo
gadores envolvidos em uma jogada de bola pre
sa, a bola ao alto terá lugar entre dois adversá
rios da mesma altura, aproximadamente; 3) o jo
gador terá direito a um lance livre se, no ato de 
arremesso, sofrer falta e converter a cesta. Se re
ceber a falta e não converter a cesta, terá direito 
a dois lances livres, além de um suplementar, 
desde que nenhum jogador de sua equipe cometa 
infração na cobrança desses arremessos.

Terceiro no Mundial, 
o basquete brasileiro 
estará nos Jogos 
Olímpicos de 1980 com 
jogadores do nível 
de Ubiratã (esq.) 
e Gilson (acima).

BATISTAS
Ver Religiões e Cultos

Barbados



0 setor de vinhos 
continua sendo um dos 
mais disputados no 
Brasil, com freqüentes 
lançamentos de marcas. 
Acima, laboratório da 
vinícola Aurora em 
Bento Gonçalves (RS).

BEISEBOL
Ver Esportes

BELIZE
Ver Territórios 
Dependentes

Bélgica

Bebidas Alcoólicas
Os problemas que o setor brasileiro de bebidas 
alcoólicas enfrentou nos três últimos anos não 
impediram sua expansão. Apesar das restrições 
à importação de malte (empregado na*fabricação 
de cerveja) e barrilha (matéria-prima utilizada 
para fabricar vidro), responsáveis pela escassez 
de cerveja nos verões de 1976 e 1977, e do rígido 
controle de preços exercido pelo Conselho Inter- 
ministerial de Preços (CIP), o mercado não per
deu a vitalidade.

Algumas empresas (em especial a Brahma, a 
Antarctica, a Drury’s e a Skol-Caracu) alcança
ram em 1977 resultados satisfatórios, o que ani
mou algumas delas a anunciar planos ambicio
sos. A Brahma e a Antarctica, que respondem 
por mais de 85% do mercado nacional de cerve
ja (1,4 milhão de hectolitros em 1978), puseram 
em execução programas de expansão, após certo 
afrouxamento no controle de preços (a Brahma 
deverá investir CrS 5 bilhões na ampliação de 
suas fábricas).

A cerveja não foi, porém, a única área bem- 
sucedida do mercado em 1978. As vendas da 3 
Fazendas, a maior fabricante de aguardente, 
chegaram a CrS 500 milhões (o Brasil consome 
anualmente cerca de 900 milhões de litros de ca
chaça). A produção de vodca (260 000 dúzias de 
garrafas) cresceu 84%, e novos lançamentos tor
naram ainda mais disputados os setores de vinho 
(consumo anual de 195 milhões de litros), uísque 
(33,6 milhões) e vermutes (40 milhões).

Bélgica
Monarquia constitucional do noroeste da Europa, lim ita
da pela Holanda e pelo mar do Norte (N), Alemanha e 
Luxemburgo (L), e França (O e SO); área: 30 513 km 2; 
população: 9 890 000 (1977); capita l: Bruxelas 
(1 050 787 hab., 1977); cidades principais: Antuérpia 
(209 200 hab., 1977) e Liège (139 333 hab., 1977); lín
guas. fic m tê s  e f la m e n g o , r e l i í j iõ e o : c a tó lic a  e p ro te e ta n

te; PNB: 58,7 bilhões (1975); principais exportações:
ferro, aço, maquinaria, p rodutos quím icos, tecidos e veí

culos automotores; Governo: rei, Balduíno I; primeiro- 
ministro, Léo Tindemans (até outubro de 1978) e Paul 
van den Boeynants.

O principal problema interno do país continua 
a ser a disputa entre a minoria valã, que fala 
francês, e a maioria flamenga.

Os desacordos entre a Frente Democrática 
Francófona e a União Popular Flamenga impe
diram a concretização do projeto de autonomia 
regional para as regiões linguísticas de Bruxelas, 
Flandres e Valônia, proposto pelo primeiro-mi
nistro Léo Tindemans. A tensão entre as duas 
comunidades vem sendo agravada, desde 1977, 
pelas dificuldades econômicas do país: alto índi
ce de desemprego e queda nas exportações. O 
Plano Egmont, com que Tindemans pretendia re
duzir o déficit orçamentário, foi objeto de diver
gências, forçando o rei a dissolver o Parlamento 
e a convocar eleições antecipadas (17-3-77). Tin
demans saiu vitorioso, mas teve dificuldades pa
ra formar o gabinete, que tomou posse em junho 
de 1977. As divergências sobre o programa eco
nômico prosseguiram, até que, no início de outu
bro de 1978, Tindemans renunciou. Para substi
tuí-lo, o rei Balduíno indicou o “progressista re
formista” Paul van den Boeynants. As eleições 
parlamentares de 17 de dezembro tiveram como 
resultado apenas ligeiras mudanças na distribui
ção de cadeiras entre os partidos, não contri
buindo, porém, para tornar menos densa a situa
ção política.

Belo Horizonte
Térceira cidade brasileira em população, nono 
município em arrecadação, com receita em 1978 
da ordem de 1,4 bilhão de cruzeiros, Belo Hori
zonte enfrentou nos últimos anos graves proble
mas de falta de áreas verdes, transportes urbanos 
e enchentes. Em 1976, o Plambel — órgão en
carregado de executar o plano metropolitano da 
Grande Belo Horizonte — determinou a criação 
de 14 .parques, mediante a desapropriação de 
áreas verdes. Entretanto, devido à morosidade 
dos processos, ao final de 1977, 10 das 14 áreas 
já haviam sido desmatadas e loteadas por parti
culares. Belo Horizonte conta com apenas 0,7 
m2 de área verde por habitante, quando o míni
mo recomendável é de 12 m2.

Os transportes urbanos e as enchentes são 
problemas ainda mais graves. As águas de cerca 
de 250 córregos provocam frequentes inunda
ções, e se transformaram em focos de contami
nação. Por outro lado, a pequena frota de coleti
vos e o enorme crescimento do número de passa
geiros tornam crônica a crise dos transportes. O 
metrô da cidade, que seria de superfície, utilizan
do as linhas de trens já existentes, foi orçado em 
235 milhões de dólares, mas não há previsão pa
ra o início da construção.

Um dos fatores que contribuíram decisiva
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mente para o agravamento desses problemas foi 
a expansão muito rápida do parque industrial de 
Contagem, principalmente depois da instalação 
da fábrica de automóveis da Fiat.

Benin
República do oeste da África, limitada pelo Alto Volta e 
Níger (N), Nigéria (L), golfo da Guiné (S) e Togo (O); área: 
112 622 km 2; população: 3 200 000 (1976); cap ita l: 
Porto Novo (97 000 hab., 1973); principal cidade: Co- 
tonu (175 000 hab., 1972); línguas: francês, fulani, ioru- 
ba e outros dialetos; re lig ião: animismo (há minorias ca
tólicas e muçulmanas); PNB: 291 milhões de dólares 
(1971); principais exportações: óleo vegetal, algodão e 
café; Governo: tenente-coronel Mathieu Kereku.

Durante o ano de 1977, a vida política do país 
foi marcada pelas investigações em torno da ten
tativa de golpe empreendida por um grupo de 
mercenários que desembarcou no aeroporto de 
Cotonu no dia 16 de janeiro, sendo longo desar
mado pelas tropas locais.

A Conferência Internacional realizada em 
Porto Novo no mês de janeiro de 1978, e da qual 
participaram 43 países do continente, para deba
ter a questão dos mercenários, os movimentos 
de libertação nacional e o papel das organiza
ções internacionais, concluiu que a tentativa de 
golpe visava a desestabilizar o regime esquerdis
ta do Benin, fora estimulada provavelmente pelo 
Gabão e o Togo e, ao que tudo indica, com 
apoio da França.

Economia. Numa tentativa de tirar o Benin 
do estágio de subdesenvolvimento — é um dos 
países mais pobres e mais densamente povoados 
da África Ocidental — o governo de Kereku es
tabeleceu como meta prioritária a nacionaliza
ção de quase todos os setores da economia e lan
çou as bases de uma reforma do ensino, visando 
a incentivar as atividades agrícolas, a principal 
fonte de renda do país.

Bibliotecas
O crescente desenvolvimento das técnicas de in
formação e documentação verrí intensificando, 
nos últimos anos, em todo o mundo, os debates 
sobre o papel e a função das bibliotecas. Nesse 
sentido, a Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em 
convênio com a Federação Internacional de As-# 
sociações de Bibliotecários, realizou, em setem
bro de 1977, em Paris, um congresso internacio
nal para discutir as novas funções das bibliote
cas como instituições responsáveis pela aquisi
ção e conservação de obras nacionais e estran
geiras e também como centros de catalogação e 
informação bibliográfica.

Embora os congressistas tenham dado ênfase 
ao estudo do desenvolvimento futuro das biblio
tecas nos países ricos da Europa e nos EUA, dis-

cutiu-se a situação biblioteconômica das nações 
da África, Ásia e América Latina, constatando- 
se que, além das deficiências no número de bi
bliotecas, os países desses continentes carecem 
de recursos financeiros e meios técnicos para or
ganizá-las. Por isso, recolocou-se, no congresso, 
o problema da função da biblioteca, não apenas 
como centro de catalogação, conservação e in
formação, mas como núcleo de irradiação de 
educação e cultura. Para superar essa situação, 
a UNESCO recomendou, entre outras medidas, 
a criação de maior número de bibliotecas públi
cas e a adoção de programas voltados para o 
estímulo do hábito de leitura, sobretudo entre os 
jovens.

O problema no Brasil. Segundo recentes es
tudos realizados pelo Centro Latino-Americano 
de Pesquisas e Ciências Sociais, em convênio 
com o Sindicato Nacional de Editores de Livros, 
não só a compra como a consulta de livros em 
bibliotecas limitam-se basicamente aos livros di
dáticos, e os jovens que lêem outras publicações 
têm seu interesse voltado principalmente para re
vistas.

Por outro lado, continua deficiente a rede de 
bibliotecas públicas existentes no país, abran
gendo apenas cerca de 30% dos municípios bra
sileiros. Constatou-se, além disso, que houve nos 
últimos anos um decréscimo do número de bi
bliotecas nos Estados do Norte, Nordeste e Cen- 
tro-Oeste.

Há tentativas isoladas para a criação de bi
bliotecas voltadas para a conservação e catalo
gação de manifestações literárias regionais. É o 
caso de uma equipe de pesquisadores ligados à 
Universidade Federal da Paraíba, que iniciou, 
em 1977, a organização de uma Biblioteca da 
Literatura Popular em Verso, com o objetivo de 
reunir o maior número possível de publicações 
relacionadas com a literatura de cordel, recor
rendo a coleções oficiais e particulares.

Biológicas, Ciências
O grande avanço no campo das ciências biológi
cas em 1978 não foi o nascimento do “bebê de 
proveta”, mas a demonstração prática de que é 
possível a criação artificial de clones — seres 
geneticamente idênticos. No primeiro caso, o ex
traordinário resumiu-se à fecundação de um 
óvulo fora do organismo materno, já que todo 
o desenvolvimento restante ocorreu normalmen
te no útero. No segundo, a própria essência da 
vida foi parcialmente desvendada.

ADN recombinante. Tudo começou em no
vembro de 1977, quando pesquisadores da Uni
versidade de Michigan, Estados Unidos, inicia
ram experiências com a transferência de ADN 
(ácido desoxirribonucléico) de um organismo pa
ra outro. As experiências — denominadas “pes
quisas sobre o ADN recombinante de risco mo-

Benim

BERM UDAS
Ver Territórios 
Dependentes
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derado — destinavam-se a produzir novos or
ganismos, o que revolucionou a biologia molecu
lar. Substância genética fundamental de todas as 
células vivas, o ADN é o responsável pela trans
missão dos caracteres genéticos dos indivíduos. 
Descoberto e isolado em 1869 pelo cientista suí
ço Friedrich Miescher, ficou esquecido durante 
quase um século, até que se percebeu sua impor
tância como elo de ligação entre a matéria inani
mada e a matéria viva.

Isso ocorreu nos anos 50, quando se consta
tou que a molécula de ADN é capaz de se auto- 
duplicar. Novas pesquisas resultaram na cria
ção, em 1967, de uma forma primitiva de vida, 
capaz de reproduzir-se indefinidamente. As ex
periências consistiram no isolamento do ADN 
de um vírus simples, denominado PHIL-X. Ao 
ADN desse vírus juntou-se uma solução rica em 
componentes necessários à síntese de qualquer 
ADN, além de dois tipos de enzima. Uma delas, 
exclusivamente catalisadora, destinava-se a pro
vocar as reações químicas necessárias, sem par
ticipar delas. O ADN básico sintetizou cópias 
de si mesmo e, quando foi inserido numa bacté
ria (a Escherichia coli), reproduziu o vírus 
PHIL-X original.

Esse tipo de pesquisa, porém, desperta temo
res de que tais culturas de bactérias submetidas 
ao ADN recombinante escapem dos laborató
rios e provoquem epidemias a vírus contra as 
quais não se conheça proteção. Por isso, nos Es
tados Unidos já se elaboram leis destinadas a es
tabelecer controles sobre a manipulação de 
ADN recombinante.

Clones. Em experiências semelhantes, reali
zadas na Inglaterra por pesquisadores dos labo
ratórios Searle, gens puros, obtidos pela técnica 
de recombinação do ADN, foram utilizados pa
ra forçar a Escherichia coli a produzir ou gens 
estranhos ou seus próprios gens, conforme o de
sejo dos pesquisadores. O processo é conhecido 
com o nome de “clonização”.

O mesmo procedimento foi usado em 1978 
pelos norte-americanos Hoppe e Illmensee, para 
desvendar o mecanismo que regula a transmis
são de informações genéticas pelo ADN. Sua ex
periência incluiu o cruzamento de duas linha
gens de ratos completamente diversas entre si, 
mas de carga genética praticamente pura. Os 
biólogos retiraram das ratas fecundadas os ovos 
resultantes do cruzamento, antes que os nucléo- 
los (núcleo das células reprodutoras, masculina 
e feminina — espermatozóide e óvulo — que 
contêm cada uma metade dos cromossomos ca
racterísticos da espécie) de origem materna e pa
terna tivessem entrado em fusão.

Em seguida, eliminaram, por micromanipula- 
ção, um ou outro dos nucléolos. Depois, subme
teram os ovos, in vitro, à ação de uma substân
cia que provoca a duplicação do número de cro
mossomos. Tais cromossomos, que sc autodupli- 
caram, são, evidentemente, idênticos. Os ovos

assim manipulados foram introduzidos no útero 
de ratas especialmente preparadas para isso e aí 
completaram seu desenvolvimento. O resultado 
foi uma linhagem de ratos geneticamente idênti
cos a apenas um dos pais.

Essa experiência abre perspectivas para a 
criação de clones humanos, isto é, indivíduos re
sultantes de reprodução assexuada, cópia genéti
ca exata de um só dos pais. Esse risco ainda não 
pode ser considerado como real, pois a técnica 
é inaplicável a seres humanos. Entretanto, vá
rios tipos de células animais contendo cromosso
mos humanos são cultivadas em laboratório des
de 1977, e cromossomos humanos introduzidos 
em certos órgãos de hamster parecem funcionar 
normalmente.

Os perigos das experiências. As pesquisas 
sobre recombinação genética e alteração do 
ADN se revestem de grande importância, poden
do, inclusive, levar ao esclarecimento dos meca
nismos do câncer. Mas têm suscitado preocupa
ções, em virtude dos perigos que representam pa
ra a humanidade, entre os quais a possibilidade 
de desencadear a proliferação incontrolada de 
vírus patogênicos. Por isso, as autoridades do 
Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos 
estabeleceram regras destinadas a limitar o tra
balho dos pesquisadores. Embora abrandada em 
fins de 1978, a legislação de controle de pesqui
sas genéticas não só delimitou o alcance e a na
tureza das experiências, de modo a prevenir 
eventuais perigos, como também estabeleceu que 
tais investigações devem ser aprovadas por um 
comitê especial, em cuja composição entrariam 
20% de representantes da opinião pública.

Pesquisas biomédicas. No âmbito da bio
logia médica, registraram-se progressos conside
ráveis, merecendo destaque as pesquisas que 
confirmaram, em 1978, a possibilidade de se ob
ter insulina em laboratório, em vez de retirá-la 
do pâncreas de animais. Isso tornou-se possível 
graças à introdução, numa bactéria comum da 
flora intestinal (a Escherichia coli), do gene que, 
no rato, induz a síntese da insulina. A obtenção 
de insulina humana por esse método assegura a 
produção da substância — essencial ao controle 
de certos tipos de diabetes — em larga escala 
e a preços acessíveis.

Com relação ao câncer, cientistas do centro 
médico da Universidade de Duke, nos Estados 
Unidos, descobriram a existência de uma relação 
entre o citomegalovírus e o câncer no cólon. Os 
investigadores chegaram a tal conclusão depois 
de verificarem que esse vírus não está presente 
no cólon das pessoas sadias, enquanto o cólon 
dos indivíduos enfermos divide-se em dois seg
mentos: o canceroso, no qual é encontrado o 
vírus, e o não-canceroso, no qual o vírus não es
tá presente.

O estudo da alergia desenvolveu-se com as
p e s q u is a s  de D a v i d  IC a tz , d e  L a  JoIIí», C a l i f ó r 

nia. Realizando experimentos com ratos, Katz



descobriu uma molécula capaz de suprimir a 
produção de IGE, um anticorpo que provoca 
reações alérgicas tanto no rato quanto no 
homem.

Outros avanços. Em 1978 registraram-se 
ainda alguns progressos de conseqüências práti
cas imediatas para a pecuária e a agricultura. O 
cientista Mike Megaw, da Universidade de Cam- 
bridge, anunciou a descoberta de um microrga
nismo (provavelmente um vírus) que ataca so
mente carrapatos, abrindo, assim, a possibilida
de de utilizá-lo no combate a uma febre que dizi
ma grande parte dos rebanhos bovinos de certas 
regiões da África ocidental.

Também importante foi a identificação, feita 
por cientistas do Colégio Agrícola do Oeste da 
Escócia, em Ayrshire, de um anticorpo do vírus 
causador de uma doença que destrói o tomatei
ro. Depois de três anos de contínuos testes, os 
pesquisadores confirmaram a eficácia do novo 
agente pesticida.

Ainda no campo da genética, uma equipe de 
pesquisadores da Universidade de Yale, nos Es
tados Unidos, depois de combinar três embriões 
de ratos (no estágio de oito células), conseguiu 
produzir uma única cria, ou seja, um animal fi
lho de seis pais. A experiência propiciou o surgi
mento de novos dados para a compreensão dos 
mecanismos de evolução das células.

No Brasil, destacou-se a pesquisa da Dra. Sô
nia Dietrich, do Instituto de Botânica de São 
Paulo, que constatou a existência da quitina em 
fungos inferiores (bolores). Com isso, abre-se a 
possibilidade de alteração do comportamento do 
fungo, usando-se antibióticos. A descoberta tem 
grande importância por suas possibilidades de 
aplicação prática na agricultura e valeu-lhe a ob
tenção do prêmio Schering.
Ver também: Câncer; Medicina.

Birmânia
República do Sudeste da Ásia, limitada pela índia e Ban
gladesh (NO), China (NE), Laos (L), Tailândia (SO), mar 
de Andamã e baía de Bengala (S); área: 676 577 km 2; 
população: 32 762 000 (1977); capita l: Rangum 
(2 056 118 hab., 1973); principais cidades (1973): 
Mandalay (417 266 hab.) e Bassein (126 152 hab.); lín 
guas: birmanês (oficial), tâmil, hindi e chinês; relig iões: 
budismo (80%), hinduísmo, islamismo e cristianismo; 
PNB: 3,08 bilhões de dólares (1975); principais expor
tações: arroz, chá, juta e borracha; Governo: presidente, 
U Ne W in; primeiro-ministro, U Maung Kha.

O Governo da Birmânia decidiu abrir mão de 
sua política isolacionista a partir de 1976 e acei
tar a participação do capital estrangeiro na eco
nomia do país. Essa mudança desagradou ao 
Bandeira Branca — partido comunista, pró-chi- 
nês — e nos últimos meses de 1977 registraram- 
se choques entre as tropas legais e guerrilheiros 
comunistas, estes apoiados por minorias étnicas 
rebeldes.

— /M em  uc /\iigeio jHcuopuuci, que riiuneu apos 
uma luta, foram vítimas dos golpes recebidos o 
mexicano José Lara, os espanhóis Rubio Melero 
e Pons Tormo, e o norte-americano Michael

Após a reeleição de U Ne Win, em janeiro de
1978, iniciou-se a “Operaçao Dragão”, destina
da a promover a “birmanização” forçada das 
minorias étnicas. A campanha culminou na ex
pulsão em massa de muçulmanos que se recusa
vam a renunciar à sua identidade étnica. Cerca 
de 200 000 refugiaram-sé em Bangladesh e acu
saram o Governo birmanês de praticar atos de 
tortura contra fugitivos que esperavam permis
são do Governo de Daca para o embarque. Um 
acordo assinado por representantes dos dois paí
ses, em Rangum, a 9 de julho, estabeleceu que 
a extradição dos muçulmanos deveria ser com
pletada até o final do ano.

A situação econômica não evoluiu favoravel
mente no período de 1976 a 1978. As taxas de 
inflação continuaram bastante elevadas (mais de 
100%) e o crescimento do PIB girou em torno 
de 5 a 6% ao ano. Também intensificou-se, em
1978, a implementação do programa qüinqüenal 
destinado a substituir a produção de ópio pela 
de cereais e legumes.

Bolívia
República situada na América do Sul, limitada pelo Brasil 
(N e L), Argentina e Paraguai (S), Chile e Peru (O); área: 
1 098 581 km 2; população: 4 687 700 (1976); capi
ta is : administrativa, La Paz (800 000 hab., 1976); judi
ciária, Sucre (90 000 hab., 1976); principais cidades
(1975): Cochabamba (184 340 hab.), Santa Cruz de la 
Sierra (149 230 hab.); línguas: espanhol (oficial), quí- 
chua, aimará; re lig ião: catolicismo; PNB: 2,1 bilhões de 
dólares (1975); principais exportações: estanho, petró
leo, tungsténio, cobre; Governo: presidente, Hugo Banzer 
Suárez (até julho de 78); presidente, Juan Pereda Asbún 
(até novembro); presidente David Padilla Arancibia.

As eleições de 9 de julho de 1978, as primei
ras realizadas no país em doze anos, desencadea
ram uma crise política que culminaria, em 21 de 
julho, na renúncia do presidente Hugo Banzer. 
Mal havia terminado a votação, os partidos de 
oposição já dispunham de provas suficientes pa
ra denunciar fraude eleitoral, e alguns observa
dores estrangeiros, enviados por organizações 
como a Anistia Internacional, a Comissão de 
Direitos Humanos da OEA e o Partido Socialis-

reieve o utuio munmâl ao derrotar sucessivá- 
mente Jean Pierre Coopman, Jimmy Young, Ri
chard Dunn, todos em 1976, e Alfredo Evange
lista, Eamie Shavers e George Foreman, em
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Bolívia

BIRD
(Banco Internacional 
de Reconstrução e 
Desenvolvimento) 
Ver Organizações 
Internacionais

Depois de um golpe 
de Estado bem-sucedido, 
com o apoio de setores 
liberais e esquerdistas, 
o gen. David Padilla 
prometeu eleições para o 
dia 1.° de julho de 1979.
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BOLSA DE VALORES
Ver Mercado de Capitais

Botsuana

ta Espanhol, confirmaram as denúncias. Os 
acontecimentos se precipitaram quando ficou 
claro para Banzer que dificilmente ele consegui
ria assegurar a posse do presidente eleito, Juan 
Pereda Asbún, da União Nacionalista do Povo, 
uma coligação de partidos conservadores e de 
direita. Enquanto a Oposição se unia em torno 
do ex-presidente Hernán Siles Suazo — o segun
do colocado nas eleições — e ameaçava desen
cadear um amplo movimento de greves e protes
tos, os EUA condicionavam a continuação de 
sua ajuda econômica à decisão final da Corte 
Eleitoral sobre a lisura das eleições, finalmente 
anuladas a 19 de julho.

Dois dias após a anulação do pleito, civis ar
mados, liderados por Hugo Otero Arría, da Fa
lange Socialista Boliviana, de extrema-direita, e 
Pedro Ribera Sánchez, chefe de uma das dissi
dências do Movimento Nacionalista Revolucio
nário, assumiran* 9 controle das estações de rá
dio de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, 
Trinidad, Beni, Pardo e Sucre, obtiveram a ade
são do II Exército e exigiram a entrega do poder 
a Pereda Asbún. Perdido o apoio das Forças Ar
madas, Banzer renunciou. E a 24 de julho, Juan 
Pereda Asbún tomou posse.

No dia 1.° de novembro, o novo presidente en
frentou sua primeira séria crise governamental, 
com a renúncia de todos os ministros. As dificul
dades se agravaram quando Pereda anunciou, 
em novembro, que realizaria eleições somente 
em 1980 e não em 1979, como prometera. A 
notícia causou descontentamento nos círculos 
políticos do país e, no dia 24 do mesmo mês, 
um golpe de Estado encabeçado pelo comandan
te do Exército, general David Padilla Arancibia, 
depôs o general Pereda. Padilla assumiu interi
namente a presidência da República, à frente de 
uma junta militar integrada por militares de es
querda. O novo chefe de governo, que recebeu 
apoio unânime dos setores liberais e esquerdistas 
do país, marcou eleições presidenciais para o dia
1.° de julho de 79, prometendo entregar o poder 
a um presidente eleito constitucionalmente, a 6 
de agosto de 1979.

Economia. Esforços têm sido feitos no senti
do de diversificar a economia boliviana, até re
centemente centrada quase que exclusivamente 
na exportação de estanho. O Plano Qüinqüenal 
de 1976/80 dá prioridade à agricultura — com 
vistas à auto-suficiência no setor —, à minera
ção e à indústria, principalmente os projetos si
derúrgicos. No campo da mineração o aconteci
mento mais importante foi a assinatura, em ou
tubro de 1978, com o Governo brasileiro, de um 
acordo de intenção para a venda ao Brasil de 
400 bilhões de pés cúbicos de gás natural. O 
acordo, muito criticado por setores esclarecidos 
da opinião pública boliviana, terá vigência num 
período de 20 anos, e o fornecimento de gás co
meçará assim que forem concluídos os detalhes 
do convênio.

Política externa. No âmbito das relações 
exteriores, o Governo boliviano intensificou, nos 
últimos anos, seus esforços a fim de obter acesso 
para o mar. Mas as negociações com o Chile e 
o Peru, referentes a compensações territoriais, 
mantiveram-se estagnadas no período 76/78.

Borracha
Mesmo que os países consumidores utilizem to
das as reservas estratégicas de que dispõem, a 
previsão da Superintendência da Borracha (Sud- 
hevea), divulgada em outubro de 1978, é que em 
1982 a demanda superará amplamente a oferta, 
premida por vários problemas: as novas técnicas 
empregadas na fabricação de pneus radiais, que 
exigem maior quantidade de matéria-prima; os 
sucessivos aumentos do custo do petróleo, que 
encarecem o produto sintético; e a instabili
dade política nos países produtores do Sudeste 
Asiático.
,4 A produção mundial de borracha natural em 
1978 foi estimada em 5 milhões de toneladas, 
sendo que a participação brasileira deverá ser de
24 000 toneladas, o equivalente a 0,6%. A cota
ção média da tonelada no mercado internacional 
alcançou cerca de 1 100 dólares em 1978, contra 
672 dólares no ano anterior.

Com o objetivo de aumentar a produção na
cional até chegar à auto-suficiência, o Conselho 
Nacional da Borracha aprovou, em 1977, o Pro
grama da Borracha (Probor), com previsão de 
investimentos da ordem de 4,5 bilhões de cruzei
ros até 1982, o que deverá ampliar para 120 000 
hectares a área de seringais de cultivo, cuja pro
dutividade é bem superior à dos seringais nativos 
(aproximadamente 2 500 kg/ha contra 500 
kg/ha).

Até outubro de 1978, o Banco da Amazônia, 
principal agente do Probor, havia aprovado pro
jetos para 7 500 hectares de seringais de cultivo, 
dos 10 000 previstos para o primeiro ano de vi
gência do plano.

No final de 1978 a direção da Sudhevea anun
ciou ter contido as importações de borracha ve
getal no mesmo nível do ano anterior (57 000 to
neladas). Mas em virtude do aumento dos preços 
do produto no mercado internacional, o dispên
dio de divisas elevou-se 25%.

Botsuana
República do sul da África, pertencente à Comunidade de 
Nações; é limitada pela Namíbia (N e O), Zâmbia (N), Ro
désia (L) e África do Sul (S); área: 600 372 km 2; popula
ção: 718 000 (est. 1976); cap ita l: Gaberones (36 900 
hab., 1976); principais cidades (1976): Francistown 
(23 249 hab.), Selebi-Pikue (20 572 hab.); línguas: in
glês (oficial) e setsuana; re lig iões: cristianismo e animis
mo; P N B : 87,5 milhões de dólares (1971); principais  
exportações: minérios, carnes, couro e peies, Oovemo; 
SirSeretse Khama, presidente.
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A mineração, sobretudo de diamantes, é o se

tor que mais tem se expandido nos últimos anos. 
A extração de cobre e níquel de Selebi-Pikue al
cançou 40 milhões de toneladas métricas, em 
1977, e acredita-se que o depósito de diamantes 
de Orapa — a segunda maior reserva do mundo
— produzirá 4,5 milhões de quilates em 1979. 
Entretanto, o desenvolvimento de Botsuana tem 
sido dificultado por secas freqüentes, deficiência 
de comunicações e escassez de mão-de-obra 
qualificada.

Marvin Johnson 
ganha o título mundial 
dos meio-pesados, 
versão WBC, ao vencer 
por nocaute técnico 
no 10.° assalto o 
iugoslavo Mate Parlov, 
a 4-3-78.

BOVINOS
Ver Pecuária

Larry Holmes derrota 
Alfredo Evangelista 
(foto da esquerda) e se 
torna campeão mundial 
dos pesados, versão WBC. 
O campeão na versão 
WBA é Muhammad Ali, o 
único na história 
do boxe a ganhar o título
p o r t r ê s  v e z e s .  A o  lad o f

Ali, no dia da vitória, 
recebendo um hook 
de Leon Spinks.

antevendo a revanche milionária, na qual con
quistaria o título pela terceira vez.

Ainda em 1978 realizou-se em Brasília o 21.° 
Congresso Internacional de Medicina Esportiva, 
que terminou com uma condenação ao boxe 
também em seus aspectos sociais, acusado de es
timular a violência.

Boxe mundial. O cenário internacipnal do 
pugilismo em 1976 e 1977 foi virtualmente do
minado por dois lutadores: Muhammad Ali, que 
reteve o título mundial ao derrotar sucessiva
mente Jean Pierre Coopman, Jimmy Young, Ri- 
chard Dunn, todos em 1976, e Alfredo Evange
lista, Eamie Shavers e George Foreman, em 
1977; e o argentino Carlos Monzón, que bateu 
Rodrigo Valdés, detentor do título mundial do 
WBC, antes de se retirar do ringue com um dos 
mais brilhantes cartéis da história do boxe (99 
vitórias em 102 lutas).

Brasil. O pugilista Servílio de Oliveira, então 
campeão nacional dos moscas, foi definitivamen
te proibido de lutar, dia 10 de março de 1978, 
quando enfrentaria o chileno Martin Vargas pelo 
título sul-americano. Servílio estava cego do 
olho esquerdo — com a retina descolada em 
1972 — mas retornara ao ringue depois de um 
afastamento de três anos. Outro pugilista brasi
leiro, João Mendonça, campeão dos meio-mé- 
dios, esteve internado num sanatório, com pro
blemas mentais.

Com os principais campeões desenvolvendo

Se a conquista pela terceira vez do título de cam
peão mundial de todos os pesos, por Muhammad 
Ali (ver Personalidades do Ano), derrotando 
Leon Spinks em setembro, constituiu o maior 
feito da história do boxe, o ano de 1978 foi infe
liz para esse esporte. Cinco pugilistas morreram 
e vários permaneceram longos períodos em esta
do de coma.

Além de Angelo Jaccopucci, que morreu após 
uma luta, foram vítimas dos golpes recebidos o 
mexicano José Lara, os espanhóis Rubio Melero 
e Pons Tormo, e o norte-americano Michael 
Flyrm, o que elevou para 316 o número de luta
dores mortos pelo pugilismo desde o fim da II 
Guerra Mundial.

Durante a convenção da Federação Sul-Ame
ricana de Boxe, realizada em São Paulo, em 
1978, o presidente do Conselho Mundial de Bo
xe, José Sulaimán, anunciou a nomeação de uma 
comissão especial para impedir o uso de estimu
lantes pelos pugilistas, sobretudo porque boa 
parte das mortes tem sido conseqüência de do- 
ping. Como exemplo, citou o fato de Leon 
Spinks ter tomado uma injeção de xilocaína para 
eliminar uma dor no ombro, antes da luta em 
que venceu a Muhammad Ali (fevereiro de 
1978). Durante o combate, Spinks tomou um li
cor à base de açúcar com anfetaminas. Segundo 
o presidente do CMB, Ali sabia, mas não ligou,



CATEGORIA

Peso-mosca 
Peso-galo 
Supergalo 
Peso-pena 
Peso leve ligeiro 
Peso leve 
Meio-médio ligeiro 
Meio-médio 
Médio ligeiro 
Médio
Meio-pesado
Pesado

CAMPEÕES
BRASILEIROS

José Carlos Cardoso 
Danilo Batista 
Danilo Batista 
José de Paula 
Joel Gomes 
José Carlos dos Santos 
Diógenes Pacheco 
Nélson Gomes 
João Mendonça 
Luís Carlos Fabrí 
(Vago)
Luís Faustino Pires

CATEGORIA CAMPEÕES
MUNDIAIS

PAÍS ENTIOA

Peso-minimosca Yoko Gushiken Japão WBA
Chun Sung Kim Coréia WBC

Peso*mosca • Betulio Gonzalez Venezuela WBA
Miguel Canto México WBC

Peso-galo Carlos Zárate México WBC/WBA
George Lufán Panamá WBA

Peso-supergalo Wilfredo Gómez Porto Rico WBC/WBA
Peso-pena Oanny López EUA WBC/WBA
Peso leve-ligeiro Roberto Durán Panamá WBC

Alexis Arguello Nicarágua WBA
Peso leve Carlos Palomino México WBC

José Cuevas México WBA
Peso meio-médio Rocky Mattioli Itália WBC

Masahi Kudo Japão WBA
Peso médio Hugo Pastor Corro Argentina WBC/WBA
Peso meio-pesado Marvin Johnson EUA WBC

Mike Rossman EUA WBA
Peso pesado Larry Holmes EUA WBC

Muhammad Ali EUA WBA

Nota: WBA (World Boxing Association = Associação Mundial de Bo
xe);
WBC (World Boxing Council = Conselho Mundial de Boxe). 

Fonte: Federação Paulista de Pugilismo.

carreiras medíocres, como Danilo Batista e Dió- 
genes Pacheco, o boxe brasileiro concentrou-se 
na formação de amadores, com a promoção de 
torneios internacionais, como o de 21 de julho 
de 1978, quando os brasileiros venceram os pe
ruanos por 9 lutas a 1, ou de 1.° de outubro, com 
a vitória de 10 lutas a zero sobre os pugilistas 
uruguaios.

Brasil

Brasil

República federativa situada na América do Sul, limitada 
pela Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e 
Colômbia (N), oceano Atlântico (L), Argentina e Uruguai 
(S), Peru, Bolívia e Paraguai (O); área: 8 511 965 km 2; 
população: 116 378 000 (est. de 1978); cap ita l: Brasí
lia (893 000 hab., est. 1978); principais cidades (est.
1978): São Paulo (7 989 000 hab.), Rio de Janeiro 
(5 218 000 hab.), Belo Horizonte (1 754 000 hab.), Sal
vador (1 375 000 hab.), Recife (1 370 000 hab.), Fortale
za (1 278 000) hab.), Porto Alegre (1 148 000 hab.); lín
gua: português; re lig ião: catolicismo (93% da pop.); 
PNB: 183,9 bilhões de dólares; principais exportações: 
produtos manufaturados, café, soja, ferro, algodão, açú
car, cacau, madeira; Governo: presidente Ernesto Geisel, 
com mandato até 15 de março de 1979.

POLÍTICA NACIONAL
Uma das metas do presidente Geisel, ao assumir 
o Governo, foi a abertura política “lenta, gra
dual e segura”, objetivando o fim das leis de ex
ceção. Porém, esse processo não foi contínuo, 
adquirindo maior vigor apenas nos últimos me
ses de 1978, com a ampliação do debate político 
em torno da revogação do Ato Institucional n.° 
5, com as medidas presidenciais que extinguiram 
a Comissão Geral de Investigações (CGI) e a le
gislação de banimento.

O "pacote de abril". Com base no Ato 
Complementar n.° 102, de 1.° de abril de 1977, 
que facultava ao Executivo exe rce r as funções do 
Legislativo, o presidente Geisel promulgou as re
formas políticas e do Poder Judiciário por meio

das emendas Constitucionais n.os 7 e 8. Tais me
didas foram adotadas em decorrência do impas
se que havia sido criado no mês anterior (março 
de 77), quando o Diretório Nacional do MDB 
decidiu votar contra os projetos, tornando inviá
vel sua aprovação no Congresso, já que o Go
verno não teria a necessária maioria de dois ter
ços dos votos. Diante dessa situação, o presiden
te Geisel, recorrendo às leis de exceção, decretou 
o recesso temporário do Congresso, e anunciou 
que as reformas seriam promulgadas pelo Poder 
Executivo.

O chamado “pacote de abril” compõe-se de 
duas emendas constitucionais, que alteram o fun
cionamento da Justiça e o sistema eleitoral. A 
emenda n.° 7, que modificou o capítulo sobre o 
Poder Judiciário, foi alvo de críticas por parte 
dos juristas, principalmente porque atribui ao 
Superior Tribunal Federal competência para 
avocar causas processadas perante quaisquer 
juizes ou tribunais, quando houver possível lesão 
à ordem, à saúde, à segurança e às finanças pú
blicas. A emenda constitucional n.° 8 introduziu, 
entre outras, as seguintes alterações: fixou em 
seis anos a duração do mandato do presidente 
da República; estabeleceu o quorum de maioria 
simples para a aprovação de emendas ou altera
ção da Constituição; tornou obrigatória a coin
cidência de mandatos eletivos, a partir de 1982, 
o que cria a perspectiva para 1979 do debate em 
tomo da prorrogação por dois anos do mandato 
de prefeitos e vereadores eleitos para o período 
1976/80; reduziu o prazo de inelegibilidade de 
ocupantes de cargos executivos de seis para três 
meses; estendeu a Lei Falcão, que proíbe a pro
paganda eleitoral direta pelos candidatos através 
do rádio e da televisão, promulgada em julho de
1976, a todas as eleições diretas; e estabeleceu 
eleições indiretas para um terço dos membros do 
Senado, criando a figura do jocosamente chama
do “senador biônico”.

Missão Portela. Ainda em 1977, o Governo 
começou a criar condições para as reformas 
políticas que pretendia implantar em 1978, e um 
dos passos dados nessa direção foi a Missão 
Portela, em função da qual o líder da Arena no 
Senado, Petrônio Portela, procurou se aproxi
mar de políticos e representantes de vários seto
res da sociedade, em busca de sugestões para as 
reformas políticas. Contudo, o acordo com a 
Oposição foi impossibilitado, por não terem sido 
atendidas as reivindicações do MDB, que exigia 
a restauração do regime democrático, mediante 
a convocação de uma Assembléia Constituinte, 
concessão de anistia aos perseguidos políticos e 
revogação da Lei Falcão e do Ato Institucional 
n.° 5. A Missão Portela encerrou-se em meados 
de 1978, com o encaminhamento dos resultados 
ao Governo federal.

S u c e s s ã o .  O processo  sucessório  presiden
cial è estadual marcou a vida política nacional 
em 1978, tendo se iniciado, porém, em junho de
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1977, quando Humberto Barreto, presidente da 
Caixa Econômica Federal, lançou o nome do 
chefe do Serviço Nacional de Informações, na 
época, general-de-divisão João Baptista Figuei
redo (ver Personalidades do Ano), como candi
dato à presidência. Em outubro do mesmo ano, 
deputados da Arena lançaram o nome do então 
ministro do Exército, general Sílvio Frota (ver 
Personalidades do Ano), reivindicando o cum
primento do princípio da hierarquia na sucessão 
presidencial, ou seja, a indicação de um general 
de quatro estrelas. Por outro lado, surgia a can
didatura de Magalhães Pinto (ver Personalida
des do Ano), que se apresentava como candidato 
de conciliação nacional. A 12 de outubro de
1977, a exoneração de Sílvio Frota, levada a 
efeito pelo presidente Geisel, em virtude de dis- 
cordâncias políticas, retirou do cenário sucessó
rio sua candidatura. Entretanto, o presidente 
Geisel insistia em tratar a questão sucessória 
apenas em janeiro de 1978.

A 4 de janeiro de 1978, o chefe do Gabinete 
Militar da Presidência, general Hugo Abreu, 
contrário à candidatura Figueiredo dentro do 
círculo governamental, pediu demissão por dis
cordar da forma como estava sendo conduzido 
o processo sucessório.

No dia seguinte, o presidente Geisel comuni
cou à Comissão Executiva da Arena e ao Diretó
rio Nacional do partido os nomes escolhidos pa
ra candidatos à presidência e vice-presidência — 
João Baptista Figueiredo e Aureliano Chaves — 
que foram homologados na Convenção da Are
na, realizada a 8 de abril de 1978.

Após a homologação da candidatura Figuei
redo, processou-se a indicação dos vinte gover
nadores, escolhidos por um grupo integrado por 
Geisel, Figueiredo, os ministros Golbery do 
Couto e Silva e Armando Falcão, e o deputado 
Francelino Pereira, presidente da Arena.

As indicações para os Governos dos Estados, 
principalmente a de Laudo Natel para São Pau
lo, provocaram grande descontentamento em 
certos setores do partido governista. Mas apenas 
a Arena paulista escolheu com autonomia seu

candidato a governador, indicando Paulo Salim 
Maluf, que derrotou o candidato oficial Laudo 
Natel (ver São Paulo).

Em maio de 78, a candidatura do general Eu- 
ler Bentes Monteiro (ver Personalidades do Ano) 
à presidência, articulada pelo general Hugo 
Abreu (ver Personalidades do Ano) e pelo Sena
dor emedebista Roberto Saturnino, tornou mais 
complicado o processo sucessório. O desconten
tamento de grupos civis e militares com o “paco
te de abril” foi o principal fator para o lança
mento daquela candidatura, que se apresentava 
como um caminho para o retorno ao estado de 
direito. Nessa ocasião Euler Bentes e Magalhães 
Pinto uniram-se para a formação da Frente Na
cional de Redemocratização, que seria um cen
tro aglutinador das forças políticas empenhadas 
na luta contra o regime.

A 8 de agosto, o senador Magalhães Pinto de
sistiu de pleitear a sua candidatura pelo partido 
da Oposição — e Euler Bentes e Paulo Brossard 
(ver Personalidades do Ano) foram proclamados 
candidatos do MDB à presidência e à vice-presi
dência da República, por 71% dos membros da 
Convenção Nacional do MDB.

Em 2 de outubro, o general Hugo Abreu, que 
vinha se transformando no principal ponto de

Ao ser indicado como 
futuro presidente, o 
gen. Figueiredo (à esq.) 
assumiu um compromisso 
com a abertura política 
iniciada por Geisel 
(abaixo, à esq., no 
desfile de 7 de setembro) 
e o restabelecimento das 
liberdades democráticas 
reivindicado pela 
sociedade civil.
Importante momento dessa 
reivindicação foi a 
"Carta aos Brasileiros” , 
lançada a 11-8-77 por 
professores e estudantes 
de São Paulo (abaixo).



sustentação político-militar da candidatura do 
general Euler Bentes Monteiro, foi preso em 
Brasília, por ter criticado o Governo em carta 
enviada a militares.

A 15 de outubro, o Colégio Eleitoral, reunido 
em Brasília, elegeu com 335 votos o general 
João Baptista Figueiredo para presidente, e Au- 
reliano Chaves para vice-presidente, contra 226 
votos dados a Euler Bentes e Paulo Brossard 
(ver EleiçõesX

A reforma constitucional. Em setembro, a 
Constituição sofreu novas alterações politica
mente relevantes. No dia 20, o Executivo enviou 
ao Parlamento a proposta de reforma constitu
cional que revogava os atos institucionais e com
plementares, restabelecia o habeas-corpus para 
crimes políticos e a inviolabilidade do mandato 
parlamentar. Segundo a proposta, o presidente 
da República perdia competência para: decretar 
o recesso do Legislativo; legislar durante o re
cesso do Congresso Nacional; intervir nos Esta
dos e municípios; cassar mandatos e suspender 
direitos políticos; revogar as garantias de vitali
ciedade, inamovibilidade e estabilidade de juizes 
e professores; aposentar funcionários e reformar

O período anterior 
à escolha definitiva de 
Figueiredo e Aureliano 
(acima) foi marcado pela 
crise político-m ilitar 
que culminou com a 
exoneração do gen. Frota 
(embaixo, à dir.) e pelas 
candidaturas alternativas 
de Magalhães Pinto e 
Euler Bentes (ao lado), 
este lançado pelo MDB.

militares. Ficam extintos a pena de morte, a pri
são perpétua, o banimento de brasileiros e a ine
legibilidade perpétua dos que haviam perdido di
reitos políticos. Modificava-se também o sistema 
de votação de emendas à Constituição, que pas
sava a ser feita separadamente no Senado e na 
Câmara Federal, aprovada por maioria absoluta 
dos membros de cada casa. Contudo, a reforma 
incorporava salvaguardas para preservar a or
dem pública, como as medidas de emergência, 
o estado de emergência e o estado de sítio, que 
permitem buscas e apreensões em domicílios, 
suspensão da liberdade de reunião e associação, 
intervenção em entidades representativas de 
classe ou de categorias profissionais, censura de 
correspondência, imprensa e telecomunicações.

O projeto foi aprovado pelo Congresso nos 
dias 20 e 21 de setembro.

Eleições parlamentares. Nas eleições par
lamentares realizadas em 15 de novembro de
1978, apesar das restrições impostas pela Lei 
Falcão, impedindo os candidatos de se dirigirem 
aos eleitores através do rádio e da televisão, a 
Oposição obteve expressiva votação nos Estados 
da região sudeste, além de vencer em quase to
das as capitais. Nas eleições para o Senado, con
sideradas plebiscitárias, o MDB recebeu 
17 530 641 votos contra 13 239 367 da Arena 
(houve ainda 3 940 917 em branco e 3 063 813 
nulos). No entanto, o sistema de representação, 
que iguala todos os Estados, independente do 
número de eleitores, permitiu que a Arena ele
gesse catorze senadores, enquanto o partido da 
Oposição conseguiu eleger apenas oito. O sena
dor mais votado foi Franco Montoro (MDB-SP), 
com 4 517 456 sufrágios.

Para a Câmara, o partido situacionista venceu 
a Oposição em cadeiras conquistadas e em nú
mero de votos, elegendo 231 deputados, com um 
total de votos de 15 024 298, contra 189 do 
MDB, com 14 767 919 votos. Houve ainda
5 042 955 votos em branco e 2 718 710 nulos. 
Além disso a Arena continuou majoritária nas 
Assembléias Legislativas de dezoito Estados e 
um território (Roraima), sendo derrotada em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 
O MDB obteve um total de 14 812 313 votos pa
ra as Assembléias Legislativas, e a Arena 
15 410 073. Os votos em branco elevaram-se a
4 632 604 e os nulos a 2 592 849.

A nova Lei de Segurança Nacional. Em 
outubro de 1978, o Governo enviou ao Congres
so o projeto da nova Lei de Segurança Nacional, 
que prevê penas mais brandas e abre a possibili
dade de serem revistas condenações anteriores 
de detentos, exilados e banidos.

Em 22 de novembro o projeto deveria ser vo
tado no Congresso, mas não houve quorum. No 
dia 27 do mesmo mês, tendo expirado o prazo
regulam entar p ara a vo ta çã o , o projeto foi tmn<=-

formado em lei por decurso de prazo, para entrar 
em vigor a 1.° de janeiro de 1979.
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Entre os principais itens da nova legislação 
destacam-se: punição máxima de trinta anos de 
prisão; redução do prazo de incomunicabilidade 
de dez para oito dias; reconhecimento do direito 
do preso a exame médico na fase de investiga
ção; direito ao habeas-corpus.

Juristas e políticos oposicionistas criticaram o 
projeto, considerando-o de inspiração antidemo
crática: a autorização de um médico para exami
nar a integridade física do preso não especifica 
quem escolhe o médico; a lei não faz referência 
à exigência de ordem escrita para prisão e dá à 
autoridade responsável pela investigação o direi
to de manter a pessoa presa por trinta dias, pror
rogáveis por mais trinta, “fazendo comunicação 
reservada à autoridade judicial” ; a redução do 
prazo de incomunicabilidade é mínima; e os in
quéritos políticos continuam a ser julgados pela 
Justiça Militar. Apesar disso, os juristas reco
nheceram alguns méritos na nova legislação, so
bretudo no que se refere ao abrandamento das 
penas.

Extinção do banimento. Em 29 de dezem
bro de 1978, o presidente Geisel, recorrendo pela 
última vez às prerrogativas do Ato Institucional 
n.° 5, extingiu a Comissão Geral de Investiga
ções e revogou os atos de banimento assinados 
a partir de 1969, abrindo a possibilidade para 
122 brasileiros banidos voltarem ao País.

ECONOMIA
O modelo econômico brasileiro adotado a partir 
de 1964 teve como um de seus objetivos prioritá
rios o combate à inflação e o equilíbrio do balan
ço de pagamentos. Nesse sentido, em 1977, o 
Governo empenhou-se em promover o desaque- 
cimento da economia, contendo os investimentos 
públicos e diminuindo o crédito, o que levou a 
uma desaceleração, indicada pelo crescimento 
de 5,3% do PIB, um dos menores registrados 
desde 1967. No entanto, a desaceleração não 
atingiu a todos os setores, pois alguns, como o 
de insumos básicos, foram considerados priori
tários para a continuidade do processo de substi
tuição de importações. Os setores industriais 
mais atingidos em 1977 foram as indústrias far
macêutica, com um crescimento negativo de
-13,8%, mecânica (-7,1%), automobilística (-7%) 
e as de vestuário, calçados e tecidos (-5,1%). As

que mais cresceram foram as de bebidas 
(13,64%), a de metalurgia básica (10,8%) e a de 
insumos básicos (produtos químicos — 9,8%; 
minerais não-metálicos — 8,3%; e metalurgia
— 7,5%). Também o setor agrícola não foi atin
gido pelas medidas de desaceleração de 1977, 
com um crescimento de 8%.

Em 1978, o setor industrial em conjunto teve 
um crescimento de 7% e a indústria automobilís
tica teve o maior índice (13%). O setor da cons
trução civil, o mais prejudicado, apresentbu de
créscimo em relação ao ano anterior. A ativida
de agropecuária, porém, sofreu os efeitos de es- 
tiagens, geadas e epizootias, apresentando uma 
redução entre 2 e 3% (ver Agricultura). O PIB 
em 1978 foi estimado em 184 bilhões de dólares, 
elevando-se aproximadamente 5% em relação ao 
ano anterior. Nesse mesmo ano, a renda per ca
pita atingiu 1 580 dólares.

A taxa de inflação em 1978 foi de 41%, so
frendo ligeira elevação em relação à de 1977 
(38,7%). E a desvalorização do cruzeiro em rela
ção ao dólar foi de 30,28% em 1978.

Enquanto isso, o salário do trabalhador não 
tem acompanhado a alta do custo de vida, ocor

Geisel anuncia (à esq.) 
as reformas políticas, 
restabelecendo o 
habeas-corpus e a 
inviolabilidade 
parlamentar. Ao lado, 
Alencar Furtado, último 
parlamentar cassado por 
motivos políticos.

Contrariando a indicação 
do Governo federal, 
a Arena paulista 
escolheu Maluf (abaixo) 
para o Governo.
Nas eleições para o 
Senado, o MDB superou 
a Arena em número 
de votos, reelegendo 
Franco Montoro 
(à esq., em cima) em 
São Paulo e Nelson 
Carneiro (embaixo) 
no Rio de Janeiro.
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TA XA DE IN FLA Ç Ã O  
E C R ESCIM ENTO  

DO PIB (%)

1975 29,4 4,0
1976 46,3 8,8
1977 38,7 5,3
1978 40,8 * 5,0
* Estimativa.

Divergências com o 
governo na condução 
da política econômica 
levaram à renúncia 
o ministro Severo 
Gomes, da Indústria e 
Comércio, substituído 
(ao lado, a transmissão 
do cargo) por Calmon 
de Sá. Este ajustou-se 
à orientação següida 
pelos ministros da
F a z e n d a  ( S im o n s e n ,

à dir., em cima), 
e do Planejamento 
(Veloso, embaixo).

rendo uma redução do salário real, desde 1964. 
Essa situação provocou, em 1978, uma onda de 
greves, sobretudo em São Paulo, em setores da 
produção como o metalúrgico e na área dos ser
viços (médicos e professores).

Essa pressão exercida pelos trabalhadores 
rompeu o rígido esquema dos índices de reajuste 
salarial determinados pelo Governo, estabele
cendo-se negociações diretas entre patrões e em
pregados (ver Greves).

Mercado de trabalho. Em 1977, estimava- 
se que a população economicamente ativa havia 
aumentado cerca de 36% em relação a 1970, o 
que significa a entrada de 10,5 milhões de novos 
trabalhadores no mercado.

Segundo estatísticas da Empresa de Processa
mento de Dados da Previdência Social (Data- 
prev), em 1977 foram criados 2 milhões de no
vos empregos (um aumento de 11,2% na oferta 
de trabalho). Os números referentes ao Estado 
de São Paulo indicam uma tendência de redução 
na capacidade de absorção de novos contingen
tes de mão-de-obra pelo setor industrial: em
1977, registraram-se 222 143 admissões, sendo 
196 712 na faixa de reemprego e 25 431 de no
vos empregos. O volume de dispensas em igual 
período — 195 599 — comprovou a alta rotati
vidade da mão-de-obra. A indústria automobilís
tica aparece como um setor que perdeu parte de 
seu dinamismo: em 1976 empregou í 17 439 pes
soas, e em 1977, 121 412, gerando, portanto, 
apenas 3,4% de novos empregos.

Em 1978 a população economicamente ativa 
foi estimada em 42 milhões de pessoas.

Balanço de pagamentos. Em 1977, o ba
lanço de pagamentos apresentou um superávit 
global de US$ 630 milhões — inferior ao de
1976, que foi de USS 1,92 bilhão.

Enquanto a conta de serviços registrou um dé-

ticit de US$ 4 bilhões, a balança comercial teve 
um superávit de USS 140 milhões. As exporta
ções apresentaram um aumento de 20% em rela
ção a 1976, atingindo USS 12,13 bilhões, sendo 
que as de produtos industrializados aumentaram 
35% nesse período.

Quanto às importações, o total em 1977 foi 
de USS 11,9 bilhões, com uma queda de 2,8% 
em relação a 1976. As maiores despesas ocorre
ram em conseqüência do aumento das importa
ções de não-ferrosos e fertilizantes e da alta dos 
preços internacionais da borracha.

Em 1978, o balanço de pagamentos apresen
tou um superávit de USS 4,1 bilhões, decorrente 
do grande volume de recursos financeiros exter
nos que ingressaram no país.

O déficit da conta corrente de serviços foi de 
USS 5,4 bilhões, enquanto o da balança comer
cial elevou-se a cerca de USS 1 bilhão. As expor
tações atingiram USS 12,6 bilhões, enquanto as 
importações elevaram-se a USS 13,5 bilhões, dos 
quais cerca de USS 3,5 bilhões destinaram-se à 
importação de petróleo. Esses resultados refle
tem, de um lado, a liberação parcial das impor
tações de insumos básicos para as indústrias, e, 
de outro, a queda das exportações agrícolas, de
corrente dos problemas que atingiram o setor 
durante o ano.

Dívida externa. A dívida externa acumulada 
em 1977 foi de USS 30,8 bilhões, quando, pela 
primeira vez, desde 1974, o ritmo de endivida
mento foi inferior à evolução das exportações: 
a dívida cresceu 18,5%, e as exportações, 21,8%. 
O resultado positivo foi determinado pelo supe
rávit ocorrido na balança comercial, devido à al
ta dos preços do café e à elevação da exportação 
de soja e de outros produtos primários e manufa
turados.
Em 1978, porém, a dívida externa elevou-se a



cerca de USS 42 bilhões, crescimento superior 
a 25%, em relação a 1977, enquanto as exporta
ções expandiram-se apenas 3%.

No entanto, a reserva de divisas elevou-se de 
USS 7,256 bilhões em 1977 para USS 12 bilhões 
em 1978, devido ao volume de créditos obtidos 
no exterior. Cerca de US$ 5,148 bilhões foram 
levantados no mercado de eurodólares (de janei
ro a novembro), quase o dobro de 1977 (USS 
2,8 bilhões). Com essa cifra o Brasil se colocou 
em segundo lugar (o primeiro foi o México) entre 
os países que tomaram empréstimos no mercado 
de eurodólares. Porém o total dos empréstimos 
contratados pelo Brasil no exterior atingiu USS 
13,3 bilhões, contra USS 8,2 bilhões em 1977 
(ver Dívida Nacional).

Uma das medidas sugeridas pelo Governo pa
ra ajudar o Brasil a pagar sua dívida externa foi 
a adoção de contratos de risco para a exploração 
de madeira na Amazônia. A sugestão provocou 
debates, destacando-se a opinião de que tais con
tratos representariam a internacionalização da 
Amazônia, e o alerta sobre os perigos ecológicos 
decorrentes da devastação da floresta.

O "pacotão econômico". A 22 de novem
bro de 1978, o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) aprovou quatro medidas destinadas a 
conter a expansão dos meios de pagamentos, pa
ra evitar o agravamento do processo inflacioná
rio em 1979: liberação, em três parcelas — a 
última 60 dias após o prazo normal — dos re
cursos externos congelados no Banco Central; 
elevação para oito anos do prazo mínimo para 
amortização dos empréstimos em moedas es
trangeiras e para dez anos dos que gozam de 
isenção fiscal; limitação do volume mensal de 
empréstimos das empresas estatais no mercado 
internacional; corte de 50% nas aplicações do 
Banco Central até 31 de dezembro, e restrição 
no desconto de duplicatas. Para atenuar os efei
tos do “pacotão” junto ao empresariado, o Go
verno concedeu “medidas compensatórias”, en
tre as quais: aumento do prazo de 45 para 75 
dias no pagamento dos encargos sociais ao 
INPS; aumento de 30 dias no prazo para paga
mento do ICM; e diminuição do depósito com
pulsório, no caso de matérias-primas. Assim, as 
medidas incidirão principalmente sobre as pe
quenas e médias empresas — cuja estrutura de 
capitalização basicamente gira em tomo dos em
préstimos bancários — e sobre o consumidor, 
que vai pagar mais pelo crédito direto para fi
nanciar suas compras a prestação e pelas pró
prias mercadorias.

A dívida interna. Um dos problemas finan
ceiros levantados em 1978 refere-se à dívida pú
blica interna, que é formada principalmente pe
las obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional 
(títulos de resgate a longo prazo) e pelas letras
do Tesouro Nacional (títulos de resgate a curto 
prazo). O total estimado da dívida interna em 
1978 é de 385 bilhões de cruzeiros, dos quais

C O M PO SIÇ ÃO  DO D ÉFIC IT B R AS ILE IR O  EM CO NTA CORRENTE — (U S $  m ilhões)

Ano Balança Serviços Hiato de Serviços Transfe Saldo em Relação

comercial recursos relativos rências conta
a fatores unilaterais corrente

(A) (B) <C)=(A +  B) (D) (E) < F )= (C  + C/F
D+E)

1974 - 4  690 ,3 - 1  516,5 - 6  206,8 -9 1 6 ,1 0,5 - 7  122,4 0.87

1975 - 3  540.4 - 1  393,1 - 4  933 ,5 - 1  768,9 2,2 - 6  700,2 0,74

1976 - 2  218,3 - 1  423,7 - 3  642 ,0 - 2  339 ,3 4,4 - 5  976,9 0,61

1977 140,4 1 160,5 - 1  020,1 - 2  859 ,4 6,3 - 3  873,2 0,26

1978 * -7 0 0 ,0 - 1  300 ,0 - 2  000 ,0 - 3  220 ,0 20,0 —5 200 ,0 0,38

* Projeções

D ÍV ID A  EXTERNA DO B R A S IL — (USS m ilhões)

Déficit em Investim entos Divida líquida Dívida

Anos Exportação de contas estrangeiros (posição no bruta
mercadorias correntes líquidos final do ano)

1975 8 670 6 700 892 18 200 21 171

1976 10 128 5 977 962 2 3 2 1 5 25  985

1977 12 139 3 873 841 26 247 30 800

1978 * 12 600 5 200 1 000 30  000 42 000

» Estimativas.
Fonte: Conjuntura Econômica.

60% referem-se a letras do Tesouro Nacional e 
40% a obrigações reajustáveis. Isso significa pa
ra o Poder Público prazos curtos para o resgate 
dessa dívida, o que tem sido solucionado com 
a emissão cada vez maior de obrigações reajus
táveis, com rendimentos cada vez maiores, para 
atrair os investidores.

Medidas financeiras. No decorrer do go
verno Geisel, o Ministério do Interior criou vá
rios fundos de investimentos: Finam, Finor e Fi- 
set, além de programas especiais de desenvolvi
mento: Polamazônia, Polonordeste, Polocentro 
(Programa de Desenvolvimento do Cerrado) e 
Prodepan (Programa de Desenvolvimento do 
Pantanal). Introduziu também modificações na 
política adotada na Suframa (Superintendência 
da Zona Franca de Manaus) e incrementou o 
Programa de Irrigação do Nordeste.

De outro lado, tomaram-se medidas para au
xiliar o desenvolvimento das empresas privadas, 
como a aprovação da Lei das Sociedades Anôni
mas, a criação do Procap (Programa de Capita
lização das Empresas) e do Progiro (programa 
para financiamento de capital de giro a pequenas 
e médias empresas, ao prazo de um ano).

POÜTICA EXTERNA
No início de seu mandato, o presidente Geisel 
afirmou que a política externa brasileira deveria 
adaptar-se ao novo cenário mundial, obedecendo 
a um pragmatismo responsável e consciente, que 
impulsionasse a ação diplomática na busca de 
novas oportunidades. Prioritariamente, essa 
política visaria a atender aos interesses do co
mércio exterior do País, garantindo o suprimen
to de matérias-primas e produtos essenciais, e o 
acesso à tecnologia moderna.
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A ofensiva diplomática 
do governo Geisel na 
América Latina alcançou 
êxito com a visita do 
presidente da Venezuela, 
Andrés Pérez (à dir., com 
Geisel), nos contatos 
com o presidente do 
Paraguai, Alfredo 
Stroessner (abaixo, 
à esq.), para decidir 
sobre Itaipu, e na 
viagem de Geisel ao 
México, onde se 
encontrou com Portillo 
(abaixo, à dir.).

Esse pragmatismo levou a diplomacia brasi
leira a posições inesperadas, como o apoio à in
dependência das colônias portuguesas na África, 
o voto na ONU contra o sionismo, o reconheci
mento do Governo de Luanda controlado pelo 
MPLA (Movimento Popular para a Libertação 
de Angola) e o cumprimento da resolução da 
ONU que recomendava a suspensão de inter
câmbio esportivo com o regime racista da África 
do Sul.

Além disso, o Brasil passou a dinamizar o co
mércio com os países socialistas do Leste Euro
peu, reativando em 1976 a Comissão de Comér
cio com a Europa Oriental, e assumiu atitude de 
maior independência em relação aos Estados 
Unidos, o que chegou a provocar atritos entre 
os dois países.

Relações interamericanas. O fortaleci
mento das relações entre o Governo brasileiro 
e os outros países do continente foi um ponto 
de destaque na política externa do governo Gei
sel. A visita ao Brasil do presidente venezuelano 
Carlos Andrés Pérez (ver Personalidades do 
Ano), em novembro de 1977, representou a supe
ração de tensões provocadas pelo endosso da
quele presidente às preocupações dos Estados 
Unidos com o programa nuclear brasileiro. Na 
ocasião da visita, foram assinados quatro acor
dos bilaterais e a Venezuela comprometeu-se a 
comparecer às discussões sobre o anteprojeto do 
Pacto Amazônico, que visa a assegurar a explo
ração conjunta dos recursos naturais da região.

Como parte da ofensiva diplomática do Ita- 
marati para melhorar a imagem do Brasil na 
América Latina, o presidente Geisel visitou o 
México entre 15 e 18 de janeiro de 1978. No pla
no político houve afirmação da identidade de 
perspectivas dos dois Governos, sobretudo no 
que. se refere aos direitos humanos e à questão 
nuclear, mas no plano econômico não houve ne
nhuma negociação. Ainda em janeiro, Geisel 
viajou para Montevidéu, com o objetivo de es
treitar os laços com o Governo uruguaio.

Disputa com a Argentina. Até o início dei
1977 as relações entre o Brasil e a Argentina po
diam ser consideradas cordiais. Prova disso é 
que em janeiro daquele ano, quando cresceram 
as pressões norte-americanas contra o programa 
nuclear brasileiro, o Governo de Buenos Aires 
declarou-se publicamente solidário com o Brasil. 
Porém, em meados do ano, surgiram antagonis
mos, principalmente os referentes à construção 
das hidrelétricas de Corpus e Itaipu, no rio Para
ná. A Argentina temia que a construção de Itai- 
pu pudesse transtornar, a partir de 1983, a nave
gação em seus portos, em virtude das possíveis 
oscilações no nível das águas. O Brasil receava, 
por seu lado, que Corpus pudesse inundar a bar
ragem de Itaipu, caso utilizasse uma cota acima 
de 90 m (a cota de água exigida por Corpus é 
de 105 a 120 m). Em setembro, o Governo brasi
leiro concordou em participar de uma reunião 
trilateral — Brasil-Argentina-Paraguai — em 
Assunção, para discutir o problema. Nessa reu
nião foram apresentados os projetos, transferin
do-se para uma segunda fase de negociações as 
propostas concretas sobre a compatibilização 
dos dois sistemas. Em novembro, surgiu mais 
um ponto de tensão entre os dois países, dada 
a disposição do Paraguai e do Brasil de incluí
rem mais duas turbinas, além das dezoito previs
tas para Itaipu. A 4 de dezembro foi realizada 
a 10.a Reunião de Chanceleres dos Países da Ba
cia do Prata, mas não se chegou a um acordo 
sobre Corpus-Itaipu. Por outro lado, foi aprova
do um projeto brasileiro que prevê o fim da bitri- 
butação dos produtos exportados pelos países da 
região, decidindo-se também dar prioridade à 
construção de rodovias interligando esses países.
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Outro problema nas relações entre Brasil e 
Argentina surgiu com a expiração do prazo do 
acordo terrestre entre os dois países, em 31 de 
julho de 1977. Dias antes, notícias veiculadas 
pelos jornais afirmavam que na data de expira
ção do acordo as fronteiras brasileiras seriam fe
chadas para 80% da frota rodoviária argentina 
encarregada do transporie de mercadorias entre 
os dois países, em represália ao fechamento do 
túnel Las Cuevas-Caracoles, através do qual é 
feito o comércio do Brasil com o Chile. Na ver
dade, as fronteiras não foram fechadas, mas, em
1978 a Argentina fechou, por duas vezes, a fron
teira de Paso de los Libres, impedindo a passa
gem de caminhões brasileiros para o Chile. O 
Governo do Brasil manteve uma atitude discreta 
diante da decisão argentina, a fim de não criar 
problemas para as negociações sobre Corpus- 
Itaipu.

Tensão com os Estados Unidos. Durante 
o governo Geisel, surgiram vários pontos de di
vergência entre o Brasil e os Estados Unidos. O 
Governo norte-americano opunha-se à venda de 
usinas de enriquecimento e processamento de 
urânio ao Brasil (contratada entre o Brasil e a 
Alemanha Ocidental, em 1975), a fim de evitar 
a disseminação da produção de armas atômicas. 
Em março de 1977, os Estados Unidos manifes
taram-se contra o acordo nuclear, e uma delega
ção norte-americana, chefiada pelo subsecretário 
de Estado, Warren Christopher, tentou persuadir 
o Governo brasileiro a abrir mão das usinas de 
processamento de urânio, para que não fosse 
prejudicada a concessão de ajuda militar ao 
País. O Brasil recusou-se a discutir o acordo, 
considerando-o assunto pertinente apenas ao 
Brasil e à Alemanha Ocidental.

Outro ponto de atrito entre os dois países foi 
a apresentação de um relatório do Departamento 
de Estado norte-americano sobre a situação dos 
direitos humanos no Brasil, denunciando tortu
ras, cassações de mandato e perseguições políti
cas. O Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil, em nota enviada ao embaixador John 
Crimmins, repudiava o relatório e abria mão da 
ajuda militar norte-americana, por entender que 
a conduta do governo Carter representava uma 
“ingerência indébita” nos assuntos internos bra
sileiros. E a 11 de marçò de 1977, o Brasil de
nunciou o acordo de assistência militar com os 
Estados Unidos, firmado em 1952.

Alguns fatos posteriores, contudo, como a vi
sita ao Brasil da esposa do presidente norte-ame- 
ricano, Rosalyn Carter (6-6-1977), e do secretá
rio de Estado norte-americano, Cyrus Vance 
(22-11-1977) — que discutiu mais uma vez a 
construção de usinas de processamento de urâ
nio no Brasil —, demonstraram que o diálogo 
entre os dois países continuava em aberto.

Essa disposição tornou-se patente durante a 
visita do presidente Jimmy Carter ao Brasil, em
29 de março de 1978, quando um comunicado

conjunto ressaltou o empenho dos dois países em 
reduzir ao mínimo suas divergências, registran
do, por um lado, a posição brasileira de que o 
desenvolvimento econômico, social e político é 
requisito essencial para o progresso da democra
cia, e, por outro, o compromisso dos Estados 
Unidos com a política de defesa dos direitos hu
manos (ver Estados Unidos).

Ofensiva diplomática na África. Oficial
mente a diplomacia brasileira na África revigo
rou-se em março de 1974, quando o presidente 
Geisel definiu aquele continente e a América La
tina como as duas prioridades da política exter
na brasileira. As linhas gerais dessa política 
eram o apoio à descolonização, o repúdio ao 
apartheid e a prestação de cooperação técnica. 
As primeiras iniciativas para fortalecer os laços 
com a África Negra foram tomadas principal
mente em relação aos países de língua portugue
sa: o Brasil reconheceu a independência de Gui- 
né-Bissau antes de Portugal e foi um dos primei
ros países a dar apoio diplomático ao governo 
de Agostinho Neto, em Angola.

Em maio de 1977, o chanceler da Nigéria, ge
neral Joseph Nanven Garba, veio ao Brasil para 
discutir assuntos comerciais, ocasião em que fo
ram estabelecidos acordos sobre prestação de 
serviços por empreiteiras brasileiras de obras pú
blicas, aumento da cooperação tecnológica e li
gação aérea Rio de Janeiro—Lagos.

Em agosto do mesmo ano, o ministro dos Ne
gócios Estrangeiros e da Cooperação do Togo, 
Edem Kodjo, visitou o Brasil, criando-se, nessa 
oportunidade, uma Comissão Mista Brasileiro- 
Togolesa, cujo objetivo consiste em promover o 
intercâmbio comercial, técnico e cultural entre 
os dois países.

Também o presidente do Senegal, Léopold Sé- 
dar Senghor, esteve no Brasil, em novembro de
1977, para uma visita de caráter oficial, e, na 
nota conjunta, Senghor e Geisel denunciaram to
das as formas de discriminação racial, em espe
cial o apartheid.

A visita de Carter 
significou uma 
tentativa de superar os 
pontos conflitantes 
entre o Brasil eí os EUA 
em relação à política 
nuclear e à questão dos 
direitos humanos.
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0  crescimento desordenado 
do ensino superior 
tornou-se um problema 
do setor educacional 
brasileiro. Abaixo, 
uma reunião de reitores 
em João Pessoa.

Relações com a Europa ocidental. As vi
sitas do presidente da Repúblia Ernesto Geisel 
à França (26 a 28 de abril de 1976) e à Inglater
ra (4 a 7 de maio do mesmo ano) trouxeram re
sultados positivos no terreno econômico.

Os industriais e banqueiros internacionais de
ram mostras de confiança na economia brasilei
ra, com a realização de um acordo de compra 
de equipamentos de extração de petróleo pelo 
Brasil e o financiamento de USS 240 milhões, 
concedido pelo Crédit Commercial de France e 
pelo Banque Française du Commerce Extérieur, 
para a implantação do pólo petroquímico do Rio 
Grande do Sul.

A viagem realizada por Geisel à Alemanha, 
de 6 a 10 de março d& 1978, resultou na assina
tura de convênios complementares ao Acordo 
Nuclear de 1975 entre Brasil e Alemanha, deta
lhando-se pontos já esboçados anteriormente, 
como as disposições para a adoção de normas 
técnicas de reatores e equipamentos nucleares e 
para a transferência de know-how alemão, no 
que diz respeito às medidas de segurança de ins
talações. As negociações referentes ao acordo, 
no entanto, foram alvo de críticas, principalmen
te porque a instalação da indústria nuclear no 
Brasil é altamente onerosa para o país. Para al
guns observadores, o Brasil teria entrado “num 
beco sem saída”, ao assinar os acordos com a 
Alemanha.

Outro ponto de discussão durante essa viagem 
foi o crescimento das barreiras protecionistas no 
mercado internacional, impostas aos manufatu
rados dos países em desenvolvimento. Informal
mente, os alemães dispuseram-se a remover es
sas barreiras no Mercado Comum Europeu, es
perando, porém, flexibilidade do Governo brasi
leiro quanto à importação de equipamentos es
trangeiros e financiamento para a instalação de 
empresas alemãs no Brasil.

ADMINISTRAÇÃO
No plano social, a administração Geisel conside
rou como fundamentais os setores da educação, 
saúde, habitação, saneamento, trabalho, nutri

ção e previdência social. Visando encaminhar 
soluções para os problemas dessas áreas, o Go
verno destinou no orçamento da União, para
1978, CrS 454 bilhões, o que representou um au
mento de CrS 124 bilhões em relação às despe
sas de 1977 nos mesmos setores.

Educação. No campo educacional, três pro
jetos foram considerados prioritários pelo Go
verno: o de melhoria do ensino de português, o 
de educação moral e cívica, e o de educação 
da OEA-MEC. No primeiro, adotou-se uma 
série de medidas, tais como a obrigatoriedade da 
prova de redação nos vestibulares e nos exames 
supletivos, a criação do concurso nacional de re
dação, a realização de cursos para professores 
de português e a publicação de obras de autores 
nacionais pelo MEC. O programa de Moral e 
Cívica foi iniciado com a encomenda à Funda
ção Getúlio Vargas de manuais de orientação 
para coordenadores e professores da disciplina 
e a preparação de recursos humanos. O projeto 
OEA-MEC ofereceu cursos diversos de prepara
ção de mão-de-obra rural em regiões do Paraná 
próximas à fronteira com o Paraguai.

Em 1978, as verbas destinadas à educação no 
orçamento da União (CrS 72 bilhões) tiveram 
um acréscimo de mais de 100% em relação ao 
ano de 1976 (CrS 33,39 bilhões).

Entre 1970 e 1976 a rede escolar de primeiro 
grau teve uma expansão de 35% em sua capaci
dade de atendimento. Em 1976, o total de matrí
culas no 1.° e no 2.° grau foi de 23,5 milhões.

Com relação ao ensino superior, houve um 
aumento do número de instituições, de cursos e 
estudantes, crescendo a taxas superiores a 30% 
ao ano, nos últimos anos. No início de 1978 a 
rede de ensino superior contava 1,2 milhão de 
alunos, porém aproximadamente 77% das vagas 
oferecidas pertenciam a instituições da rede par
ticular.

Em agosto de 1978 o Conselho Federal de 
Educação recebeu instruções no sentido de não 
aprovar a criação de novos cursos superiores no 
Estado de São Paulo, para evitar o aumento do

As conversações entre Geisel e Schmidt, na Alemanha, 
contribuíram para consolidar o acordo nuclear.
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número de vagas ociosas, principalmente na área 
de Humanidades.

Ainda em 1978 a Secretaria da Educação do 
Município de São Paulo realizou estudos visan
do a introduzir orientação sexual nas escolas de 
primeiro grau; o programa foi iniciado em agos
to, mas em caráter experimental e limitado a 
apenas três estabelecimentos de ensino.

A aprovação do Programa de Crédito Educa
tivo, destinado ao fornecimento de bolsas de es
tudo para universitários, restituíveis a partir de 
um ano após a formatura, constituiu outra medi
da importante. Implantado em 1976, para as Re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o progra
ma foi estendido no segundo semestre do mesmo 
ano à Região Sul, e, até setembro de 1977, havia 
beneficiado 300 000 estudantes.

Um dos problemas surgidos no setor da edu
cação em 1978 foi uma greve dos professores no 
Paraná e em São Paulo. Neste último Estado, 
perdurou por 24 dias, atingindo cerca de 
100 000 professores. O Governo comprometeu- 
se, nessa época, a aprovar o novo Estatuto do 
Magistério e a fazer vigorar o Plano de Reclassi- 
ficação do Funcionalismo Público Estadual. A 
votação do projeto, jno entanto, ficou adiada pa
ra 1979 (ver Educação).

Saúde. O Ministério da Saúde desenvolveu 
entre 1976 e 1978 diversos programas destina
dos a elevar os padrões sanitários da população, 
entre os quais os de erradicação e controle da 
esquistossomose, combate à hanseníase e à tu
berculose, proteção materno-infantil, construção 
da rede de laboratórios hemoterápicos e interio- 
rização dos serviços de saúde. Em 1977 foi reali
zada uma reforma administrativa, com o objeti
vo de possibilitar a coordenação da Política Na
cional de Saúde.

Foram ainda implantados os programas de 
Vigilância Epidemiológica — como a imuniza
ção obrigatória das crianças menores de um ano
— e de Vigilância Sanitária de medicamentos, 
drogas, saneantes, cosméticos e correlatos, e lan
çado o Programa Nacional de Alimentos e Nu
trição (Pronan), tendo como órgão executor o 
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 
(Inan) (ver Saúde Pública).

Previdência social. A medida mais impor
tante na área da previdência social foi a aprova
ção do projeto que instituiu o Sistema Nacional 
da Previdência e Assistência Social (Sinpas), a
11 de agosto de 1977. Assim, o INPS transfor
mou-se no órgão responsável apenas pelo paga
mento de benefícios em dinheiro (pensão, auxí
lio, aposentadoria), e toda a assistência médica 
passou para o novo Instituto Nacional de Assis
tência Médica e Previdência Social (Inamps).

Com a extinção do Funrural e do Ipase, suas 
atividades e clientelas foram absorvidas por ou
tras entidades do sistema, e a Legião Brasileira 
de Assistência (LBA) passou a ser o principal 
órgão de assistência social. O Governo criou

também o Instituto Nacional de Administração 
Financeira da Previdência e Assistência Social 
(lapas), encarregado de gerir os recursos de todo 
o sistema.

O Sinpas é integrado pelo INPS, Inamps, la
pas, LBA, Funabem, Empresa de Processamento 
de Dados da Previdência Social (Dataprev) e pe
la Central de Medicamentos.

No último mês de 1978, veio a público um 
escândalo no setor da previdência social, refe
rente a fraudes praticadas nas ações de indeniza
ção por acidentes de trabalho, promovendo-se 
uma devassa nos processos administrativos em 
andamento. Além dos freqüentes casos de cor
rupção, as deficiências administrativas concor
rem em grande parte para a precariedade do ór
gão, que registrou em 1978 um déficit de 8 bi
lhões de cruzeiros.

Em 1978, uma greve da classe médica parali
sou vários hospitais em São Paulo, e nessa oca
sião o secretário da Saúde defendeu a criação do 
Sistema de Saúde do Estado, como forma de en
caminhar as soluções para os problemas apre
sentados pelos médicos.

Trabalho. Na área trabalhista o destaque foi 
o projeto de reforma da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), encaminhado ao Congresso 
entre 1977 e 1978, de forma parcelada. Em mar
ço de 1977, o Congresso fixou as férias dos tra
balhadores em trinta dias corridos. A 22 de de
zembro de 1977 o presidente sancionou a nova 
Lei de Segurança e Medicina do Trabalho, esta
belecendo, entre outras medidas: que os sindica
tos de trabalhadores poderão requerer na Justiça 
pagamento de adicional por insalubridade; pro
teção para os membros das Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho contra 
demissões arbitrárias; e ampliação dos poderes

BRASIL

No ano de 1978, 
paralelamente às 
reivindicações dos 
trabalhadores por 
melhores salários, o 
Governo empreendeu 
a reformulação da CLT, 
sobretudo no que se 
refere ao trabalho da 
mulher e do menor.

a T0O€!

163

GE
RA

LD
O 

BI
CA

LH
O 

AM
ÍL

TO
N 

VI
EI

RA
/A

BP



As necessidades 
energéticas do país 
levaram à construção 
da hidrelétrica de 
Itaipu (acima, 
explosão para o desvio 
do rio Paraná) e da 
usina nuclear de Angra 
dos Reis (acima, à dir., 
incêndio no almoxarifado 
da usina). As questões 
de segurança em 
relação à central de 
Angra foram objeto de 
polêmica na imprensa 
e no Congresso em 78.

conferidos ao Ministério do Trabalho para fisca
lizar o cumprimento das normas relativas à se
gurança do trabalho.

Em março de 1978, foi enviado ao Congresso 
o capítulo da CLT referente ao trabalho da mu
lher e do menor. A proposta do ministério de re
duzir em 50% o salário dos menores de dezesseis 
anos de idade, alegando que assim ampliaria o 
mercado de trabalho, foi duramente criticada pe
la oposição parlamentar, pela imprensa e pelos 
sindicatos, por representar uma exploração do 
menor e um retrocesso social. O capítulo relati
vo à proteção do trabalho da mulher sofreu mo
dificações, suscitando críticas, sobretudo porque 
liberou o trabalho noturno; tomou nula qualquer 
disposição contratual discriminatória, fundada 
no sexo ou no estado civil; assegurou estabilida
de provisória da empregada gestante até o térmi
no do período de recebimento do salário-mater- 
nidade; eliminou o artigo 446 da CLT, pelo qual 
o marido dava prévio consentimento para que a 
mulher se empregasse, e que conferia àquele o 
direito de considerar rescindido o contrato de 
trabalho da esposa.

Outra medida foi a criação do Conselho Na
cional de Política de Emprego, com a atribuição 
de propor diretrizes e providências para aperfei
çoar os mecanismos de equilíbrio do mercado de 
trabalho, e de avaliar as repercussões, na área 
do emprego, das medidas de ordem econômica 
e financeira. Em 1977 anunciou-se a distribuição 
de um 14.° salário para trabalhadores cadastra
dos havia pelo menos cinco anos no Pasep e no 
PIS, e que ganhassem menos de cinco salários 
mínimos. Em setembro de 1978, o Governo bai
xou decreto-lei proibindo greves nos serviços pú
blicos e em todas as atividades consideradas es
senciais à segurança nacional (ver Greves; Tra
balho).

Transporte. A partir do II Plano Nacional 
de Desenvolvimento, a política de transportes 
sofreu modificações, tendo sido aumentados os
investim entos no setor ferro viário , em detrimen
to do rodoviário. O Ministério dos Transportes 
estabeleceu como uma das metas prioritárias a

solução do problema do transporte urbano, fi
xando as seguintes diretrizes: realização de pla
nos diretores; concessão de prioridade ao trans
porte de massa; compatibilização das políticas 
de transportes urbanos com os planos de desen
volvimento urbano. A Empresa Brasileira de 
Transportes Urbanos, que coordena toda a polí
tica do setor, manteve entendimentos com os 
Governos estaduais e municipais, e com a inicia
tiva privada, com o objetivo de agilizar os pro
gramas de renovação das frotas de ônibus. Ela
borou também programas de segurança e educa
ção para o trânsito. Entre as obras em andamen
to destacaram-se a Ferrovia do Aço, a rodovia 
Perimetral Norte, a duplicação da rodovia Fer- 
não Dias e o Plano de Melhoria da Área da 
Grande São Paulo (ver Transportes).

Habitação. Neste setor destacaram-se as se
guintes medidas: aprovação do Proemp (Progra
ma Empresa), destinado a conceder empréstimos 
diretamente a empresas do setor público ou pri
vado para a construção e venda de imóveis resi
denciais a seus funcionários; criação do Progra
ma de Construção Individual da Casa Própria 
(Cicap), operado pelas entidades do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo, no qual 
o comprador faz um único contrato de financia
mento para a compra de terreno e posterior 
construção; e financiamento de casas para traba
lhadores rurais (ver Habitação).

Comunicações. No setor das comunicações, 
o Governo adotou uma política de estímulo à 
produção de equipamentos de telecomunicações 
no país. Assim, em julho de 1978 foi assinada 
a portaria 622, disciplinando as compras de 
equipamentos e materiais de telecomunicações 
pelas empresas vinculadas ao Ministério das Co
municações, com o fim de desenvolver uma in
dústria nacional de componentes para o setor.

Outra medida no sentido de fortalecer a em
presa nacional no setor foi a criação do Centro 
de Pesquisa da Telebrás, em Campinas, onde es
tá sendo implantado o projeto de uma central te
lefônica controlada por programa armazenado 
de tipo temporal. Os planos do Governo pre



vêem para dentro de oito anos a fabricação, no 
país, das primeiras centrais dessa categoria.

Mas o grande projeto do Governo no setor — 
o Sistema Brasileiro de Telecomunicações por 
Satélite —, que havia sido aprovado em 1976, 
teve sua implementação adiada, por motivos 
econômicos (ver Telecomunicações).

Energia. Três fatos marcaram o governo 
Geisel nesta área: a adoção dos contratos de ris
co para a pesquisa de petróleo no território na
cional; a assinatura do acordo nuclear Brasil- 
Alemanha e o início da construção da usina de 
Itaipu, em conjunto com o Paraguai.

No tocante ao petróleo, as expectativas do 
Governo são de que em 1985 a produção nacio
nal seja capaz de atender a 50% da demanda (no 
ano de 1978 representou apenas 15%). As últi
mas perfurações na bacia de Campos (RJ) indi
cam uma reserva de 600 a 800 milhões de barris, 
o que permitiria uma produção local de cerca de 
450 000 barris/dia nos próximos anos.

Além do aumento da produção, outras medi
das foram adotadas para economizar combustí
vel, como a substituição do óleo por energia hi
drelétrica e a mistura de álcool à gasolina.

Quanto à energia hidrelétrica, observa-se um 
crescimento do setor: a usina de Itaipu, que de
verá entrar em funcionamento em 1983, terá 
uma potência instalada de 12,6 milhões de kW 
e atenderá à demanda das Regiões Sul e Sudeste. 
Enquanto isso, começaram a operar, no período, 
várias hidrelétricas, como as de Água Vermelha, 
Capivara, Itaúba e São Simão, e iniciou-se a 
construção da usina de Tucuruí, no Pará.

No entanto, a instalação das centrais nuclea
res de Angra dos Reis tem sido objeto de contro
vérsias na imprensa e no Parlamento. Para di
versos críticos da política atômica do Governo, 
a construção de centrais nucleares é inoportuna
— pois o país ainda está longe de esgotar o seu 
potencial hidrelétrico —, além de onerosa para 
a economia, visto que o custo da energia nuclear 
gerada é muito alto. Além disso, esboça-se inter
nacionalmente uma crise na indústria nuclear, 
devida a uma série de problemas que apresenta, 
entre os quais a curta durabilidade das usinas 
(entre 25 e 30 anos de funcionamento), a radioa
tividade, que permanece durante 100 anos, e o 
destino do lixo atômico.

Ainda no setor energético, o Governo confir
mou, nos últimos dias de dezembro de 1978, a 
compra, pela Eletrobrás, da participação majori
tária da multinacional Brascan (83% das ações) 
na Light Serviços de Eletricidade S.A., por US$ 
380 milhões. O anúncio da transação suscitou 
críticas em vários círculos econômicos e políti
cos, sobretudo porque, segundo eles, o Governo 
estaria pagando, na verdade, mais de USS 1 bi
lhão — os USS 380 milhões, e ainda, cerca de 
USS 700 milhões, equivalentes ao endividamen
to externo da empresa (ver Energia, Produção 
de: Petróleo e Gás).
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Brasília
O grande problema de Brasília continua a ser a 
situação das cidades satélites. Projetada para ter 
500 000 habitantes e atualmente com 800 000, 
a cidade recebe por ano um grande contingente 
de migrantes, que lhe garante a elevada taxa de 
crescimento populacional (8%), o que resulta em 
falta de moradia para 1/3 da população.

Do ponto de vista da saúde, a situação não 
é melhor para as populações periféricas: embora 
existam 22 hospitais, com a média de 6 leitos 
por 1 000 habitantes (o dobro do número reco
mendado pelos organismos internacionais de 
saúde), o brasiliense que mora fora do Plano Pi
loto chega a esperar até dois dias por uma vaga 
num hospital.

Mas o problema básico dessas populações pe
riféricas continua sendo o mercado de trabalho: 
o setor da construção civil absorve apenas 17% 
da mão-de-obra (o setor de serviços ocupa 24% 
e a administração pública, 19%), e essa taxa ten
de a diminuir à medida que terminam as princi
pais obras da cidade. Está em estudo a criação 
de um distrito industrial, próximo a Ceilândia, 
o que, no entanto, não conta com o apoio do 
Governo federal, para o qual a oferta de novos 
empregos atrairá um fluxo migratório ainda 
maior, agravando o problema.

Também do ponto de vista do lazer, as áreas 
periféricas são extremamente carentes. Já a po
pulação do Plano Piloto foi beneficiada em 1978 
com uma obra faraônica — o Parque Recreativo 
Rogério Pithon Farias, projetado por Oscar Nie- 
meyer, Lúcio Costa e Burle Marx. Com uma 
área de 4,2 milhões de metros quadrados e custo 
estimado em Cr$ 500 milhões, o parque tem co
mo principal atração uma enorme piscina, que 
produz ondas de até 1 metro de altura e cujas 
águas se renovam a cada quatro horas.

Bulgária
República popular do sudeste da Europa, limitada pela 
Romênia (N), mar Negro (L), Turquia e Grécia (S) e Iugos
lávia (O); área: 110 912 km 2; população: 8 7 6 0 0 0 0
(1976); capital: Sófia (965 728 hab., 1975); principais  
cidades (1975): Plovdiv (300 242 hab.), Varna (231 654 
hab.); línguas: búlgaro (oficial), turco, grego e armênio; 
re lig ião: ortodoxa búlgara; PNB,: 1 5,4 bilhões de dólares
(1974); principais exportações: maquinaria, cigarros e 
fumo, ferro e aço, metais não-ferrosos; Governo: Todor 
Jivkov, primeiro-secretário do Partido Comunista; primei
ro-ministro Stanko Todorov.

A mais recente e significativa mudança nos 
postos de comando do Governo da Bulgária foi 
a destituição, em maio de 1977, de Boris Vel- 
chev das funções de secretário e membro do Po- 
litburo, determinada pelo Comitê Central do 
partido. Membro desse órgão desde 1958, Vel- 
chev era um dos elementos mais próximos do

BRUNEI
Ver Territórios 
Dependentes

B UDISM O
Ver Religiões e Cultos



166 BURUNDI

CACAU
Ver Agricultura

Burundi

primeiro-secretário Todor Jivkov e um de seus 
prováveis sucessores. Outro fato político impor
tante foi a divulgação, pela imprensa austríaca, 
a 3 de abril de 1978, de um documento de inte
lectuais dissidentes, em que se pediu o fim dos 
privilégios e a liberdade de imprensa.

Economia. A avaliação, em 1976, dos re
sultados do Plano Qüinqüenal de 1971/75, de
monstrou que o PNB se expandiu no período à 
taxa anual de 7%, contra a meta prevista de 9%. 
A indústria foi o único setor cujo crescimento 
real (10,6%) ultrapassou a taxa esperada. A agri
cultura, que contribuiu com 20% para a forma
ção do PNB, sofreu em 1977 substancial revés: 
segundo estimativas oficiais publicadas em feve
reiro de 1978, a produção caiu 6% em relação 
ao ano anterior. Essa situação provocou a de
missão, em abril, do ministro da Agricultura, 
Gancho Krastev, e do diretor do departamento 
de agricultura do Comitê Central do PC, Valkan 
Shopov. O primeiro foi substituído por Grigor 
Stoichkov, e Angel Bobokov ocupou o lugar de 
Valkan Shopov.

Ainda em abril, o PC convocou uma confe
rência nacional para estudar os meios de aperfei
çoar a organização e remuneração do trabalho, 
com o objetivo de elevar o padrão de vida da 
população, reivindicação já feita por intelectuais 
dissidentes.

Burundi
República do centro-leste da África, limitada por Ruanda 
(N), Tanzânia (L e S), lago Tanganica (SO) e Zaire (NO); 
área: 27 834 km 2; população: 3 964 000 (1977); capi
ta l: Bujumbura (157 100 hab., est. 1976); línguas: ki- 
rundi e francês (oficiais); re lig iões: catolicismo e animis
mo; PNB: 300 milhões de dólares (1974); principais ex
portações: café e algodão; Governo: presidente, Jean- 
BaptisteBagaza; primeiro-ministro, Édouard Nzambimana.

Em novembro de 1976, um golpe de Estado 
depôs o coronel Micombero, chefe da junta que 
governava o país havia dois anos, e os militares 
formaram o Supremo Conselho Revolucionário, 
que nomeou o tenente-coronel Jean-Baptiste Ba- 
gaza para a presidência da República, entregan
do o cargo de primeiro-ministro ao tenente-co
ronel Édouard Nzambimana. Em janeiro de
1977, o Conselho Revolucionário fixou em cinco 
anos a duração do mandato de Bagaza, e anun
ciou que seu Governo se dissolveria após a reor
ganização do Partido da Unidade e do Progresso 
Nacional.

Pouco depois de assumir a presidência, Baga
za proibiu investimentos em outros países e esta
beleceu um prazo de seis meses para a retirada 
dos já existentes. O programa de desenvolvimen
to para 1978/82, que prevê o aumento da explo
ração do níquel — o país possui reservas avalia
das em 300 milhões de toneladas —, passou a 
contar com a ajuda da ONU, num montante de 
45 milhões de dólares.

Butão
Reino da Ásia central, limitado pela China (N e NO), índia 
(L, S e 0); área: 47 000 km 2; população: 1 232 000
(1977); capital e principal cidade: Timbu (10 000 hab. 
aprox. 1977); língua: dzonga; re lig ião: budismo; princ i
pais exportações: madeira, frutas, carvão; Governo: rei, 
Jigme Singhi Wangchuk.

No intuito de melhorar o nível de vida da po
pulação do país — um dos mais baixos do mun
do — o Governo implantou, a partir de 1976, 
uma política de concessão de créditos a juros 
baixos aos lavradores, e estimulou o desenvolvi
mento da indústria alimentícia.

O Butão continuou, em 1978, mantendo laços 
bastante estreitos com a índia, país que lhe fi
nancia a maior parte dos gastos públicos e a to
talidade dos Planos Quinquenais. Contudo, os 
butaneses prosseguem em seus esforços para res
tabelecer a completa autonomia do Reino.

Cabo Verde
República parlamentarista da costa ocidental da África, 
situada num arquipélago do oceano Atlântico, a 50 km 
de Dacar; área: 4 033 km 2; população: 306 046
(1976); capita l: Praia (21 494 hab., 1970); principal c i
dade: Mindelo (28 797 hab., 1970); língua: português; 
relig iões: catolicismo e animismo; principais exporta
ções: banana, café e peixe; Governo: presidente, Aristi- 
des Maria Pereira; primeiro-ministro, Pedro Verona Ro
drigues Pires.

O comitê conjunto formado em 1976 com a 
finalidade de estudar a fusão entre Cabo Verde 
e Guiné-Bissau, ambos governados pelo PAIGC 
(Partido da Independência da Guiné e Cabo Ver
de), não havia chegado a nenhum resultado posi
tivo até o final de 1978. Em junho de 1977, de
nunciou-se um complô para a derrubada do regi
me por meio de sabotagens e assassinato de líde
res do partido governista. A descoberta do plano 
redundou na prisão de quarenta pessoas.

No âmbito da política externa, o Governo 
consolidou as relações diplomáticas e comer
ciais com diversos países, entre os quais a Ale
manha Oriental, Portugal e Mongólia, e estabe
leceu acordos de cooperação, com a China e 
com Angola.

Café
Os preços internacionais do café permaneceram 
praticamente estáveis de 1958 a 1974. Em 1975, 
porém, uma série de problemas comprometeu a 
produção mundial e provocou escassez. No Bra
sil, uma forte geada destruiu parcial ou total
mente cerca de 1,5 bilhão de pés de café — me
tade dos cafeeiros do país — em São Paulo e 
no Paraná, reduzindo dc maneira drástica as sa
fras seguintes (a produção brasileira, um terço 
da mundial, caiu de 22,2 para 6 milhões de sacas



PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ

1974/75
1975/76
1976/77
1977/78

V olum e

em milhões 
de sacas

28,1
22,2

6,0
16,0

Parque
Cafee iro

em bilhões 
de pés

2 761 226
2 564 953
3 059  408  
3 093  932

Estoque  

do G overno

em milhões 
de sacas

13,7
7,1
0,9
0,6

H
Fonte: IBC

entre 1976 e 1977). A guerra civil de Angola, 
inundações na Colômbia, terremotos na Guate
mala e os problemas políticos de Uganda tam
bém aumentaram o déficit mundial de café.

A escassez trouxe uma alta de preços sem pre
cedente (a cotação do café passou de 50 centa
vos de dólar a 3 dólares por libra-peso) e, em 
dois anos, sua receita rendeu ao país mais de 
US$ 5 bilhões. A elevação dos preços acabou 
determinando uma retração nas compras dos 
grandes países importadores. Nos Estados Uni
dos, o maior consumidor mundial, o aumento do 
café torrado em dois anos chegou a 181% e pro
vocou um boicote ao consumo, reduzindo em 
20% as importações. Os preços começaram a 
cair e no primeiro semestre de 1977 passaram 
de 4 300 para 1 700 libras por tonelada.

Os países produtores procuraram reagir à 
queda das cotações, mas não chegaram a um 
acordo para fixação de preços mínimos. Em 
1977, o Conselho Internacional do Café, reunido 
em Londres, também fracassou em sua tentativa 
de harmonizar os interesses de produtores e im
portadores. Em agosto de 1978, representantes 
dos principais exportadores latino-americanos, 
entre os quais o Brasil, sugeriram em Bogotá a 
formação de uma frente comum, nos moldes da 
OPEP (Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo), para defender preços mínimos e evitar 
as flutuações bruscas das cotações internacio
nais; mas a idéia não foi concretizada.

Apesar da redução de preços, as perspectivas 
para o café ainda são animadoras. O consumo 
mundial (perto de 60 milhões de sacas) voltou 
a um ponto de equilíbrio. E o perigo de uma su
perprodução parece afastado: os principais ex
portadores africanos enfrentam problemas políti
cos; a produção da Colômbia, a maior depois 
do Brasil, permanece estável; a produtividade 
em geral é baixa, e no Brasil já não existem gran
des áreas de plantio a serem exploradas. Como 
os estoques são baixos, a relação entre a oferta 
e a procura deve favorecer os produtores, e os 
preços atuais (cerca de 1,5 dólar por libra-peso) 
não sofrerão, provavelmente, grandes oscilações. 
A safra de café de 1979 sofreu os efeitos das gea-

das que atingiram o Paraná, São Paulo e sul de 
Minas Gerais e, segundo o IBC, pode chegar a 
19,2 milhões de sacas, 35% abaixo das previsões.

Camarões
República parlamentar do centro-oeste da Africa, limitada 
pelo Tchade e Império Centro-Africano (N), Congo, Ga
bão e Guiné Equatorial (S), golfo de Guiné (O) e Nigéria 
(O e NO); área: 465 054 km 2; população: 7 663 200 
(1976); capita l: Yaundé (274 399 hab., 1975); principal 
cidade: Duala (485 797 hab., 1975); línguas: francês e 
inglês; re lig iões: cristianismo e islamismo; PNB: 1,7 bi
lhão de dólares (est. 1972); principais exportações: 
café, cacau, alumínio, madeira e algodão; Governo: pre
sidente, Ahmadu Ahidjo; primeiro-ministro, Paul Biya.

A Revolução Verde, programa de desenvolvi
mento do setor agrário, iniciado em 1973, apre
sentou seus primeiros resultados no período 
1976/78. A melhoria das condições de vida no 
campo reduziu o êxodo rural e contribuiu para 
o aumento da renda per capita do país, uma das 
mais altas do continente africano. Foram tam
bém positivos os saldos da aplicação do 5.° Pia 
no Qüinqüenal (1977/81), que inclui projetos de 
desenvolvimento viáveis e aproveitamento de re
cursos hidrelétricos.

Em política externa, o Governo manteve sua 
tradicional postura de não-alinhamento, recu- 
sando-se, inclusive, a participar da Conferência 
Franco-Africana, em maio de 1976.

Cambodja
República parlamentar do Sudeste Asiático, limitada pela 
Tailândia e Laos (N), Vietnam (L e S), golfo do Sião (SO) 
e Tailândia (O); área: 181 035 km 2; população: 
7 735 300 (est. 1976); capita l: Phnom Penh (600 000 
hab., est. 1976); línguas: khmer e francês; re lig ião: bu
dismo (90%); PNB; 570 milhões de dólares (1974); prin
cipais exportações: borracha, arroz; Governo: presiden
te,,Khieu Samphan; primeiro-ministro, Pol Pot.

Os conflitos com o Vietnam. Finda a inter
venção norte-ameriçana na Indochina, com a to
mada de Phnom Penh pelas forças revolucioná
rias do Khmer Vermelho (abril de 1975), o Cam

Produtores e 
consumidores de café 
tentam, em 
Londres, conciliar 
interesses.
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A transferência forçada 
de gente das cidades 
para os campos levou 
milhares de cambodjanos 
a fugir para países 
vizinhos. Na foto, um 
grupo entra no Vietnam.

bodja manteve-se isolado. Ao mesmo tempo, re
crudesceram as antigas disputas territoriais tra
vadas com o Vietnam, culminando nos choques 
armados ocorridos no final de 1977. Em janeiro 
de 1978, as escaramuças fronteiriças transfor
maram-se em violentos combates, que se agrava
ram perigosamente no final do ano. Além de ex
primir uma rivalidade histórica, o conflito se in
seria na luta político-ideológica travada entre a 
URSS, que apóia o Vietnam, e a China, que de
fende o Cambodja.

A luta contra os rebeldes. Às dificuldades 
externas somaram-se, em 1978, graves proble
mas locais, destacando-se a ação de forças rebel
des, apoiadas por tropas vietnamitas e comanda
das por dirigentes comunistas expurgados pelo 
primeiro-ministro Pç)l Pot. No início de dezem
bro uma rádio rebelde anunciou, além de uma 
ofensiva final contra o Governo, a formação da 
Frente Unida Nacional para a Salvação do 
Kampuchea (FUNSK), que colocou como medi
das urgentes a adotar: a derrubada do governo 
de Pol Pot, a convocação de eleições para uma 
Assembléia Constituinte, a extinção do trabalho 
compulsório, a instauração da liberdade de reli
gião e a declaração de neutralidade.

Economia. A maioria dos cambodjanos ocu
pou-se, nos últimos três anos, do cultivo do ar
roz e da construção de canais de irrigação. Para 
isso, o Governo empreendeu a transferência 
compulsória de grandes contingentes populacio
nais da cidade para o campo, obtendo uma pro
dução de arroz suficiente para abastecer o mer
cado interno em 1977, mas prejudicada em 1978 
pelas enchentes do rio Mékong.

Canadá
Estado parlamentar federativo, membro da Comunidade 
de Nações, limitado pelo oceano Ártico (N), baía de Baf- 
fin, estreito de Davis e oceano Atlântico (L), EUA (S) e 
Alasca e oceano Pacífico (O); área: 9 976 139 km 2; po
pulação: 23 243 000 (1977); capita l: Ottawa (693 300 
hab., est. 1976); principal cidade: Montreal (2 802 500 
hab., 1976); línguas: inglês e francês; re lig iões: catoli
cismo e protestantismo; PNB: 152 bilhões de dólares
(1 9 7 5 ) ;  p r in c ip a is  exportações: veículos e produtos 
agrícolas, florestais e minerais; Governo: rainha Elisabe- 
te  II; g o v e rn a d o r-g e ra l, J u le s  Léger; p r im e iro -m in is tro , 
Pierre Elliot Trudeau.

A ameaça de ruptura da unidade nacional e 
uma crise econômica abalaram nos três últimos 
anos a popularidade do primeiro-ministro Tru
deau, o que o levou a adiar para 1979 as eleições 
gerais previstas para 1978.

Política interna. O problema básico do Ca
nadá no plano interno continua sendo a tensão 
entre a Província de Quebec, de origem francesa, 
e as nove outras de língua inglesa, acentuada pe
la vitória do partido separatista em Quebec (no
vembro de 1976). Em julho de 1977, um grupo 
de trabalho, criado por Trudeau para estudar a 
questão da unidade canadense, propôs mudan
ças constitucionais que reconhecessem o bilin- 
güismo e a cultura francesa como elementos in
tegrantes da tradição canadense. Com efeito, em 
julho de 1978, o Governo anunciou sua disposi
ção de elaborar uma Constituição própria, em 
substituição ao North American British Act (em 
vigor desde 1867), que garantisse o direito de li
vre escolha de idioma. Outra iniciativa impor
tante foi a proposta governamental de realizar, 
em 1979, um referendo nacional sobre a inde
pendência de Quebec.

Economia. O ano de 1978 foi marcado pela 
adoção de uma política de redução drástica dos 
gastos públicos, para conter a inflação.

Política externa. Nos últimos anos, o Cana
dá vem procurando estabelecer laços comerciais 
com países do Extremo Oriente e da América 
Latina. Em 1978, as relações com a URSS fica
ram abaladas após a queda em território cana
dense de um satélite soviético de espionagem.

Câncer
Segundo estudo divulgado em 1976 pela Organi
zação Mundial de Saúde (OMS), aproximada
mente 5 milhões de pessoas morrem anualmente 
em todo o mundo acometidas por uma das deze
nas de formas de câncer, enquanto outros 6 mi
lhões sofrem do mal. O câncer constitui a segun
da causa de mortalidade na maioria dos países, 
inclusive o Brasil, só sendo superado pelas doen
ças de natureza cardiovascular.

Embora tenham se intensificado os esforços 
científicos destinados a descobrir os mecanismos 
químicos e/ou genéticos que causam o apareci
mento de tumores malignos, a maioria das pes
quisas realizadas entre 1976 e 1978 visou ao 
aperfeiçoamento do diagnóstico e à busca de no
vos tratamentos.

Embolização, BCG e actomicina-D. Em
1976, um novo tratamento de tumores malignos 
não operáveis foi experimentado com êxito na 
Alemanha: a embolização. Trata-se do emprego 
de substância plástica, introduzida no organismo 
com o objetivo de obstruir vasos sangüíneos e
b loqu ear o crescim ento do m al. K nquanto isso, 

o cancerologista brasileiro Antônio Dráuzio Va- 
réla desenvolveu, em Sào Paulo, pesquisa volta
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da para o tratamento de alguns tipos de tumor 
com a aplicação de BCG por via oral. Em Israel, 
iniciou-se, também em 1976, o emprego da acto- 
micina-D, droga extraída da flora medicinal bra
sileira. E para a erradicação do câncer pulmo
nar, o cientista norte-americano Paul Chretien 
sugeriu a droga conhecida por Levamisole e ain
da a aplicação combinada de BCG e cirurgia, 
método que tem apresentado índices de 90% de 
cura.

Quimioterapia e TAF. O médico francês 
Gernez propôs, em 1977, uma dupla estratégia 
de prevenção e tratamento apoiada na quimiote
rapia, cujos resultados, embora nunca publica
dos, poderiam abrir caminho para a cura de cer
tos tipos de câncer. E pesquisadores norte-ameri
canos obtiveram um método para reduzir a des
truição da medula óssea — efeito colateral de 
tratamento quimioterápico de certos tumores: 
extrai-se a medula atingida, que é congelada e 
depois restituída ao corpo do paciente.

Em 1978, o cientista francês Villequez desen
volveu um método simples para diagnóstico pre
coce do câncer, mediante exame de sangue. Des
cobriu também uma vacina à base de sangue 
canceroso que, associada a outros medicamentos 
clássicos da quimioterapia, faz cessar as dores. 
Em maio, na Itália, o médico Giulio Tarro intro
duziu um método para identificar tumores na zo
na oral ou na genitália, em fase inicial: é o TAF, 
fator antígeno e antitumor.

Azetomicina. Ainda em 1978, cientistas de 
Houston, Estados Unidos, anunciaram a desco
berta de um novo medicamento — a azetomici
na — que impede a proliferação das células can
cerosas. Embora aplicada até agora somente em 
ratos — e com resultados surpreendentes —, os 
pesquisadores acreditam tratar-se do mais pode
roso produto quimioterápico já fabricado.

Carnaval
No maior e mais famoso espetáculo do carnaval 
brasileiro — o desfile das escolas de samba do 
Rio de Janeiro — a Beija-Flor de Nilópolis con
quistou o tricampeonato, em 1978, com o enredo 
A Criação do Mundo na Tradição Nagô, criado 
e montado pelo conhecido “sambeiro” Joãozi- 
nho Trinta. A vitória da escola de Nilópolis sus
citou muitas críticas, tendo sido esta acusada 
por rivais de lançar um padrão de desfile cada 
vez mais orientado para o monumental. Mas 
Joãozinho Trinta explicou que todo o luxo apa
rente exibido pela escola não passava de uma 
utilização criativa de materiais baratos — peças 
de sucata e isopdr recobertas com ráfia, papel 
laminado, papier-machê etc.

A segunda colocada no desfile carioca foi a 
escola Estação Primeira de Mangueira, com o 
enredo Dos Carroceiros do Imperador ao Palá
cio do Samba, em que conta parte de sua própria

história. A escola desfilou em seu estilo clássico, 
despojado de pompa e efeitos especiais, preferin
do o “samba no pé”. A Mocidade Independente 
de Padre Miguel obteve o terceiro lugar, explo
rando o tema Brasiliana, e o quarto ficou com 
a União da Ilha do Governador, cujo enredo 
abstrato, intitulado Amanhã, arrancou muitos 
aplausos. Entre as agremiações que foram rebai
xadas para o II Grupo, figuram Império Serrano 
e Unidos de Vila Isabel.

O carnaval carioca de 1978 marcou-se ainda 
por grande número de bandas e blocos, acen
tuando uma tendência, manifesta há já alguns 
anos, de formação de agrupamentos espontâ
neos, livres dos regulamentos das escolas.

No carnaval paulista também o ponto alto foi 
o desfile das escolas de samba. A Vai-Vai sa
grou-se campeã, com o enredo Arca de Noé: 
Quem Entrou Não Sai Mais. O segundo lugar 
ficou com a Camisa Verde e Branca, que levou 
à avenida Tiradentes o enredo Os Meninos de 
22, e o terceiro, com a Mocidade Alegre. Os re
sultados foram, no entanto, recebidos com pro
testos e denúncias de favoritismo.

No Recife, os festejos carnavalescos foram 
bastante animados, sobretudo devido a uma par
ticipação maior dos cordões de frevo. Mas as au
toridades decidiram ressuscitar o “mela-mela”, 
brincadeira sepultada desde a época do entrudo, 
no século XIX — quando os foliões atiravam 
uns nos outros água, ovos, farinha —, e por isso 
os recifenses tiveram um dos carnavais mais vio
lentos dos últimos anos.

Em Belo Horizonte, a Prefeitura organizou 
um esquema especial para estimular o carnaval 
de rua, chegando a contratar um trio elétrico em 
Salvador, para motivar os foliões, mas os resul
tados não foram muito brilhantes.

E Salvador manteve a tradição, promovendo 
um carnaval animadíssimo, graças aos famosos 
trios elétricos, que percorrem as ruas levando 
multidões a participar da folia.

CARNAVAL

CANDOM BLÉ
Ver Religiões e Cultos

CARATÊ
Ver Esportes

CARDIO LOGIA
Ver Medicina

A Criação do Mundo 
na Tradição Nagô deu o 
tricampeonato das 
escolas de samba do 
Rio à Beija-Flor 
de Nilópolis, em 1978.
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Paulo VI (acima) 
foi chamado "o  papa 
hamletiano” , por 
representar a tendência 
intermediária entre 
conservadores e 
progressistas da Igreja 
Católica. Morreu a 
6 de agosto de 1978 e 
foi sepultado dia 9, 
na Basílica de 
São Pedro (acima, à dir.).

Catolicismo
Três grandes acontecimentos marcaram a Igreja 
Católica no período de 1977/78: a suspensão a 
divinis do bispo de Ecône (Suíça), Mons. Mareei 
Lefèbvre, que se insurgira contra as decisões re
novadoras do Concílio Vaticano II; a morte de 
Paulo VI e João Paulo I; e a eleição do Cardeal 
Karol Wojtyla, arcebispo de Cracóvia (Polônia), 
para suceder a João Paulo I, rompendo-se, com 
a escolha de um cardeal estrangeiro, com uma 
tradição de mais de quatro séculos, durante os 
quais a Igreja vinha sendo dirigida somente por 
papas de origem italiana.

No plano nacional, a Igreja Católica, tendo 
à frente a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), destacou-se como um dos princi
pais núcleos de defesa dos direitos humanos e 
da anistia para os condenados por crimes de na
tureza política.

O caso Lefèbvre. As posições de Mons. 
Mareei Lefèbvre (ver Personalidades do Ano), 
um dos líderes da corrente mais tradicional da 
Igreja — o chamado “Catolicismo Integral” — 
que prega a atemporalidade da Igreja, sua imper
meabilidade à evolução histórica e a rejeição das 
resoluções do Concílio Vaticano II, começaram 
a preocupar o Papado a partir de 1974, com a 
publicação do livro Um Bispo Fala, no qual Le
fèbvre defende a liturgia tradicional e acusa os 
últimos sínodos de hereges e maçónicos. Ao 
mesmo tempo o seminário de Ecône, fundado 
por Lefèbvre em 1972, tornava-se o principal 
centro de formação de sacerdotes contrários aos 
novos rumos da Igreja pós-conciliar. Uma co
missão cardinalícia, nomeada pelo papa Paulo 
V I  em junho de 1 9 7 4  p ara  investigar o problc  

ma, recomendou o fechamento do seminário, de
cisão que não foi acatada por Lefèbvre.

E a partir de 1975 ele intensificou seus ata
ques ao Vaticano, através das Cartas aos Am i
gos e Benfeitores, onde denuncia a capitulação 
e até mesmo o apoio da Igreja ao comunismo. 
A 24 de julho de 1976, em face da desobediência 
de Lefèbvre em ordenar treze sacerdotes e treze 
diáconos, no seminário de Ecône, Paulo VI de
cretou a sua suspensão a divinis, proibindo-lhe 
o exercício das funções sacerdotais. Pouco de
pois Lefèbvre celebrou uma missa, no Palácio 
dos Esportes de Lille (França), dentro do mais 
tradicional estilo litúrgico, assistida por aproxi
madamente 6 000 pessoas. Na homilia contestou 
a autoridade papal e acusou a Igreja pós-conci
liar de cismática, herética e subversiva. Sua pre
gação conservadora (ele esteve na Colômbia, 
Chile, Argentina e no porto de Santos) atraiu so
mente grupos católicos identificados com o pas
sado mítico da Igreja e organizações para-reli- 
giosas e políticas de extrema direita, perdendo, 
no entanto, o impulso inicial depois que Paulo 
VI o ameaçou de excomunhão.

João Paulo I. Com a morte de Paulo VI (ver 
Obituário), ocorrida a 6 de agosto de 1978, os 
destinos da Igreja Católica passaram às mãos do 
Cardeal Albino Luciani, patriarca de Veneza, es
colhido no segundo turno de uma das mais rápi
das eleições da história do Papado. Na eleição 
de João Paulo I, nome adotado por Albino Lu
ciani, considerado conservador em matéria de 
doutrina e adversário de um entendimento políti
co entre católicos e comunistas, confrontaram-se 
abertamente três grandes correntes de pensamen
to no Colégio de Cardeais: a ala conservadora, 
partidária da disciplina, integrada por defensores 
da teologia tradicional; o grupo centrista, de tra
dição montiniana (ligada às posições do Cardeal 
Montini, nome de Paulo VI), que defende uma
ren o vação  m oderada e gradual d a Igreja:
e a tendência progressista, formada sobretudo 
por elementos pertencentes ao Terceiro Mundo,



da qual fazem parte muitos bispos identificados 
com a luta de seus respectivos povos por melho
res condições de vida, e com o respeito aos direi
tos humanos.

Assim, a escolha de Albino Luciani, embora 
contando com o apoio da Cúria Romana (espé
cie de corte papal), resultou de uma conciliação 
entre as diversas tendências representadas no 
conclave. O breve pontificado de João Paulo I 
(ver Obituário) foi marcado por sua atitude pas
toral, cordial e risonha, destoante do espírito 
aristocrático inerente ao cerimonial do Vaticano. 
Isso revelou-se na quebra do ritual da coroação, 
substituída por uma missa solene realizada a 3 
de setembro em frente à Basílica de São Pedro. 
Logo depois de eleito, João Paulo I manifestou 
sua intenção de dar continuidade ao Concílio 
Vaticano II, à evangelização, ao ecumenismo e 
à disciplina, além de confirmar a realização da
III Conferência Episcopal Latino-Americana 
(Ceiam), para outubro de 1978, no México.

Nesse encontro seria debatido o sentido da 
“Teologia da Libertação”, um dos mais contro
vertidos temas religiosos da atualidade, pois re- 
laciona-se com o compromisso da Igreja com os 
oprimidos, a melhoria das condições de vida do 
homem, para que ele possa chegar a Deus. Sua 
morte, e a conseqüente eleição de um novo papa, 
colocou novamente frente a frente as posições 
existentes na Igreja.

João Paulo II. A escolha do arcebispo de 
Cracóvia, Cardeal Karol Wojtyla, que adotou o 
nome de João Paulo II, uma homenagem ao seu 
antecessor, consolidou a posição da maioria do 
Colégio Cardinalício, que desejava um pontífice 
que fosse sobretudo um pastor. A eleição de 
João Paulo II contentou, ao mesmo tempo, tanto 
os cardeais preocupados com as questões teoló
gicas como os bispos do Terceiro Mundo, estes 
por verem um papa como autêntico representan
te da Igreja pobre e sujeita a perseguições do Es
tado. Do ponto de vista diplomático, João Paulo

João Paulo I foi 
eleito como resultado 
da conciliação 
entre as três tendências 
mais fortes da 
Igreja Católica. Seu 
pontificado, de 
apenas 33 dias, fòi 
marcado pela 
alegria e informalidade.

João Paulo II 
é visto como 
"o  pastor de que a 
Igreja tem necessidade” . 
Nas fotos abaixo, ao 
ser entronizado e 
recebendo o arcebispo 
mexicano Ahumada, 
para preparar sua 
visita a Puebla.



0  arcebispo de 
Ecône, Mareei Lefèbvre 
(ao lado) lidera 
a linha tradicionalista.
Na reunião de Itaici, 
a CNBB aprovou um 
documento em favor das 
liberdades democráticas 
(na foto à dir., a partir 
da esq., D. Avelar 
Brandão Vilela,
D. Aloísio Lorscheider 
e D. Ivo Lorscheiter).

Ceará

II abriu a possibilidade de melhores relações do 
Vaticano com os países socialistas, já que ao 
longo de sua carreira episcopal soube encami
nhar com segurança e flexibilidade o diálogo 
com o Governo comunista da Polônia, país cuja 
população é predominantemente católica (70%), 
além de contar 75 bispos, 18 000 padres e
30 000 freiras.

A Igreja no Brasil. A divulgação do docu
mento Comunicação Pastoral ao Povo de Deus, 
da CNBB, em outubro de 1976, significou não 
só uma análise da vida nacional, mas também 
uma conclamação “para que os cristãos tomem, 
diante dos acontecimentos atuais, uma atitude de 
fé e coragem”. O documento faz referências dire
tas ao assassinato dos padres Rodolfo Luken- 
bein (15-7-76) e João Bosco Penido Burnier 
(13-10-76); denuncia o seqüestro do bispo de 
Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipólito, por um 
grupo de extrema direita (24-9-76); as pressões 
e ameaças contra o arcebispo de Olinda e Recife, 
Dom Helder Câmara; a censura ao jornal O São 
Paulo, da Arquidiocese de São Paulo; e os aten
tados terroristas de direita, contra instituições 
culturais.

Além disso, o documento condena ainda as 
prisões políticas arbitrárias, seqüestros, torturas 
e desaparecimentos de pessoas que se opõem ao 
regime, a impunidade dos policiais criminosos. 
Numa análise política e social mais ampla, in
veste contra as injustiças sociais, reclamando 
uma justa distribuição da terra, a preservação 
dos índios e criticando o conceito de segurança 
nacional que, para o documento, atenta contra 
a segurança dos cidadãos.

Com base nessa posição, as Comissões de 
Justiça e Paz de várias dioceses do Brasil se em
penham, de forma crescente, na defesa dos direi
tos humanos e na denúncia de arbitrariedades 
policiais, enquanto as comunidades paroquiais 
de base tornam-se centros de movimentos reivin- 
dicatórios dos habitantes da periferia das gran
des Cidades. NO Inieriur du P aia, alguna biapoo, 

entre eles Dom Antônio Fragoso, de Crateús 
(CE), Pedro Casaldáliga, da Prelazia de São Fé-

lix do Araguaia (MT), e Dom Tomás Balduíno, 
de Goiás (GO), assumiram a defesa de posseiros 
e índios, contra o avanço das grandes empresas 
agropecuárias.

Embora grande parte dos bispos e sacerdotes 
se identifiquem com as idéias renovadoras, mes
mo com a “Teologia da Libertação”, figuras im
portantes do episcopado brasileiro mostram-se 
cautelosas com a atuação social da Igreja, ha
vendo mesmo alguns radicalmente contrários às 
mudanças pós-conciliares e às posições assumi
das pela Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), definidas depois da reunião da 
Conferência Episcopal Latino-Americana, em 
Medellín, Colômbia (1968). Identificando-se 
com esta última corrente existem grupos de cató
licos leigos que se insurgem abertamente contra 
o compromisso social e político da Igreja, como 
é o caso do grupo de intelectuais conservadores 
que se aglutina em torno da revista Hora Presen
te, editada em São Paulo, e dos membros da 
TFP (Tradição, Família e Propriedade).

Ver também: Religiões e Cultos; Vaticano.

Ceará
Estado do nordeste do Brasil, limitado pelo oceano 
Atlântico (N), Pernambuco (S), Rio Grande do Norte e Pa
raíba (L) e Piauí (O); área: 148 016 km 2; população: 
5 409Q 00 (est. 1977); capita l: Fortaleza (1 277 952 
hab.f est. 1978); principais cidades: Juazeiro do Norte, 
Crato, Sobral e Quixadá; principais produtos: algodão, 
carnaúba, madeira, minerais não-metálicos, calcário, cau
lim, gipsita e magnesita; governador: José Adauto Be
zerra, da Arena, com mandato até março de 1979.

A pouco dinâmica economia cearense poderá 
ser revitalizada pelo Distrito Industrial de Forta
leza, em construção a 22 quilômetros do porto 
de Mucuripe, com área prevista de 1 031 hecta
res e a ser abastecido de água e energia pela usi
na de Paulo Afonso. Algumas unidades indus
trials já  ectão em fu n rin n am en to: a Com D ensa-
dos e Laminados de Madeira S/A, a Indústria 
de Chenille e Tapetes S/A, a Indústria Plástica
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Cearense S/A e a Artefatos de Concreto S/A.
A agricultura está passando por um processo 

de diversificação: além do algodão (seu principal 
produto, de onde provém quase metade da recei
ta cearense), cuja exploração é, muitas vezes, as
sociada à do feijão, cultiva-se também caju, mi
lho, mandioca, banana e, principalmente, amen
doim — plantado no espaço ocioso entre os ca
jueiros (existem projetos para ampliação, a curto 
prazo, da plantação existente, de 6 000 para
25 000 hectares). O Instituto Brasileiro do Café 
(IBC) está financiando o plantio de 96 milhões 
de pés de café nas serras de Baturité, Ibiapaba 
e Meruoca.

Política interna. Virgílio Távora, indica
do à Arena pelo Governo federal, foi eleito para 
governar o Estado no período de 1979 a 1983, 
sendo escolhido para senador “biônico” o ex-go
vernador César Cais.

Nas eleições parlamentares realizadas em no
vembro de 1978, a Arena cearense venceu com 
ampla margem de votos: para senador, elegeu 
José Lima de Albuquerque com 719 633 votos 
(56% a mais que o MDB); para a Câmara Fede
ral, a Arena obteve 839 450 votos (quinze depu
tados) e o MDB 265 285 (cinco deputados), e, 
para a Assembléia Legislativa, a Arena recebeu 
828 781 votos e o MDB 263 185.

Centro-Africano, Império
Monarquia constitucional do centro da África, limitada 
pelo Tchade (N), Sudão (L), Zaire e Congo (S) e Camarões 
(O); área: 622 984 km 2; população: 1 750 000 (1974); 
capita l: Bangui (240 000 hab., 1971); línguas: francês 
(oficial) e sangho (dominante); re lig iões: animismo 
(60%) e protestantismo; PNB: 302 milhões de dólares
(1974); principais exportações: diamantes, algodão e 
café; Governo: imperador, Bokassa I.

Política interna. O imperador Bokassa I 
(coroado triunfalmente) governa o país de forma 
autocrática, desde 1972, quando se proclamou 
presidente vitalício. Várias tentativas de golpe 
para derubá-lo resultaram em fracasso. No final 
de 1976, foi promulgada nova Constituição, que

Bokassa I, o luxuoso imperador de um país pobre.

transformou a República Centro-Africana em 
Império parlamentar, com Anze Patasse como 
primeiro-ministro.

Relações exteriores. Em 1977, os Estados 
Unidos suspenderam a ajuda econômica que 
prestavam ao país, alegando violações aos direi
tos humanos. Relações mais importantes são 
mantidas com a França, que é responsável pela 
compra de 57% das exportações do país. Empre
sas francesas exploram com exclusividade as ja 
zidas de urânio de Bakuma, cujas reservas são 
calculadas em 10 000 toneladas.

Chile
República do sudoeste da América do Sul, limitada pelo 
Peru (N), Argentina e Bolívia (L), canal de Drake (S) e 
oceano Pacífico (O); área: 756 945 km 2; população: 
10 655 800 (1977); capital: Santiago (3 156 000 hab., 
1975); principais cidades (1975): Valparaíso (248 472 
hab.), Vina Del Mar (229 020 hab.); (íngua: espanhol; re
lig ião: catolicismo; PNB: 8,050 bilhões de dólares (est.
1975); principais exportações: cobre, celulose, ferro; 
Governo: presidente, Augusto Pinochet Ugarte.

A questão das liberdades civis no Chile che
gou ao plenário da ONU, que aprovou em de
zembro de 1977 uma resolução condenando o 
regime militar chefiado pelo general Augusto Pi
nochet. Este vinha sendo pressionado pelos Esta
dos Unidos desde que o presidente Carter assu
miu o Governo. Pinochet convocou então um 
plebiscito (4-1-78), em que o povo foi chamado 
a apoiar ou não as autoridades governamentais, 
diante da agressão internacional que o Chile es
taria sofrendo. Após ampla propaganda gover
namental pelos meios de comunicação, o resulta
do foi de 77% de votos favoráveis ao Governo. 
O general Gustavo Leigh Guzmán, um dos 
membros da Junta Militar, denunciou o referen
do como manobra de Pinochet para se fortalecer 
no poder, e por isso acabou sendo demitido.

As pressões internacionais. Pinochet de
cretou uma anistia política em abril de 1978, 
abrangendo cerca de 1 000 pessoas, que na sua 
maior parte já estavam em liberdade, mas impôs 
restrições à volta dos exilados políticos, mesmo 
os favorecidos pelo decreto. Revigoraram-se, no 
entanto, no exterior, as denúncias contra a ine
xistência de liberdades civis no Chile, culminan
do em novembro de 1978 com a realização, em 
Madri, de uma “Conferência Mundial de Apoio 
ao Chile”, na qual tomaram parte seiscentos re
presentantes de cinqüenta países. E em Santiago, 
a Igreja Católica chilena divulgou um documen
to responsabilizando o Governo pela morte de 
618 pessoas presas pela polícia política, desde 
a queda de Allende (1973).

O caso Letellier. Em agosto, a imprensa 
mundial dera grande destaque aos resultados a 
que chegaram as investigações da Justiça norte- 
americana para apurar o envolvimento da Dire
ção Nacional de Inteligência, DINA, a antiga

Chile

CEILÃO
\/erSri Lanka

C EN TR A L E 
SOUTHELINE, ILHAS
Ver Territórios 
Dependentes



0  norte-americano 
Michael Townley (acima) 
admitiu que matou 
o ex-chanceler Orlando 
Letellier a mando do 
gen. Manuel Contreras 
(centro). Esse caso 
e a questão do canal 
de Beagle (à dir.) 
tornaram-se problemas 
externos difíceis para 
o regime chileno.

China

polícia política do Chile, no assassínio de Orlan
do Letellier, ex-chanceler de Allende, morto em
1976 em Washington, por um atentado a bomba. 
O general Manuel Contreras, ex-diretor da DI- 
NA, foi apontado como comandante do crime, 
no qual teriam tomado parte o coronel Pedro Es- 
pinoza e o capitão Armando Fernández Larios, 
ambos agentes da DINA, e o norte-americano 
Michel Townley. Este último, expatriado para os 
EUA, revelou perante um tribunal que também 
tomara parte no assassínio do general Pratts (ex- 
chefe do Exército), em Buenos Aires, e no aten
tado ao político democrata-cristão Bernardo 
Leighton, em Roma.

A institucionalização do regime. Em mar
ço de 1977, afirmando ter descoberto um plano 
do Partido Democrata-Cristão (PDC) visando à 
tomada do poder, o general Pinochet decretou 
a dissolução dos partidos políticos, e, em julho, 
anunciou um programa de institucionalização 
do regime em três etapas: 1980, transição do go
verno militar para o civil; 1985, formação de 
uma Câmara Legislativa com dois terços eleitos 
pelo povo; 1991, eleições presidenciais livres. 
Em resposta, os dez maiores sindicatos do país 
(Grupo dos Dez) lançaram um manifesto exigin
do que o povo fosse consultado para opinar so
bre o assunto.

Economia. O desemprego continua elevado, 
oscilando entre 13 e 20% da mão-de-obra, e no 
início de 1978 o Governo anunciou a extinção 
de 50 000 cargos públicos. A taxa de inflação 
continua acima de 65%, mas a queda dos custos 
de produção do cobre em 55% vem atraindo os 
investidores estrangeiros, que começaram a 
readquirir minas nacionalizadas no governo de 
Allende. Por outro lado, importantes bancos 
mundiais abriram crédito ao Governo, que desde 
o início do regime militar já conseguiu emprésti
mos no valor de mais de 1 bilhão de dólares.

Política externa. Durante o ano de 1978 in- 
tensificaram-se as disputas com a Argentina peia 
posse do canal de Beagle, havendo freqüentes 
ameaças de conflito armado, que atingiram 0 au

ge no final do ano e foram aplacadas pela media
ção de um enviado do Vaticano, Cardeal Anto
nio Samoré. Tornaram-se mais tensas as rela
ções com a Bolívia, que rompeu relações diplo
máticas com o Chile em março de 1978. A Bolí
via vem insistentemente reivindicando uma saída 
para o mar, através da região de Atacama, ane
xada pelo Chile na Guerra do Pacífico, na se
gunda metade do século XIX.

China
República popular da Ásia, limitada pela União Soviética 
(L, N e O), Mongólia (N), Coréia do Norte, mares Amarelo 
e da China Oriental (L), mar da China do Sul, Vietnam, 
Laos, Birmânia, índia, Butão, Nepal (S), Paquistão e Afe
ganistão (O); área: 9 596 961 km 2; população: 
852 130 000 (1976); capital: Pequim (7 600 000 hab.,
1975); principal cidade: Xangai (11 0 0 0 0 0 0  hab.,
1975); língua: chinês; re lig iões: confucionismo, budis
mo e taoísmo; PNB: 223 bilhões de dólares (1974); 
principais exportações: petróleo, carnes, cereais, frutas 
e tecidos; Governo: primeiro-ministro, Hua Kuo-feng.

A morte de Mao Tsé-tung (ver Obituário), em
9 de setembro de 1976, abriu a luta interna na 
China entre o setor dos “radicais” e o dos mode
rados, pela tomada do poder e definição dos ru
mos do socialismo no país. A formação desses 
grupos divergentes tem suas raízes na Revolução 
Cultural (1967/1969), a partir da qual se esboça
ram duas tendências: uma que colocava a ideo
logia e a política acima das considerações eco
nômicas, e outra, que dava prioridade à constru
ção de uma base material sólida. Passada a fase 
crítica da Revolução Cultural, a China atraves
sou um período de estabilidade, quando, depois 
da fracassada tentativa de golpe de Lin Piao e 
de sua morte em 1971, Chu En-lai foi confirma
do no cargo de primeiro-ministro. A condução 
de uma política interna pragmática e moderada 
parecia consolidada; a política externa foi mar
cada por uma quebra paulatina do isolamento 
diplomático e a aproximação com diversos paí
ses, inclusive os Estados Unidos (1972).
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O Grupo de Xangai. Com a morte de Chu 
En-lai (ver Obituário), em janeiro de 1976, surgi
ram indícios de revitalização das correntes radi
cais. Inicialmente acreditava-se que o moderado 
Teng Hsiao-ping substituiria Chu En-lai; mas 
em fevereiro Hua Kuo-feng (ver Personalidades 
do Ano), ministro da Segurança Pública, foi de
signado interinamente para o cargo de primeiro- 
ministro. Pouco depois eclodiu, através dos dazi- 
bao (jornais murais), violenta campanha contra 
Teng Hsiao-ping, acusado de privilegiar o desen
volvimento econômico em detrimento da ideolo
gia. Uma manifestação a favor de Teng, em Pe
quim, provocou distúrbios e, logo depois, Mao 
Tsé-tung demitiu Teng Hsiao-ping de seus car
gos de vice-primeiro-ministro, vice-presidente do 
Comitê Central do PC e chefe do Estado-Maior 
do Exército (7-4-76). Nos meses seguintes, inten- 
sificou-se a luta contra os dirigentes “que se
guem a via capitalista” e contra os “revisiònis- 
tas” do partido. Os líderes da campanha eram 
os mesmos que se haviam destacado na Revolu
ção Cultural e que viriam, mais tarde, a ser co
nhecidos como o “Grupo de Xangai” — Chang 
Chung-chiao, Yao Wen-yuan, Wang Hung-wen 
e a mulher de Mao, Chiang Ching.

Os primeiros dias após a morte de Mao Tsé- 
tung foram de aparente tranqüilidade, mas, nos 
seus funerais, o comitê responsável pela cerimô
nia não incluiu nenhum membro do grupo de 
“esquerda”. A 7-10-76, Hua Kuo-feng foi eleito 
presidente do PC e de sua comissão militar. Pas
sava, assim, a enfeixar em suas mãos funções 
que nem mesmo Mao Tsé-tung chegara a acu
mular. A partir daí, estava decretada a vitória 
dos “moderados”. Imediatamente, os líderes do 
Grupo de Xangai foram presos. Os dazibao vei
cularam as mais variadas acusações contra o 
“bando dos quatro” : conspiração para assegurar 
os postos mais importantes do partido; deturpa
ção das diretivas de Mao; tentativa de golpe e 
assassínio de Hua Kuo-feng. Nos meses seguin
tes, divulgaram-se notícias de desordem, cho
ques e prisões em diversas províncias chinesas, 
e milhares de manifestantes saíram às ruas de 
Pequim, em apoio a Hua Kuo-feng. Em dezem
bro, começou-se a falar no retorno de Teng 
Hsiao-ping. Após uma série de medidas prepara
tórias, sua reabilitação e a retomada dos cargos 
que detinha anteriormente foram anunciadas a 
22-7-77. No mesmo dia,* comunicava-se a expul
são de Chiang Ching e seus seguidores do Parti
do Comunista.

As grandes inovações. O Governo passou 
a privilegiar os problemas ligados ao desenvolvi
mento econômico, em detrimento da concepção 
de “revolução contínua”. Em dezembro de 1977, 
o Diário do Povo, órgão oficial do partido, afir
mava que a China estava preparando o caminho 
político para a adoção de práticas de pagamento 
“do tipo capitalista, a fim de ajudar a incentivar 
a produtividade do trabalhador”. Em outras pa

lavras, isso significa a criação de incentivos ma
teriais à produção, prática até então condenada 
como revisionista.

A nova Constituição. Em fevereiro de 1978, 
os novos dirigentes deram o passo decisivo para 
a consolidação do poder: a convocação da V As
sembléia Nacional Popular da China. Reunida 
após três anos, a assembléia aprovou uma nova 
Constituição, um plano decenal e um novo hino. 
Elegeu o marechal Yeh Chieng-ying para presi
dir sua comissão permanente e confirmou Hua 
Kuo-feng nos postos de primeiro-ministro e pre
sidente do partido. A nova Constituição define 
as Forças Armadas como “a coluna da ditadura

Teng Hsiao-ping, 
em sua histórica visita 
ao Japão, vizinho 
e antigo rival, 
brinda com líderes 
empresariais a 
assinatura do tratado 
que aproximou a 
sofisticada tecnologia 
japonesa e os recursos 
naturais da China.

Em política externa,
Hua Kuo-feng 
buscou relações com 
todos os países 
que possam se opor à 
URSS (ao lado, com 
o xá Reza Pahlevi); em 
política interna, o 
combate à "Gang dos 4" 
foi até as escolas, 
como no balé 
satírico, abaixo.
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A nova cúpula 
chinesa. Sentados, 
da esq. para a dir.,
Li Hsíen-mien, Comitê 
Central; Hsiao-ping, 
vice-primeiro-ministro; 
Hua Kuo-feng, 
primeiro-ministro;
Wang Tung-hsing, do 
Comitê Central e 
Yeh Chien Ying, também 
vice-primeiro-ministro.

Chipre

C H IN A, REPÚBLICA  
N ACIO NAL DA
Ver Formosa

CHRISTM AS, ILHAS
Ver Territórios 
Dependentes

CICLISM O
Ver Esportes

CIENTOLOGIA, 
IGREJA DA
Ver Religiões e Cultos

do proletariado”, e o presidente do PC como seu 
comandante supremo. Com sessenta artigos — 
o dobro da anterior — introduz importantes ino
vações, como o estabelecimento do Poder Legis
lativo não subordinado à direção do partido. 
A Assembléia passa a ser o órgão supremo do 
Estado, com poderes para fiscalizar a ação do 
gabinete e decidir sobre questões de paz e de 
guerra. O primeiro-ministro é nomeado pelo par
tido, mas a Assembléia detém a prerrogativa de 
indicar os demais membros do gabinete. Os de
putados serão eleitos por voto secreto, mas con
trolados pelos distritos eleitorais que os escolhe
rem. Quanto à agricultura, a nova Constituição 
reconhece o direito dos agricultores possuírem 
pequenas propriedades individuais e algumas ca
beças de gado.

Política externa. A luta com a União Sovié
tica pela hegemonia política no continente asiáti
co levou a China a dinamizar sua política exter
na, sobretudo após a morte de Mao Tsé-tung. 
Enquanto a queda da ala radical instaurava uma 
fase de pragmatismo, em que a China voltava-se 
para o Ocidente em busca de modernização tec
nológica, intensificava-se o intercâmbio com di
versos países do Terceiro Mundo. As visitas de 
Hua Kuo-feng, em 1978, à sede do Mercado Co
mum Europeu, e a países como a Coréia do Nor
te, Romênia, Iugoslávia e Irã, tinham por objeti
vo reforçar a posição da China no conflito com 
a União Soviética. De grande importância nesse 
quadro geral foi o acordo sino-japonês, assinado 
a 12-8-78. Além de pôr fim à posição de neutra
lidade que Tóquio mantinha em relação ao con
flito sino-soviético, esse tratado alia o enorme 
potencial de matérias-primas chinês — incluin
do petróleo e carvão — à sofisticada tecnologia 
japonesa, de que o país precisa para se moderni
zar. O Japão compromete-se a construir três si
derúrgicas na China (cada uma com capacidade

para produzir 10 milhões de toneladas anuais de 
aço), e esta exportará para o Japão, até 1982, 
15 milhões de toneladas de petróleo.

No que se refere às relações com os países do 
Sudeste Asiático, a China apoiou o Cambodja 
çontra o Vietnam, e no final de 1978 procurou 
aproximação diplomática com a Tailândia, Ma
lásia e Cingapura, para contrabalançar o pacto 
entre a União Soviética e o Vietnam.
Ver também: Á sia.

Chipre
República que ocupa uma ilha do Mediterrâneo, 65 km 
ao S da Turquia, 96 km a O da Síria e 418 km a L de 
Rodes; jntegra a Comunidade de Nações; área: 9 251 
km 2; população: 639 000 (1976); capital e principal c i
dade: Nicósia (146 000 hab., 1976); línguas: grego e 
turco; re lig iões: ortodoxa oriental e muçulmana; PNB: 
665,4 milhões de dólares (1975); principais exporta
ções: batata, cimento, confecções; Governo: presidente, 
Spyros Kyprianu; vice-presidente, Rauf Denktash (tam
bém presidente do Estado Federado Turco-Cipriota).

As eleições de 1976, realizadas nos setores 
grego e turco da ilha, confirmaram a administra
ção Makarios no lado grego e designaram Rauf 
Denktash como presidente do Estado Federado 
Turco-Cipriota. Após a morte do arcebispo Ma
karios (ver Obituário) em 3 de agosto de 1977, 
Spyros Kyprianu assumiu temporariamente o 
Governo. Sem concorrentes, foi confirmado no 
cargo a 26 de janeiro de 1978, para um mandato 
de cinco anos. Freqüentes disputas sobre ques
tões territoriais tornam precárias as relações en
tre ambos os setores, apesar das constantes ne
gociações entabuladas entre os dirigentes turcos 
e os greco-cipriotas.

Política externa. Em fevereiro de 1978, o 
Egito rompeu relações diplomáticas com Chipre, 
após o incidente no aeroporto de Nicósia com 
um comando egípcio, que tentava resgatar onze 
delegados da Organização de Solidariedade 
Afro-Asiática, seqüestrados por palestinos. Irri
tado com a intervenção, Kyprianu ordenou à 
Guarda Nacional que lhe desse combate; quinze 
egípcios morreram e nove ficaram feridos.

Soldados egípcios capturados no aeroporto de Nicósia.
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Cinema
A amizade entre duas mulheres, os problemas da 
condição feminina, a tomada de consciência pela 
mulher de seu lugar na sociedade, de seus direi
tos como indivíduo e de suas aspirações — fo
ram esses os temas dominantes na produção ci
nematográfica mundial no período 1977/78. 
Distanciando-se das características misóginas 
do período imediatamente anterior, que valoriza
va as amizades viris (no esquema Paul New- 
man/Robert Redford, por exemplo) e tomava 
por assunto quase exclusivamente os problemas 
típicos do universo masculino, o cinema come
çou a voltar-se para o terreno fértil e relativa
mente inexplorado do comportamento feminino 
e da condição da mulher. Não que esse tipo de 
problema já não tivesse despertado o interesse 
dos cineastas em anos anteriores — e um exem
plo disso é Alice Não Mora Mais Aqui, de Mar
tin Scorsese (1975).

A prospecção dos tipos de laços afetivos que 
podem unir duas mulheres foram minuciosamen
te dissecados em filmes como Júlia, de Fred Zin
nemann, sobre um episódio das memórias da es
critora norte-americana Lillian Hellmann; Girl 
Friends, de Claudia Weil, e L ’une chants L \autre 
pas, de Agnès Varda, ambos reconstituindo os 
caminhos divergentes seguidos por duas amigas 
de infância; ou Momento de Decisão, de Herbert 
Ross, que, além do tema da amizade feminina, 
propõe à discussão outro importante problema: 
o da difícil opção entre a vida doméstica e uma 
carreira profissional.

Uma Mulher Descasada, de Paul Mazurski, e 
Die Linkshändige Frau (A Mulher Canhoia), de 
Peter Handke, apresentam dois curiosos teste
munhos sobre o processo de conscientização de 
si própria por que passa a mulher em vias de 
libertar-se: no primeiro, a personagem, que se se
parou do marido, e mais tarde rompeu com um 
companheiro, começa a descobrir o sentido que
há em viver por conta própria, sem depender de 
um homem que a ampare material ou emocional

mente; no segundo, a personagem, casada com 
um homem cuja profissão o obriga a ausentar-se 
com freqüência, descobre aos poucos que lhe 
agrada estar sozinha, e decide divorciar-se, para 
poder aprender a viver consigo mesma — po
dendo, ao cabo desse processo, até mesmo, quem 
sabe, voltar para o marido, mas aí em bases 
completamente renovadas.

O lado mais sombrio da condição feminina foi 
explorado em filmes como Três Mulheres, de 
Robert Altman — um perturbador ensaio sobre 
a solidão; À  Procura de Mr. Goodbar, de Ri- 
chard Brooks, que se baseou em um fato real: 
o assassinato, em Nova York, de uma jovem fre
qüentadora de bares para solteiros; Violette No- 
zières, de Claude Chabrol, também relatando 
um fato real: o caso de uma garota de dezoito 
anos que, em 1933, envenenou o pai e a mãe, 
e tentando mostrar como seu comportamento foi 
ditado pela falta de autonomia como indivíduo 
e pela repressão familiar; ou Dream o f  Passion, 
de Jules Dassin, no qual uma atriz grega famosa, 
que retorna a Atenas para representar o papel 
de Medéia no teatro, vê sua vida entrelaçada à 
de uma presidiária que, como a personagem da 
tragédia, matou os filhos para vingar-se do mari
do, que a trocara por outra. Outras produções 
desse período são notáveis pela forma como 
abordaram o universo feminino: Face a Face de 
Ingmar Bergmam — o estudo de um caso de de
sintegração e reintegração psíquica de uma mu
lher que, num momento de crise existencial, dei
xa de perceber o sentido de continuar vivendo; 
Pretty Baby, de Louis MalLe — um anticonven- 
cional retrato de uma prostituta adolescente, nos 
bordéis de Nova Orleans, no século passado; 
Iphigenia, de Michael Caccoyannis — uma co
movida releitura da tragédia da filha de Aga- 
mêmnon, sacrificada aos deuses em nome de es
túpidos interesses masculinos; ou Annie Hall, de 
Woody Allen, que, ao esmiuçar as circunstân
cias que fazem com que um homem e uma mu
lher se atraiam, juntem-se, tenham seu relaciona
mento desgastado e depois se separem, enfoca o
problema também de um ponto de vista tipica
mente feminino.

Vanessa Redgrave 
(à esquerda) e Jane 
Fonda (ao lado, 
com Jason Robbards) 
são as atrizes 
principais de Júlia, 
um dos melhores 
filmes com o tema 
dominante em 77/78: 
a condição feminina.
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0  amor, o fastio e o 
desamor são examinados 
do ponto de vista da 
mulher no premiadíssimo 
(cinco Oscars) 
iWmeAnnie Hall 
(Noivo Neurótico,
Noiva Nervosa).

A Dama do Lotação 
procura mostrar 
a impossibilidade 
da realização do amor 
por meio do sexo ante 
a repressão social. Nas 
fotos, Sônia Braga 
com Paulo Villaça (ao 
lado) e Washington 
Fernandes (àdir.).

Na produção brasileira, o período 1977/78 
viu surgirem depoimentos bem diferenciados so
bre a situação e a imagem da mulher: A Dama 
do Lotação (Neville de Almeida), Dona Flor e 
Seus Dois Maridos (Bruno Barreto), Xica da Sil
va (Carlos Diegues) e Marília e Marina (Luís 
Fernando Goulart).

As diretoras. Aos filmes sobre a condição 
feminina acrescentem-se ainda os filmes dirigi
dos por mulheres, dentre os quais merecem des
taque Harlan County, USA, o elaboradíssimo 
documentário de Barbara Kople sobre uma gre
ve de mineiros; o Molière, de Arianne Mnouch- 
kine, a vida de um grande homem encarada do 
ponto de vista feminino; ou, no Brasil, Mar de 
Rosas, de Ana Carolina, uma alegoria sobre o 
poder e a luta do indivíduo contra a opressão, 
que é também uma impiedosa sátira aos valores 
da família burguesa.

Mas a principal mulher cineasta da atualidade
— e um dos principais nomes do cinema atual 
de seu país — é a italiana Lina Wertmüller, que 
se formou como assistente de direção de Federi- 
co Fellini (cuja influência sobre seu estilo é pa
tente) e que, em seus filmes, como Tudo Certo 
e Nada em Ordem (1974), Por um Destino Insó
lito (1975), Pasqualino Sete Belezas (1975) ou 
o recente La Fine dei Mondo nel Nostro Solito 
Letto per una Notte Piena di Pioggia, tem como

temas constantes a luta da gente humilde pela 
sobrevivência, as dificuldades da condição hu
mana e as relações de poder que marcam os con
tatos entre os indivíduos.

CINEMA NO MUNDO 
EUA. Em 1977, a voga dos filmes sobre catás
trofes, iniciada nos anos anteriores com filmes 
como Aeroporto, O Destino de Posêidon, 
Inferno na Torre, Terremoto ou Tubarão, já co
meçava a declinar. Ainda assim, durante esse 
ano e em 1978, surgiram algumas manifestações 
do gênero: Tubarão II, Piranha, Tentáculos, fil
mes cada vez mais repetitivos, retomando meca
nicamente fórmulas exaustas.

Duas produções norte-americanas — de certa 
forma herdeiras de 2001: Uma Odisséia no Es
paço (1968), de Stanley Kubrick, mas sem a 
mesma densidade de idéias — voltaram a pôr 
em evidência o gênero da ficção científica, cons
truída sobre efeitos especiais espetaculosos: 
Guerra nas Estrelas, de George Lucas, uma mis
tura de capa-e-espada, aventura espacial, histó
ria em quadrinhos e conto de fadas, de envolven
te espontaneidade; e Contatos Imediatos do Ter
ceiro Grau, de Steven Spielberg, abordando o te
ma das comunicações entre o homem e seres 
oriundos de outros planetas. Ambos foram enor
mes sucessos de bilheteria.

O público, principalmente o da faixa jovem, 
lotou também os cinemas do mundo inteiro para 
ver os filmes de John Travolta, erigido em ídolo 
da geração discotheque: Embalos de Sábado à 
Noite e No Tempo da Brilhantina, ambos signifi
cativos do ponto de vista do tipo de fenômeno 
cultural que evidenciam, embora medíocres co
mo cinema.

Ainda nos Estados Unidos, alguns filmes ten
do como ponto de partida os esportes constituí- 
ram-se em curiosos estudos de comportamento 
da sociedade norte-americana. Foi o caso de 
Slapshot, de George Roy Hill, ou Semitough, de 
Michael Ritchie, nos quais os esportes são apre-

EM
BR

AF
IL

M
E



C IN EM A 179
20 th CENTURY-FOX

sentados como uma espécie de microcosmos. Li
gados também ao tema esporte, mas sem as mes
mas intenções críticas, está um filme cujo grande 
sucesso é muito significativo: Rocky, um Luta
dor*, de John Avildsen e Sylvester Stallone. Ex
plorando virtudes simples como a bondade e a 
perseverança, e retomando a imagem estereoti
pada da “América como a terra da oportunidade 
igual para todos”, Rocky foi ao encontro de cer
tos anseios do público norte-americano, que vira 
muitos de seus valores tradicionais desmoraliza
dos com a derrota no Vietnam, o escândalo Wa- 
tergate e os problemas sociais e econômicos com 
que os EUA vêm se debatendo.

Uma imagem menos adocicada da sociedade 
norte-americana é a que está contida em filmes 
como Corning Home, de Hal Ashby, sobre os 
traumas vividos por um ex-combatente da Guer
ra do Vietnam; e Wedding, de Robert Altman, 
no qual, ao descrever minuciosamente uma festa 
de casamento, faz um impiedoso corte vertical 
na sociedade burguesa de seu país.

Outros filmes, de caráter mais comercial, a 
obterem bastante sucesso de público, foram A  
Garota do Adeus, de Herbert Ross; Comboio, 
de Sam Peckimpah; e Alta Ansiedade, a última 
comédia de Mel Brooks, que está já evidencian
do a exaustão de uma fórmula que o realizador 
vem repetindo de filme para filme.

Itália. As duas mais importantes realizações 
do cinema italiano em 1977/78 foram Pai Pa
trão, dos irmãos Paolo e Vittorio Taviani, e A  
Árvore dos Tamancos, de Ermanno Olmi. Os 
dois filmes têm em comum certas características, 
que configuram um desejo de retorno às grandes 
tradições neo-realistas do pós-guerra: são produ
ções que utilizaram orçamento muito baixo, fil
madas quase inteiramente ao ar livre, com atores 
não-profissionais, e abordando uma temática 
eminentemente popular. Ambos foram feitos pa
ra exibição pela Radiotelevisione Italiana (RAI). 
O primeiro filme conta a história real de Gavino 
Ledda, analfabeto até os dezoito anos, que, rom
pendo a tirania da estrutura agrária patriarcal da 
Sardenha, consegue estudar e chega a professor 
de lingüística na universidade. O segundo, por 
sua vez, é um lírico poema visual sobre o dia-a-

Pasqualino Sete Belezas 
(à esquerda) faz 
parte do cinema com 
preocupações sociais, 
da diretora italiana 
Lina Wertmüller.
Guerra nas Estrelas 
(ao lado) é cinema 
para diversão, 
com efeitos especiais 
deslumbrantes.

dia dos camponeses sicilianos, e sua vida ao rit
mo das estações.

Dois outros filmes italianos desse período me
recem destaque: Um Dia Muito Especial, de Et- 
tore Scola, sobre um insólito encontro entre um 
intelectual homossexual e antifascista e uma típi
ca dona-de-casa, no dia em que Hitler chega a 
Roma para uma visita oficial; e O Deserto dos 
Tártaros, de Valerio Zurlini, adaptado do ro
mance de Díno Buzatti, e que é uma alegoria so
bre o absurdo da condição humana.

Eüropa central e do norte. Na produção 
centro e norte-européia, vale mencionar: Stros- 
zek, do alemão Werner Herzog, uma amarga pa
rábola sobre os Estados Unidos e o Eldorado 
moderno; Hitler, eine Karriere, de Joachim Fest, 
um documentário sobre o nazismo que provocou 
as mais violentas reações, tendo sido acusado de 
traçar um retrato, com atenuantes, da ditadura 
hitlerista: O Ovo da Serpente e Sonata de Outu
bro, ambos do sueco Ingmar Bergman, o primei
ro, rodado nos Estados Unidos durante o exílio 
voluntário do diretor, e ambientado na Alema
nha nazista; e o segundo, feito após seu retorno 
à Suécia, é um drama psicológico, no qual o ci
neasta realizou o antigo projeto de trabalhar 
com sua compatriota Ingrid Bergman. O cinema 
suíço começou a ser melhor divulgado, e muito 
boa acolhida tiveram os filmes de Claude Goret- 
ta (La Dentellière) e Alain Tanner (Jonas qui au
ra 25 ans en Van 2000). Suscitaram também vi
vas discussões entre os críticos europeus os fil
mes do japonês Nagisa Oshima (O Império dos 
Sentidos e O Império das Paixões), duas pertur
badoras incursões aos meandros da sexualidade 
humana.

BRASIL

Questões sociais. Na produção brasileira do 
período 1977/78, os filmes mais significati
vos foram os de fundo e preocupações sociais:
A Queda, de Rui Guerra e Nélson Xavier, enfo
cando o mundo dos operários e sua luta pela de
fesa de seus direitos — e, na medida em que re
toma personagens de Os Fuzis, feito em 1964 pe
los mesmos realizadores, efetua um balanço de 
suas posições estéticas e políticas; Lúcio Flávio,



Rocky, Um Lutador 
(acima) explora o mito 
do "triunfo dos bons” ;
No Tempo da Brilhantina 
expressa o fenômeno 
cultural da discotheque.

Lúcio F/ávio (ao lado) 
mostra a relação 
policiais-marginais. 
Chuvas de Verão 
(à dir.) conta a 
redescoberta do amor 
por um aposentado.

o Passageiro da Agonia, de Hector Babenco, 
adaptação do livro de José Louseiro, baseado em 
fatos reais, e abordando problemas espinhosos: 
a relação policial/marginal, o Esquadrão da 
Morte, e a marginalidade como produto de uma 
situação social injusta; Barra Pesada, de Regi- 
naldo Farias, trilhando o mesmo caminho do fil
me de Babenco, e mostrando o mundo dos pive
tes, dos traficantes de drogas, dos policiais seus 
cúmplices; O Jogo da Vida, de Maurice Capovil- 
la, adaptação de um conto de João Antônio, e 
que mostra 24 horas na vida de Malagueta, Pe
rus e Bacanaço, três malandros, jogadores pro
fissionais de sinuca, à procura de um “pato” a 
quem depenar, conseguindo magros tostões para 
sobreviver até o dia seguinte. Menos bem-sucedi
do foi Amor Bandido, de Bruno Barreto, em vir
tude da inconseqiiência de seu argumento e da 
irregularidade do elenco.

O gênero da comédia de costumes apresentou 
também alguns filmes dignos de nota: Se Segura 
Malandro, de Hugo Carvana, um conjunto de 
histórias entrelaçadas, tendo como denominador 
comum os expedientes encontrados pelos perso
nagens de diferentes camadas da população para 
enfrentar o dia-a-dia; Chuvas de Verão, de Car
los Diegues, comovente retrato de um aposenta
do, em seus primeiros dias de aposentadoria; Tu
do Bemt de Arnaldo Jabor, uma ácida sátira aos

sonhos e frustrações próprios de uma família 
típica burguesa.

A esses filmes podem-se acrescentar outros, 
que, embora, na verdade, pertencendo à chama
da pornochanchada, se sobressaíram por suas 
qualidades artesanais e por possuírem certo po
tencial de sátira de costumes: O Marido Conta- 
giante, de Carlos Alberto Fontoura; e Gente Fi
na É Outra Coisa e O Bom Marido, realizações 
de Pedro Calmon.

Os filmes históricos. Nesse período, assis
tiu-se também ao aumento do interesse pelo fil
me histórico, gênero muito pouco praticado no 
Brasil: Independência ou Morte (1972), de Os
valdo Massaini, e Os Inconfidentes (1971), de 
Joaquim Pedro, são dois dos raros exemplos, e 
assim mesmo com resultados bastante irregula
res. A Batalha dos Guararapes, de Paulo Thia- 
go, uma superprodução, foi prejudicada pela vi
são simplista e por uma encenação dura e artifi
cial. Os dois melhores filmes desse gênero foram 
Aleluia Gretchen, de Silvio Back uma visão ale
górica da adesão ao nazismo dos colonos ale
mães do sul do país, de suas relações com o mo
vimento integralista, e da persistência, anos de
pois, dessas ideologias totalitárias; e Os Muc- 
kers, de Pedro Bodansky, uma reconstituição da 
história dessa comunidade de imigrantes ale
mães, tendo como atores descendentes dessa
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gente, que se exprimem no próprio dialeto híbri
do alemão-português.

As adaptações literárias. Finalmente, fo
ram realizados diversos filmes extraídos de 
obras literárias de autores brasileiros: O Semina
rista (Bernardo Guimarães), de Geraldo Santos 
Pereira; Iracema (José de Alencar), de Carlos 
Coimbra, ainda não exibido no Brasil; O Corti
ço (Aluísio de Azevedo), de José Ramalho Jr.; 
Doramundo (Geraldo Ferraz), de João Batista 
de Andrade — todos eles, por uma razão ou por 
outra, não inteiramente satisfatórios. Dentro 
desse gênero, o melhor exemplo é Tenda dos Mi
lagres, que Nélson Pereira dos Santos extraiu do 
romance de Jorge Amado, e que é uma discussão 
sobre as verdadeiras características da cultura 
nacional.

Os liberados pela censura. Assinale-se ain
da um fato importante: em 1978, foram libera
dos alguns filmes que haviam sido proibidos pela 
censura. Assim, no segundo semestre desse ano, 
o público brasileiro pôde assistir a Laranja Me
cânica (1971), de Stanley Kubrick; Casanova, 
de Fellini; e Novecento, de Bernardo Bertolucci, 
ambos de 1976.

Polêmicas. No final de 1978, duas discus
sões mobilizaram os meios ligados ao cinema: 
as reações a depoimentos feitos pelo cineasta 
Carlos Diegues, em entrevista a O Estado de S. 
Paulo; e as acusações feitas à Embrafilmes e, em 
especial, à sua cúpula diretora.

Carlos Diegues insurgiu-se contra o que ele 
chamou de “as patrulhas ideológicas” do cinema 
brasileiro, sempre prontas a cobrar de cada reali
zador atitudes políticas em seu trabalho, e advo
gou uma posição de independência temática e de

posicionamento. Suas críticas, que atingiram so
bretudo o grupo de cineastas reunidos em torno 
da Cooperativa Brasileira de Cinema, com sede 
no Rio de Janeiro, suscitaram reações desencon
tradas, tanto de apoio quanto de repulsa, a mais 
radical delas sendo a de Joaquim Pedro de An
drade, que, a 22 de setembro, através do mesmo 
O Estado de S. Paulo, respondeu ponto por pon
to as afirmações de Diegues. Depois de afirmar 
que “evoluir da Estética da Fome para a Estética 
da Flor é ainda pelo menos muito prematuro em 
termos brasileiros”, Joaquim Pedro concluiu di
zendo: “Um imbecil muito sincero continua sen
do um imbecil”.

No início de outubro, começaram a surgir na 
imprensa carioca acusações à Embrafilmes, de 
liberalidade excessiva na distribuição de verbas, 
favorecimento e tráfico de influência e infração 
da legislação cinematográfica, que dispõe que 
filmes brasileiros devem ser produzidos, sonori-

Em Corning Home 
(acima) os desajustes 
dos veteranos 
da Guerra do Vietnam. 
Pai Patrão 
(à esq.) revive a 
técnica do 
neo-realismo, numa 
história ambientada 
na Sardenha.

Filme
Atriz
Ator
Atriz coadjuvante 
Ator coadjuvante 
Diretor 
Roteirista.
Música 
Fotografia 
Curta-metragem 
Prêmio especial 
(cenografia)

Filme
Atriz
Ator
Ator coadjuvante

Diretor
Roteirista
Música
Fotografia
C u r ta -m e tra g e m
Prêmio especial 
Cenografia

PRÊMIOS NACIO NAIS
Festival de Gramado

1976

À F/or da Pele (Francisco Ramalho Júnior)
Denise Bandeira (À Flor da Pele)
José Lewgoy (O Ibraim de Subúrbio)
Marlene França (Crueldade MortaD 
Mauro José (Aleluia Gretchen)
Bruno Barreto (Dona Flor e Seus Dois Maridos)
Francisco Ramalho Júnior (À Flor da Pele)
Francis Hime (Dona Flor e Seus Dois Maridos)
José Medeiros (Aleluia Gretchen)
O Homem Ê o Limite (Ruy Santos)
Anísio Medeiros (Dona Flor e Seus Dois Maridos)

1977

Doramundo (João Batista Andrade)
Kátia D'Angelo (Barra Pesada)
Reginaldo Farias (Lúcio Flâvio, o Passageiro da Agonia) 
Ivan Cândido (Lúcio Flâvio, o Passageiro da Agonia  e 
(Barra Pesada)
João Batista de Andrade (Doramundo)
Oswaldo Caldeira e Almir Muniz (Ajuricaba)
Edu Lobo (Barra Pesada)
Lauro Escorei (Barra Pesada)
O Grande Mestiço
Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
Laonte Klawa (Doramundo)

PRÊMIOS NACIO NAIS
FestivaI de Brasília

1976

Filme
Atriz
A tor
Diretor
Roteirista
Fotografia
Montagem
Trilha sonora

Filme

Atriz
Ator
Atriz coadjuvante 
A tor coadjuvante 
Diretor

Roteirista
F n tn g ra fia

Trilha sonora

Xica da S ilva  (Carlos Diegues)
Zezé M ota (Xica da Silva)
Paulo José (0  Rei da Noite)
Carlos Diegues (Xica da Silva) 
Miguel Borges (Pecado na Sacristia) 
Fernando Duarte (Soledade)
Nello M elli (M arllia e Marina)
Guerra Peixe (Soledade)

1977

Tenda dos M ilagres 
(Nélson Pereira dos Santos)
Lady Francisco (O Crime do Zé Bigorna) 
Lima Duarte (O Crime do Zé Bigorna)
Sônia Dias (Tenda dos Milagres)
Lutero Luís (Ladrões de Cinema)
Nélson Pereira dos Santos 
(Tenda dos M ilagres)
Lauro César Muniz (O Crime do Zé Bigorna)
G ilson  S a n fo s  /A f o r / «  m V iria  .*»*» v ^ r in m l

Jardes Macalé (Tenda dos Milagres)
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PRÊMIOS INTER NACIO NAIS
Oscar (Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood)

Filme
Ator
Atriz
A tor coadjuvante 
Atriz coadjuvante 
Diretor:
Roteiro original 
Roteiro adaptado 
Partitura musical 
Arranjo musical 
Canção
Efeitos especiais
Fotografia
Montagem

Documentário de longa-metragem 
Documentário de curta-metragem 
Filme estrangeiro

1976

Rocky, um Lutador (diretor: John G. Avildsen)
Peter Finch (Rede de Intrigas)
Faye Dunaway (Rede de Intrigas)
Jason Robards (Todos os Homens do Presidente) 
Beatrice Straight (Rede de Intrigas)
John G. Avildsen (Rocky, um  Lutador)
Paddy Chayevsky (Rede de Intrigas)
W illiam  Goldman (Todos os Hom ens do Presidente) 
A Profecia (Jerry Goldsmith)
Esta Terra é M inha Terra (Leonard Roseman) 
Evergreen (Nasce uma Estrela)
K ing Kong  e Fuga no Século XX III 
Hasrell Wexler Esta Terra é M inha Terra 

Rocky, um Lutador (Richard Halsey e Scott Conrad)

Harlan County (Barbara Kopple)
Num ber Our Days (Line Littmar)
Preto e Branco a Cores (Jean-Jacques Annaud)

1977

N oivo Neurótico, Noiva Nervosa  (diretor: W oody Allen)
Richard Dreyfuss (A Garota do Adeus)
Diane Keaton (Noivo Neurótico, No iva Nervosa)
Jason Robards (Júlia)
Vanessa Redgrave (Júlia)
W oody Allen (Noivo Neurótico, No iva Nervosa)
No ivo  Neurótico. Noiva Nervosa  (W'oody Allen, Marshall Bickinian)
Jú lia  ((Alvin Sargent)
Guerra nas Estrelas (John W illiams)
A Little  N igh t M usic  (Jonathan "lunik)
You L ight up M y Life (Joseph Brooks)
Guerra nas Estrelas (Norman Reynolds e Leslie Difey)
Contatos Im ediatos do Terceiro Grau (V ilgot Zsigmond)
Guerra nas Estrelas (Paul Hirsh, Marcia Lucas, Richard Chew, John Barry, 
Roger Christian)
W ho Are the Debolts and Where D id  They Get N ineteen Kids? (John Korty) 
G ravity Is M y  Enemy (John Joseph)
Madame Rosa - A  Vida à sua Frente (Moshe Mizrahi)

Filme
Atriz

A tor
D iretor
Especial

1976

PRÊMIOS INTER NACIO NAIS
Festival Internacional de Cannes

1977 1978

Taxi D river (Martin Scorsese) Pai Patrão (Paolo e V itto rio  Taviani) A Árvore  dos Tamancos (Ermano Olmi)
Dominique Sanda e Mari Toroski (A Herança Shelley Duval e Monique Mercure(Três J ill Clayourgh (Uma M ulher Descasada) 
e Onde Está Você, Madame Déry?) Mulheres e J.A. Martin, Fotógrafo)

José Luís Gomez (Pascual Duarte) Fernando Rey (Elisa Vita Mia) 
Ettore Scola (Brutti, Sporch i e Cattivi) 1 (Não fo i concedido.)
Marquesa d'Ô  e Cria Cuervos (Eric Rohmer D i Cavalcanti (Gláuber Rocha) 
e Carlos Saura)

C u rta -m e tra g e m  M etamorphosis (Berry Greenwald) Lutas

John Vo ight (Corning Home)
Nagisa ôshim a (O Im pério dos Sonhos)
Ciao, Maschio (Marco Ferreri) e The Shout 
(Jerzy Skolimowski)

A Travessia do A tlân tico  (Jean François Lagnionie)

zados, revelados e copiados no Brasil, além de 
ter diretores e técnicos brasileiros. Segundo o 
exibidor Moacir Borchert — o primeiro a levan
tar essas acusações — , Amor Bandido, por 
exemplo, tinha sido sonorizado em Paris, e Do
ces Bárbaros, em Nova York; Morte e Vida Se- 
verina havia sido copiado em Nova York; e 
Deusa Negra fora dirigido por um nigeriano, que 
nem ao menos residia no Brasil (sem que houves
se regime de co-produção). Além disso, o cineas
ta Gustavo Dahl, que era superintendente de co
mercialização da Embrafilmes, conseguira Cr$ 
700 000 para seu filme Uirá, um índio em Busca 
de Deus, cujo certificado de censura já estava 
vencido; Reginaldo Farias, irmão do diretor-ge- 
ral da empresa, Roberto Farias, havia obtido a 
soma de Cr$ 1,463 milhão (muito acima da mé
dia considerada normal) para seu filme Barra 
Pesada; e Pedro Rovai tinha recebido Cr$ 
400 000 para filmes que já se achavam comple
tamente fora do mercado (Banana Mecânica, A  
Viúva Virgem e Ainda Agarro Essa Vizinha).

Novas acusações foram feitas, no Jornal do 
Brasil de 23-10-78, pelo crítico Ely Azèredo, de
sencadeando outra série de discussões, que cul
minaram num debate entre Roberto Farias e os 
principais produtores c exibidores brasileiros 
(publicado por O Estado de S. Paulo de 29 e 
30-10 e 1.°-11-78).

Cingapura
República parlamentar do Sudeste da Ásia, membro da 
Comunidade de Nações; ocupa uma ilha e 54 ilhotas en
tre os estreitos de Malaca (0) e Cingapura (SE), sendo 
a ilha principal ligada por ferrovia à Malásia; área: 602 
km 2; população: 2 308 200 (1977); capital: Cidade de 
Cingapura (1 327 500 hab., 1974); línguas: malaio, in
glês, chinês e tâmil (oficiais); re lig iões: budismo, islamis- 
mo, hinduísmo; PNB: 5,39 bilhões de dólares (1975); 
principais exportações: derivados de petróleo, borracha 
e maquinaria; Governo: presidente, Benjamin Sheare; 
primeiro-ministro, Lee Kuan Yew.

Com o término da guerra do Vietnam, em
1975, e o declínio da influência norte-americana 
no Sudeste Asiático, a linha política anticomu
nista adotada pelo Governo de Cingapura desde 
a sua independência (1959) começou a sofrer 
mudanças. O regime de Lee Kuan Yew assumiu 
postura conciliatória em relação aos regimes co
munistas vigentes nos países vizinhos e à China, 
em particular, orientando-se para uma posição 
de neutralidade.

Política interna. O governo de Lee, acusado 
de tendências autoritárias, enfrentou, no período 
1976/78, dois problemas: a propaganda do Par
tido C o m u n ista  em fa vo r de uma fu são com  a

Malásia, e a oposição da Frente Nacional Uni
da, que congrega sete partidos. Mas nem uma



nem outra conseguiram desestabilizar o Gover
no, fortalecido nas eleições gerais de dezembro 
de 1976, quando conquistou todas as 69 cadei
ras do Parlamento.

Circos
A criação, em abril de 1977, da Associação Pio- 
lim de Artes Circenses, em São Paulo, veio revi
talizar o circo no Brasil. Com aproximadamen
te 1 000 sócios, a entidade tem procurado ex
pressar os interesses gerais da categoria, levando 
aos órgãos administrativos suas principais rei
vindicações.

Dificuldades. O maior problema dos circos 
brasileiros — considerando-se que na sua maio
ria são mambembes — está nas precárias condi
ções de funcionamento. Com o objetivo de esti
mular as atividades circenses, o Serviço Nacio
nal de Teatro (SNT) pretende incentivar a insta
lação de lonas fixas nas capitais, de modo a fa
vorecer as pequenas companhias, que, assim, 
não precisarão carregar o circo, nem enfrentar 
os problemas de falta de terreno.

Outra dificuldade dos circos pobres é a falta 
de pessoal qualificado nas áreas de acrobacia, 
salto e trapézio.

Ainda no intuito de equacionar os problemas 
do circo brasileiro, realizou-se em São Paulo, em 
1978, um congresso, que reuniu diretores das 
principais companhias do país. Como resultado 
do encontro, foram criadas duas escolas de artes 
circenses — a de São Paulo e a do Rio de Janei
ro — pretendendo-se fundar estabelecimentos 
semelhantes em outras cidades. O SNT está rea
lizando um levantamento dos circos existentes 
no Brasil — aproximadamente 300 — com o 
objetivo de apurar sua situação material, suas 
condições de trabalho e as áreas carentes de pro
fissionais.

Espetáculos. As companhias que propor
cionaram os melhores espetáculos na temporada 
de 1978 foram os circos Tihany e Garcia (os 
maiores do país), além do famoso conjunto acro
bático chinês Wu-han, que se apresentou em vá
rias capitais brasileiras.

O Tihany mistura circo e número de revista musical.

CIRURGIA

Cirurgia
O maior avanço no campo da cirurgia nos últi
mos anos — o cateterismo — representou, na 
verdade, um passo em direção à anticirurgia. A 
técnica destina-se a evitar os traumatismos de 
uma intervenção cirúrgica direta e envolve a uti
lização do cateter, instrumento tubular que pode 
ser introduzido em qualquer órgão oco. O instru
mento em si é conhecido desde os primórdios da 
medicina, mas a nova técnica permite hoje o seu 
emprego no tratamento de úlceras pépticas he
morrágicas, a remoção de cálculos biliares e re
nais, a retirada de certo tipo de tumor etc. Entre 
suas aplicações mais importantes, porém, está a 
desobstrução de artérias vitais, bloqueadas por 
coágulos sangüíneos ou qualquer outro tipo de 
êmbolo.

A utilização do cateter, além de reduzir signi
ficativamente o número de mortes por cirurgia, 
reduz em cerca de 50% os custos de assistência 
médica.

Microcirurgia. Utilizada em campos tão di
versos como a cirurgia plástica, a neurocirurgia 
e a ortopedia, esta técnica requer a utilização de 
microscópios adequados, instrumentos minúscu
los e grande habilidade manual. Em 1978, uma 
equipe médica de Porto Alegre empregou pela 
primeira vez no Brasil técnicas microcirúrgicas 
numa operação de transplante de um dedo do pé 
para a mão.

Anteriormente, tais técnicas já haviam sido 
praticadas em casos de reimplantes de mãos e 
dedos pela equipe de microcirurgia do Hospital 
das Clínicas de São Paulo, estabelecimento que, 
até 1976, já tinha realizado 48 intervenções des
se tipo.

Transplantes. Comprovou-se, em 1978, que 
as operações de transplante bem-sucedidas ainda 
se restringem a certos órgãos, como a córnea e 
os rins. Até 1976, o Banco de Olhos de São Pau
lo havia realizado, num período de dez anos, 490 
transplantes de córnea, enquanto em todo o 
mundo cerca de 20 000 pessoas sobreviviam gra
ças a rins alheios.

Verificou-se também que, apesar dos esforços 
no campo das pesquisas médicas, os transplantes 
de órgãos como o coração, fígado, pulmão e 
pâncreas continuaram apresentando altos índi
ces de rejeição e, portanto, de insucesso, levando 
os médicos a só recorrerem a esse tipo de cirur
gia em casos extremos. Com isso, as taxas de 
sobrevivência, em todo o mundo — principal
mente em transplantes cardíacos —, aumenta
ram bastante. Estatísticas relativas ao ano de
1977 mostram que dos pacientes que se submete
ram a transplantes de coração havia um ano 
atrás, 47% sobreviviam, enquanto todos os que 
foram submetidos a outros tipos de transplantes 
haviam morrido.
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Eleito
presidente, Julio 
César Turbay 
Ayala iniciou o 
combate aos 
grupos guerrilheiros.
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Colômbia
República da América do Sul, limitada pelo mar das Caraí
bas (N), Venezuela e Brasil (L), oceano Pacífico e Panamá 
(0), e Peru e Equador (S); área : 1 138 914 km 2; popula
ção: 24 893 800 (1977); capita l: Bogotá (3 618 800 
hab., est. 1977); principais cidades (1976): Medellín 
(1 195 000 hab.) e Cali (1 003 000 hab.); língua: espa
nhol; re lig ião: catolicismo romano; PNB: 12,4 bilhões 
de dólares (1975); principais exportações: café e teci
dos; Governo: presidente, Julio César Turbay Ayala.

A vida política da Colômbia no período de 
1976/78 foi afetada por graves dificuldades eco
nômicas decorrentes sobretudo do declínio da 
produção de café e petróleo. Os reflexos dessa 
situação, aliada ao desemprego, inflação e êxodo 
rural, traduziram-se em greves, manifestações 
populares, atividades guerrilheiras, seqüestros e 
assassinatos.

As eleições de abril de 1976, realizadas na vi
gência do estado de sítio decretado em junho de
1975, foram marcadas por intensa agitação estu
dantil, resultando, poucos dias antes do pleito, 
na ocupação da capital por tropas federais, na 
morte de várias pessoas e no fechamento da Uni
versidade de Bogotá. Apesar da abstenção de 
76% do eleitorado — a maior da história do país 
—, o Partido Liberal conquistou 52% dos votos, 
enquanto o Partido Conservador recebeu 40% e 
as esquerdas, 8%.

Violência e repressão. A agitação política 
recrudesceu depois do pleito, com o seqüestro e 
assassinato do presidente da Confederação dos 
Trabalhadores da Colômbia, José Raquel Mer
cado, pela organização terrorista M-19, vincula
da ao ex-ditador Rojas Pinilla. O estado de sítio 
foi suspenso a 23 de junho, entrando novamente 
em vigor em outubro em virtude da propagação 
dos movimentos grevistas. A instabilidade políti
ca chegou a atingir o próprio Governo, com a 
demissão de sete ministros, ao mesmo tempo em 
que a Oposição denunciava a corrupção admi
nistrativa e o acobertamento, por figuras üo G o
verno, do tráfico de maconha, cocaína e pedras 
preciosas.

Em abril, a gravidade da crise política levou 
o presidente López Michelsen a propor sua pró
pria renúncia, enquanto avultavam os atentados 
terroristas e o país era paralisado em setembro 
por uma greve geral de 5 milhões de trabalhado
res, que exigiam o fim do estado de sítio, medi
das contra o custo de vida e escala móvel de sa
lários. Em resposta, o Governo decretou uma lei 
antigreve, medidas de segurança e mobilizou 
100 000 soldados para manter a ordem.

O governo de Turbay Ayala. Nas eleições 
presidenciais realizadas a 4 de junho de 1978 
saiu vitorioso Julio César Turbay Ayala, líder 
de uma das facções do Partido Liberal, que teve 
o dobro da votação de seu oponente, o ex-presi
dente Lleras Restrepo, nas primárias, e uma 
maioria de mais de 100 000 sufrágios sobre o 
candidato do Partido Conservador, Belisario Be- 
tancur. Em setembro, o novo presidente decretou 
o Estatuto de Segurança, com o objetivo^de com
bater a ação dos três grupos guerrilheiros em ati
vidade no país: as Forças Armadas Revolucio
nárias da Colômbia (FARC), o Exército de Li
bertação Nacional (ELN) e o Exército Popular 
de Libertação (EPL).

Economia. No plano econômico, a situação 
tornou-se cada vez mais delicada, com os cons
tantes aumentos dos derivados de petróleo (a 
Colômbia importa petróleo desde 1976), acarre
tando elevações nos preços dos gêneros de pri
meira necessidade e queda no poder aquisitivo 
dos trabalhadores. Essa situação colocou o Go
verno no foco de pressões dos empresários, que 
passaram a exigir constantes aumentos dos pre
ços dos produtos básicos, enquanto as organiza
ções sindicais reivindicavam reajustamentos de 
salários da ordem de até 500%.

Comércio Internacional
A queda na taxa de crescimento e a manutenção 
dos elevados índices de desemprego dos países 
industrializados, somadas à inflação, ao endivi
damento externo e também ao agravamento dos 
problemas econômicos das nações em desenvol
vimento, acarretaram, desde a crise do petróleo, 
em 1973, muitas transformações no comércio in
ternacional.

Com o aumento dos preços do petróleo, mui
tos países tiveram que enfrentar o desequilíbrio 
de suas contas externas, a desvalorização de sua 
moeda, e viram-se, além disso, obrigados a redu
zir suas importações. O resultado desse quadro 
é que a expansão do comércio mundial se faz 
a um ritmo muito mais lento do que há cinco 
anos.

Poucos países, na verdade, estão a salvo de 
preocupações com sua economia e, especialmen
te, da necessidade de acom p an h ar atentam ente a 
evolução de seus balanços de pagamentos. Até 
mesmo os exportadores de petróleo, com um su-
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perávit de USS 19 bilhões em suas contas com 
o exterior, sofreram em 1978 os efeitos da desa
celeração dos negócios. O superávit da balança 
comercial da Arábia Saudita caiu de US$ 13,5 
para USS 11 bilhões, e, na Venezuela, nem mes
mo a receita do petróleo foi suficiente para impe
dir que o aumento das importações de produtos 
manufaturados causasse em 1978 seu primeiro 
déficit comercial em cinqüenta anos.

Desequilíbrio do sistema monetário in
ternacional. Nos últimos anos — e de modo 
particular no de 1978 — o desequilíbrio das tran
sações comerciais entre os países industrializa
dos tem se agravado. A balança comercial dos 
Estados Unidos registra déficits crescentes: USS 
6 bilhões em 1976, USS 25 bilhões em 1977 e 
US$ 30 bilhões em 1978. O Japão, ao contrário, 
atingiu um superávit de US$ 17 bilhões em 1977 
e USS 20 bilhões em 1978, o mesmo saldo que 
a Alemanha, nos dois últimos anos, vem man
tendo a seu favor.

O desajuste dos balanços de pagamentos dos 
países desenvolvidos se reflete no desequilíbrio 
do sistema monetário internacional: de outubro 
de 1977 a outubro de 1978, a desvalorização do 
dólar atingiu 26% em relação ao iene e 19% em 
relação ao marco. Os produtos dos Estados Uni
dos, portanto, estão custando menos, o que po
derá, no ano de 1979, reduzir seu déficit comer
cial. A valorização do marco e do iene encare
ceu, por outro lado, os produtos alemães e japo
neses, dificultando sua colocação no mercado.

A França e a Itália, como a Alemanha e o 
Japão, também tiveram resultados positivos em
1978. A balança comercial francesa, que regis
trou, há dois anos, um déficit de USS 4 bilhões, 
teve agora um superávit de USS 400 milhões, e 
na Itália, apesar da queda da taxa de crescimen
to e da inflação elevada, o superávit chegou a 
USS 5 bilhões.

Países socialistas. O desequilíbrio do co
mércio internacional, porém, não afetou somente 
a economia capitalista. Os balanços de conta 
corrente da União Soviética, da China e da 
maior pane das nações do Leste Europeu sao de
ficitários desde 1976. É difícil, no entanto, ava

liar a dimensão de seu comércio: os países socia
listas têm introduzido nos negócios com o Oci
dente a troca de produtos contra produtos, sem 
o intermédio de divisas. Estima-se que essa for
ma de transação já representa aproximadamente 
50% de seu comércio com os países em desen
volvimento.

Terceiro Mundo. A situação dos países em 
desenvolvimento importadores de petróleo é 
mais delicada. Tradicionais exportadores de pro
dutos primários, cuja cotação, em geral, tem si
do estável desde 1975, e compradores de produ
tos acabados, sujeitos a constantes reajustes de 
preços, enfrentam assustadores déficits em suas 
contas (no Brasil, o déficit chegou a USS 900 
milhões, depois de um superávit de USS 98 mi
lhões em 1977). Apesar desses problemas, as re
servas desses países, em conseqüência da oferta 
de dinheiro no mercado internacional, aumenta
ram mais de 10 bilhões de dólares em 1978 (no 
Brasil, o aumento chegou a USS 4,5 bilhões), o 
que leva alguns economistas a crer que uma ace
leração do comércio mundial partirá forçosa
mente desses países, uma vez que o ritmo reduzi
do da atividade econômica nos Estados Unidos 
anula os altos índices de crescimento da Europa 
e do Japão.

Não se deve, contudo, esperar mudanças qua
litativas no comércio dos países em desenvolvi
mento. Segundo um relatório publicado em 1978 
pelo Acordo Geral de Tarifas e Comércio 
(GATT), a exportação de manufaturados dos 
países em desenvolvimento foi maior no decênio 
1963/73 do que no período 1971/77. O Brasil 
é uma das raras exceções: sua participação nas 
exportações de manufaturados do Terceiro Mun
do passou de 1% em 1973 para 7% em 1977 (a 
exportação brasileira de produtos industrializa
dos, incluindo café solúvel, cresceu 32,8% de ja 
neiro a outubro de 1978).

Protecionismo. O estudo do GATT revela 
que o aumento das exportações de manufatura
dos e o declínio relativo da dependência que as 
exportações de países como o Brasil mantinham 
em relaçào aos produtos primários, embora len
tos, são as principais modificações ocorridas no

DÉFICIT 1
COMERCIAL
DOS
ESTADOS UNIDOS 
COM O JAPÃO
Em bilhões de dólares 
•Estimativa

INTERNACIONAL

Mesmo os países 
exportadores de petróleo 
(na foto, a delegação 
saudita da OPEP) 
sofreram os efeitos da 
queda dos negócios 
internacionais.
No gráfico ao lado, em 
bilhões de dólares, 
o déficit comercial dos 
EUA com o Japão.
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comercio internacional nos últimos anos. E já
começam a preocupar os países industrializados, 
que têm recorrido, com freqüência cada vez 
maior, a medidas protecionistas (principalmente 
contra as exportações de aço, navios, têxteis, cal
çados e maquinaria) para reajustar suas contas. 
O Brasil, por sua política de subsídio às exporta
ções, tem sido alvo do protecionismo, especial
mente dos Estados Unidos.

A mais recente ofensiva norte-americana ta
xou, a partir de janeiro de 1979, os produtos têx
teis brasileiros em 18,6%. O GATT está prepa
rando um novo código, que será divulgado em
1979, para regular a política de subsídios dos 
países exportadores.

Ver também: Economia Mundial.

Comores
República localizada na África Oriental, na entrada norte 
do canal de Moçambique, oceano Índico, 480 km a no
roeste de Madagáscar; área: 1 862 km 2; população: 
344 300 (1976); capital e principal cidade: Moroni 
(18 300 hab., 1976); línguas: malgaxe e francês; re li
gião: islamismo; principais exportações: essências para 
perfumaria, baunilha e cravo; Governo: presidente, Ah- 
med Abdallah Abdereman.

As Ilhas Comores tornaram-se independentes 
da França a 1.° de janeiro de 1976. Seu primeiro 
presidente, Ali Soilih, governou de janeiro de
1976 a maio de 1978, quando foi derrubado por 
um golpe de Estado, que colocou no poder Said 
Attoumani. O golpe, liderado por elementos liga
dos aos interesses franceses, marcou o fim da 
tentativa de tornar o arquipélago uma democra
cia popular.

Em outubro o país adotou uma Constituição, 
e as eleições presidenciais realizadas a 22 do 
mesmo mês deram a vitória a Ahmed Abdallah 
Abdereman.

Economia. Em virtude dos altos índices de 
desemprego (75% da mão-de-obra) e da baixíssi
ma renda per capita (60 dólares), a população 
do país tem emigrado em massa, principalmente 
para a costa ocidental de Madagáscar.

COMISSÃO  
ECONÔMICA  
PARA A AM ÉR IC A  
LATINA (CEPAL) 
Ver Organizações 
Internacionais

Computadores
As vendas dos fabricantes de computadores (cer
ca de USS 32 bilhões em 1977) têm, normalmen
te, dobrado a cada cinco anos. Esse extraordiná
rio crescimento é estimulado pelo contínuo 
avanço tecnológico do setor. O Fairchild-8, de
senvolvido nos Estados Unidos nos últimos dois 
anos, por exemplo, é vinte vezes mais rápido, 
tem uma margem de segurança 10 000 vezes 
maior e consome energia 56 000 vezes menor 
que o pioneiro ENIAC, o primeiro computador 
eletrônico, montado na década de 40.

O desenvolvimento dos sistemas de acesso re

moto (em que a comunicação com a unidade 
processadora é feita a longa distância), a tendên
cia de popularização dos computadores domésti
cos (somente nos Estados Unidos foram vendi
dos em 1977 perto de 20 000 unidades) e a inten
sificação do emprego da programação de dados
— especialmente na indústria automobilística, 
na construção de armamentos e no controle da 
navegação aérea — também contribuíram deci
sivamente para a ampliação do mercado.

Produção nacional. No Brasil, apesar de 
mais recente, o mercado de computadores reali
za negócios que envolvem elevadas somas e é 
disputado por cerca de cinqüenta empresas, na
cionais e estrangeiras. A Comissão de Coorde
nação das Atividades de Processamento Eletrô
nico de Dados (Capre), órgão criado pelo Go
verno para supervisionar o setor, estima que o 
país possui 4 500 computadores, o que o coloca 
como o sétimo maior mercado ocidental, na 
frente da Suíça e da Suécia, e deverá, até o final 
dos anos 80, chegar a 18 500 unidades.

Para disciplinar o mercado, a Capre regula
mentou a produção de minicomputadores (que 
representam 32% do mercado de computadores) 
e, adotando o modelo seguido pela França e pelo 
Japão, impôs condições à participação de em
presas estrangeiras (estabelecendo a obrigatorie
dade de promoverem associações com grupos 
nacionais) e reservou mercado para a Cobra 
(Computadores Brasileiros), empresa subsidiária 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico (BNDE). No início de 1978, depois de uma 
concorrência que mobilizou dezesseis fabrican
tes, a Capre selecionou três consórcios para, ao 
lado da Cobra (que vendeu, durante o ano, 450 
minicomputadores, principalmente os modelos 
TR, TD, Cobra 400 e Argus 700), explorarem 
o mercado. Os escolhidos foram a Labo (forma
da pela associação do grupo Forsa e do Brasilin- 
vest, com tecnologia da Nix Dorf, da Alemanha 
Federal), a SID (integrada pela Sharp, Dataserv
O computador brasileiro G-10, projeto da Cobra.
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e Inepar, com know-how da Logabax, da Fran
ça) e a Edisa, do Rio Grande do Sul, que empre
gará tecnologia da Fujitsu, do Japão. A decisão, 
inédita, exclui fabricantes como a IBM e a Bur- 
roughs — resistentes à associação com empre
sas brasileiras — e pretende ser a inspiradora de 
um modelo para outros setores industriais. A au
to-suficiência na área de minicomputadores re
presentará, a partir de 1979, uma economia de 
divisas de 200 milhões de dólares ao ano.

Comunidade de Nações
O número de membros da Comunidade de Na
ções aumentou em 1978, com a admissão de 
dois protetorados britânicos que se tornaram in
dependentes: as Ilhas Salomão e Dominica.

No mesmo ano, a organização realizou duas 
conferências: a primeira, que reuniu as princi
pais nações da Comunidade em Sydney, Austrá
lia, de 13 a 16 de fevereiro, debateu os proble
mas do terrorismo internacional, desarmamento 
e estabilidade no Sudeste da Ásia; na segunda, 
realizada em Londres a 13 e 14 de abril, minis
tros do Comércio de 32 países membros discuti
ram a constituição de “um fundo comum desti
nado a estabilizar o comércio mundial de certos 
artigos considerados de primeira necessidade”. 
O comunicado final deste encontro, entretanto, 
não passou de um apelo no sentido de que se 
reiniciasse o mais cedo possível a Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvol
vimento (ÜNCTAD).

Em junho de 1977, ano do Jubileu de Prata 
da rainha Elisabete II, realizou-se, também em 
Londres, a XXI Reunião da Comunidade, à qual 
somente dois países não compareceram: Sey- 
chelles, onde houve um golpe de Estado, e Ugan
da, cujas violações dos direitos humanos foram 
denunciadas no comunicado final. O encontro 
debateu principalmente os problemas da África 
austral (movimentos de libertação nacional e lu
ta da maioria negra por seus direitos, na Rodésia 
e África do Sul) e o intervencionismo soviético 
no continente africano (envio de armas aos guer
rilheiros, ajuda a Uganda, presença cubana em 
vários países e estreitamento de relações diplo
máticas com a Tanzânia e Zâmbia).

Comunismo
A partir de 1976, a imprensa européia enrique
ceu a terminologia política internacional com o 
termo “eurocomunismo”, na tentativa de carac
terizar as novas teses defendidas pelos três prin
cipais partidos comunistas da Europa ocidental 
(italiano, francês e espanhol) como caminhos 
possíveis de acesso ao poder. Mais do que um 
simples neologismo, o eurocomunismo represen
ta um dos mais significativos elementos da grave

crise que abala o movimento comunista interna
cional. A essa questão somam-se a deterioração 
das relações sino-soviéticas, cujas divergências 
vieram a público no início dos anos 60, as ten
sões e conflitos existentes entre o Vietnam e o 
Cambodja, a quebra das relações amistosas en
tre a Albânia e a China, e a posição divergente 
da Romênia no interior do Pacto de Varsóvia.

A crise de hegemonia. A crise do movi
mento comunista internacional revela-se tam
bém na negação por parte de inúmeros partidos 
comunistas da necessidade de um centro hege
mônico do movimento revolucionário mundial, 
o que foi representado pela União Soviética des
de a Revolução Socialista de 1917. O papel diri
gente do Partido Comunista da URSS abrangia 
inclusive o direito de ditar os caminhos políticos 
a serem seguidos por cada partido comunista, ao 
nível nacional, princípio negado em junho de
1976, na Conferência dos Partidos Comunistas 
Europeus, realizada em Berlim. Segundo o docu
mento final, a cada partido é reconhecido o di
reito de escolher sua própria via para o socialis
mo, posição antes assumida publicamente pelos 
PCs da Espanha e Iugoslávia, atacando de frente 
a idéia de um centro hegemônico.

Eurocomunismo e democracia. No que 
diz respeito à teoria e à prática, o eurocomunis
mo adquiriu uma articulação mais acabada e ra
dical com a publicação do livro Estado e Euro
comunismo, de Santiago Carrillo, secretário-ge- 
ral do PC espanhol, no qual são discutidas as 
questões essenciais do eurocomunismo: natureza

C O M U N ISM O

Os líderes soviéticos 
Alexei Kossíguin e 
Leonid Brejnev 
(ao lado) enfrentam a 
perda da hegemonia do 
PC da URSS na Europa 
e os ataques chineses, 
que se intensificaram 
após a queda da 
chamada "Gang dos 
Quatro” (acima, à esq., 
manifestação em 
Pequim contra a gang, 
em outubro de 78).
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do Estado nas sociedades democráticas, liberda
des civis, ditadura do proletariado e existência 
do partido único após a tomada do poder. Car- 
rillo trata também — e numa postura crítica — 
da construção do socialismo na URSS, negando 
que o modelo soviético deva ser seguido pelos 
países da Europa ocidental. Os pontos de vista 
do líder comunista espanhol vêm transformando 
a vida interna do PC espanhol, que no último 
congresso, realizado no ano de 1978, deixou de 
considerar-se um partido leninista para chamar- 
se tão-somente marxista e revolucionário.

De uma forma mais atenuada essas questões 
têm sido discutidas pelo Partido Comunista ita
liano, pelo francês, e até pelo japonês, que se de
claram organizações nacionais e com plena inde
pendência em relação ao Partido Comunista da 
URSS. Em declaração assinada a 3 de março de
1977, após uma reunião em Madri, os secretá- 
rios-gerais do PCE, PCI e PCF anunciaram sua 
decisão de construírem uma sociedade socialista 
com pleno respeito às liberdades democráticas, 
e na qual coexistam pluralismo partidário e li
berdade sindical, religiosa, cultural e artística, 
bem como a alternância democrática das maio
rias no poder.

Todos esses pontos já vinham sendo critica
dos pelo Partido Comunista da URSS como 
uma negação do pensamento marxista-leninista 
cíássico, mas sua discordâncià com o eurocomu- 
nismo tornou-se ainda mais profunda, quando 
Santiago Carrillo se opôs à existência dos gran
des blocos militares — numa clara alusão ao 
Pacto de Varsóvia, subordinado aos interesses 
hegemônicos da URSS. A discussão extravasou 
inclusive para os países do Leste Europeu, como 
a Romênia, que se recusou, em dezembro de
1978, a acatar a decisão soviética de ampliar os 
orçamentos militares dos membros do pacto.

Sudeste Asiático. Passados os anos da luta 
comum contra as tropas norte-americanas, as 
questões nacionais voltaram a ser o ponto cen
tral nas relações entre o Vietnam e seu vizinho 
Cambodja. Divergências seculares entre os dois 
países aguçaram-se rapidamente, até se transfor
marem, em 1978, num conflito militar declara

do, culminando na invasão do Cambodja por 
tropas vietnamitas, em fins de dezembro. A 
URSS e seus aliados da Europa oriental coloca
ram-se ao lado do Vietnam, enquanto a China 
dispôs-se a ajudar o Cambodja.

Ao mesmo tempo, intensificaram-se, em 1978, 
os choques fronteiriços entre chineses e vietna
mitas, levando Hanói a denunciar objetivos ex- 
pansionistas da China.

Divergências sino-albanesas. Inconforma
dos com as novas diretrizes políticas estabeleci
das por Hua Kuo-feng e Teng Hsiao-ping, após 
a morte de Mao Tsé-tung e a derrota do grupo 
radical liderado por Chiang Ching, os líderes co
munistas albaneses passaram a alertar o Gover
no chinês para o caráter das medidas de moder
nização da economia, por eles consideradas co
mo um abandono dos princípios revolucionários 
legados por Mao. As advertências evoluíram de
pois para ataques abertos, que qualificavam a 
China como aliada do imperialismo norte-ameri
cano e inimiga das forças revolucionárias. Essa 
posição levou a China a retirar todos os técnicos 
chineses da Albânia. Além disso, a nova política 
de abertura diplomática da China, que a levou 
inclusive a estreitar relações com o regime mili
tar do Chile, colocou os inúmeros grupos políti
cos maoístas, espalhados pelo mundo, numa si
tuação de perplexidade, fazendo com que muitos 
deles apoiassem as denúncias da Albânia, como 
é o caso do Partido Comunista do Brasil (PC 
do B).

Congo. 
República Popular do
República da África equatorial, limitada pelos Camarões 
e Império Centro-Africano (N), Zaire (L e S), enclave an
golano de Cabinda e oceano Atlântico (SO), e Gabão (O); 
área: 342 000 km 2; população: 1 416 000 (1977); ca
p ita l: Brazzaville (299 000 hab., 1974); principal cida
de: Pointe-Noire (141 700 hab., 1974); línguas: francês 
e dialetos bantus; re lig iões: animismo e catolicismo; 
PNB: 470 milhões de dólares (1974); principais expor- 
tações: petróleo e madeira; Governo: presidente, coro
nel Joachim Yombi-Opango.

Os comunistas 
espanhóis (acima, 
recebendo 
Dolores Ibarruri de 
volta ao país 
em 23-4-78) apóiam 
as teses do 
eurocomunismo do 
italiano Berlinguer, do 
espanhol Carrillo 
e do francês Marchais 
(à dir., durante 
a Conferência de Madri).

Congo, República 
Popular do



A 18 de março de 1977, o presidente Marien 
Nguabi foi assassinado e o governo, entregue a 
uma comissão de onze militares, designados pelo 
Partido Trabalhista Congolês (de tendências es
querdistas). Acusado de cumplicidade no assassi
nato, o ex-presidente Alphonse Massamba- 
Débat foi preso e executado a 25 de março. Em 
abril, o coronel Joachim Yombi-Opango tornou- 
se presidente da República, e em agosto de 1978 
sufocou uma rebelião militar apoiada, segundo 
ele, por grupos econômicos do Ocidente.

Economia. Em 1977 entrou em funciona
mento a refinaria de petróleo de Pointe-Noire, 
mas problemas geológicos na região tornaram o 
projeto deficitário, fato que contribuiu para 
agravar a situação econômica do país em 1978. 
Com o objetivo de reduzir o desemprego, o Go
verno repatriou os trabalhadores estrangeiros, 
criando problemas diplomáticos com países afri
canos cujos cidadãos trabalhavam no Congo.

Construção Civil
Pelo segundo ano consecutivo, o setor brasileiro 
de construção civil apresentou, em 1978, um 
nível baixo de atividades, em conseqüência da 
retração do mercado e das medidas governamen
tais para combater a inflação — em especial a 
Resolução 386, que proibiu o financiamento pa
ra a compra de terrenos e estabeleceu um teto 
de 3 500 UPCs (unidade padrão de capital) para 
a concessão de empréstimos. O número de lan
çamentos de edifícios residenciais em São Paulo 
caiu 31% em 1977 (336 contra 496 no ano ante
rior) e 29% em 1978 (223 lançamentos até no
vembro), segundo um estudo realizpdo pela 
Equipe — Levantamento e Pesquisa, no Estado 
de São Paulo. O número de lançamentos de 
edifícios comerciais caiu 38,8% em relação a
1977 e calcula-se que as vendas do setor tiveram 
uma queda de 56% no Rio, 64% em São Paulo

65% em Salvador.
O Governo procurou desafogar o setor em

1978 com uma injeção de Cr$ 8,1 bilhões desti
nados ao financiámento de imóveis novos, e de
terminou a reabertura temporária da Carteira 
Hipotecária da Caixa Econômica Federal para 
“operações casadas” (o empréstimo só é conce
dido se o dinheiro obtido com a venda de um 
imóvel usado for empregado na aquisição de um 
novo). Não houve, porém, sinais de recuperação. 
Calcula-se que as empresas estejam operando 
com 30% de sua capacidade ociosa, enquanto o 
número de falências e concordatas (que no pri
meiro semestre de 1978 superou o total de 1977) 
e as cifras de desempregados continuavam a su
bir. O setor de construção civil lidera também 
os índices de rotatividade de mão-de-obra, se
gundo pesquisa realizada em 1977 pelo Instituto
de Planejam ento E co n ô m ico  c So cia l ( I P E A ) . A

rotatividade (apurada pela divisão do número de
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A construção de 
moradias populares e 
conjuntos habitacionais 
foi a alternativa 
encontrada pelo setor, 
muito afetado pela 
Resolução n.° 386, do 
BNH. (Nafoto, o 
conjunto popular de 
Guaianazes, SP.)

trabalhadores pelas vagas existentes) elevou-se a 
129%, bastante acima dos índices médios das 
outras áreas analisadas (59%).

Se o Governo não reabrir o financiamento pa
ra a compra de imóveis usados, dificilmente 
ocorrerá a eliminação dos imóveis encalhados 
(cerca de 40 000 em todo o país) e a ativação 
da construção de novas habitações. A Caixa 
Econômica Federal — responsável por 50% dos 
empréstimos concedidos em todo o país — pre
vê uma aplicação de CrS 32,3 bilhões em 1979, 
soma modesta para as necessidades do mercado. 
O orçamento do BNH para o período de 
1979/81 dá ênfase ao financiamento para infra- 
estrutura de casas populares (65,5% de suas 
aplicações) e não amplia os recursos destinados 
ao mercado (74,5 bilhões em 1979). A estratégia 
adotada por muitas empresas consistiu em 
acompanhar as tendências do mercado e voltar- 
se para outras áreas, como a construção de 
obras públicas e de conjuntos populares.

CONSELHO M U N D IA L  
DAS IGREJAS (CMI)
Ver Religiões e Cultos

Consumo
Apesar dos modestos índices de crescimento 
atingidos pela economia como um todo, o nível 
de consumo manteve, em 1978, no Brasil, um rit
mo razoável de expansão. Em São Paulo, até o 
início do último trimestre de 1978, o nível de 
consultas à Sociedade de Proteção ao Crédito 
(um indicador do nível de consumo) aumentara 
11% em relação ao mesmo período de 1977 e 
3,8% em relação a 1976. Uma das explicações 
para essa alta, bem superior ao índice de cresci
mento econômico, foi o aumento no consumo de 
televisores por causa da Copa do Mundo de Fu
tebol.

Com base nos dados do Clube dos Lojistas 
do Rio de Janeiro, pode-se estimar que o número 
de vendas, em 1978, superou os baixos índices 
de 1977, sem alcançar, porém, os resultados de
1976, que já foram obtidos no meio de uma de
saceleração econômica (ver tabela). As vendas
nom inais nas indústrias de tran sfo rm ação  de
São Paulo se expandiram 47,4%, de janeiro a

TERMÔMETRO DE VENDAS 
(Variação Real)

Ano Variação
1972 5,3
1973 13,2
1974 2,0
1975 8,2
1976 2,4
1977 4,2
1978 2,3*

*Estimativa

Fonte: Clube dos Lojistas 
do Rio de Janeiro
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COOK, ILHAS
Ver Territórios 
Dependentes

CORRIDAS DE 
AUTOM Ó VEIS
Ver Automobilismo

CORRIDAS DE 
CAVALOS
Ver Turfe

agosto, o que corresponde a um incremento de 
9% sobre os mesmos meses de 1977.

O ramo dos bens de consumo duráveis foi res
ponsável pela melhoria das taxas de crescimento 
nas vendas do comércio varejista: o crescimento 
das vendas superou os índices inflacionários do 
período, o que garante que o crescimento do 
consumo não foi apenas nominal, mas efetivo. 
O ramo dos bens de consumo não duráveis (so
bretudo alimentação e vestuário), entretanto, 
cresceu a taxas inferiores às taxas de inflação — 
o que efetivamente representa um recuo no mon
tante real das vendas de 1978 em relação a 1977.

Coréia, República da
República limitada pela Coréia do Norte (N), mar do Ja
pão (L), estreito da Coréia (S) e mar Amarelo (O); área: 
98 758 km 2; pop.: 35 860 000 (1976); cap ita l: Seul 
(6 889 500 hab.( 1975); principais cidades (1975): Pu- 
san (2 454 051), Taegu (1 311 078) e Inchun (799 982); 
língua: coreano; re lig iões: budismo, confucionismo, xa- 
manismo e chondokyo; PNB: 18,7 bilhões de dólares 
(1975); principais exportações: roupas e tecidos, produ
tos metalúrgicos, maquinaria e peixe; Governo: presiden
te, Pàrk Chung Hee; primeiro-ministro, Choi Kvu Hah.

A vida política da Coréia do Sul tem sido afe
tada nos dois últimos anos pela decisão do Go
verno norte-americano, anunciada em 1977, de 
retirar, num prazo de cinco anos (1978/82), suas 
tropas estacionadas no país. O presidente Park 
Chung Hee discordou da medida, alegando que 
a presença das tropas dos EUA na Coréia do 
Sul representava um elemento decisivo para im
pedir a expansão do comunismo na região.

Em julho a Conferência Nacional para Unifi
cação (o colégio eleitoral do país) reelegeu Park 
Chung Hee para o quarto mandato presidencial 
de seis anos. Antes da eleição, para impedir o 
lançamento de candidatos alternativos, vários 
líderes oposicionistas foram colocados sob pri
são domiciliar. Em dezembro, nas eleições para 
a escolha de dois terços dos deputados da As
sembléia Nacional (o restante foi eleito em pleito 
indireto pelo colégio eleitoral a partir de uma lis
ta de candidatos indicados por Park Chung 
Hee), apesar das restrições à propaganda políti
ca, o Novo Partido Democrático, de oposição, 
teve 32,8% dos votos, contra 31% do Partido 
Democrático Republicano, governista, que no 
entanto elegeu maior número de deputados. Ain
da no final do ano, o presidente sul-coreano 
anunciou uma ampla anistia, que beneficiaria 
cerca de 5 000 presos políticos.

Ajuda e suborno. Embora o Governo dos 
EUA tenha dado garantias de que ajudaria o 
país no caso de agressão pela Coréia do Norte, 
as relações entre os dois países foram abaladas 
em 1977 pela revelação de que o serviço secreto 
sul-coreano (KCIA) subornava congressistas 
norte-americanos para assegu rar a ajud a ccon ô  
mica e militar dos EUA a seu país. Park Chung

Hee afastou do cargo o chefe de seu serviço se
creto, Chin Chunk Su, mas as investigações nor
te-americanas para apurar o suborno prossegui
ram em 1978. Além disso, a ajuda norte-ameri
cana ao país vem sendo criticada por grupos sul- 
coreanos de oposição ao presidente Park Chung 
Hee, freqüentemente acusando-o de violar os di
reitos humanos e de utilizar anticomunismo para 
se perpetuar no poder.

Economia. Apesar do aumento dos preços 
do petróleo a partir de 1974 e dos elevados índi
ces de inflação (cerca de 45%), a economia sul- 
coreana vem se desenvolvendo em ritmo acelera
do, graças aos maciços investimentos norte-ame- 
ricanos e japoneses. A produção industrial al
cançou, por exemplo, em 1967/77, um cresci
mento médio anual superior a 20%.

Coréia, República Popular 
Democrática da
República socialista da Ásia, limitada pela China (N), 
União Soviética (NE), mar do Japão (L), Coréia do Sul 
(S) e mar Amarelo (O); área: 120 538 km 2; população: 
1 6 2 5 6 0 0 0  (1976); cap ital: Pyongyang (.1 500 000  
hab., 1974); principais cidades (1974): Chongjin 
(300 000 hab.), Kaesong (240 000 hab.) e Hungnam 
(200 000 hab.); língua: coreano; relig iões: budismo, 
confúcionismo, chondokyo; PNB: US$ 5,96 bilhões
(1974); principais exportações: produtos metalúrgicos, 
minérios, alimentos; Governo: presidente, Kim II Sung; 
primeiro-ministro, Li Jong Ok.

A Coréia do Norte vem rompendo, nos últi
mos anos, seu tradicional isolamento em relação 
ao Ocidente. Embora continue condenando a 
presença de tropas norte-americanas e a ajuda 
dos EUA ao Governo sul-coreano, registrou-se 
considerável melhoria nas relações entre Pyon
gyang e Washington. Depois da posse de Carter, 
foi liberada a entrada no país de cidadãos norte- 
americanos e desenvolveram-se tranqüilamente 
as negociações relacionadas à derrubada, em ju
lho de 1977, de um helicóptero dos EUA que 
invadiu o espaço aéreo norte-coreano. Com o 
objetivo de garantir o êxito do Plano Qüinqüenal
de 1977/81 e reduzir a dependência do p aís em 
relação à URSS, o governo de II Sung intensifi

Além das armas pesadas (foto), o Governo sul-coreano 
quer a permanência das tropas dos Estados Unidos.



cou suas relações diplomáticas e comerciais com 
o Japào e outros países da Ásia.

No início de 1978, segundo fontes japonesas, 
a dívida externa norte-coreana era da ordem de 
USS 1,5 bilhão.

Importante também foi a visita, em 1978, do 
primeiro-ministro chinês, Hua Kuo-feng, propor
cionando o revigoramento dos laços econômicos 
entre os dois países.

A descoberta, em novembro de 1977, de uma 
rede de tráfico de drogas no norte da Europa, 
cuja chefia foi atribuída a diplomatas norte-co- 
reanos, afetou momentaneamente o esforço de 
aproximação com o Ocidente, resultando na ex
pulsão de cônsules e embaixadores da Coréia do 
Norte na Suécia, Dinamarca e Finlândia.

Política interna. Desde 1977, aventa-se a 
possibilidade de o presidente Kim II Sung estar 
se preparando para entregar o poder a seu filho 
Kim Jong II, que assumiria o cargo de secretá- 
rio-geral do Partido Comunista. A idéia, entre
tanto, parece não encontrar apoio nos quadros 
partidários, e em fevereiro de 1978 surgiram ru
mores, não confirmados, de que Kim Jong II te
ria sido vítima de um atentado.

Costa do Marfim
República da África ocidental, limitada pelo Mali e Alto 
Volta (N), Gana (L), golfo da Guiné (S), Libéria e Guiné 
(0); área: 322 463 km 2; população: 6 714 912 (1975); 
cap ita l: Abidjan (900 000 hab., 1976); principal cidade: 
Buakê (120 000 hab., 1976); línguas: francês e diúla; re
ligiões: animismo, islamismo e cristianismo; PNB: 2,57 
bilhões de dólares (1974); principais exportações: café, 
madeira, minérios, cacau; Governo: presidente e primei
ro-ministro, Félix Houphouèt-Boigny.

A vida política do país é relativamente estável 
e o presidente Houphouèt-Boigny, no poder des
de 1959, quase não tem enfrentado oposição nos 
últimos anos. Em agosto de 1977, numa campa
nha contra a corrupção, o presidente demitiu no
ve ministros.

Economia. No período 1976/78, a economia 
expandiu-se a uma taxa anual superior a 10%, 
enquanto a balança comercial tem apresentado 
constantes superávits. A descoberta de petróleo 
na região de Grand-Bassam, anunciada em outu
bro de 1977, trouxe novas perspectivas para o 
país. Calcula-se que o campo de Bélier começará 
a operar em 1980, com uma produção anual da 
ordem de 400 000 toneladas.

Costa Rica
República da América Central, limitada pela Nicarágua 
(N), mar das Caraíbas (L), Panamá (SE) e oceano Pacífico 
(0); área: 50 700 km 2; população: 2 044 237 (1977); 
capital e principal cidade: San José (228 302 hab.,
1976); língua: espanhol; re lig ião: catolicismo; PNB: 
1,86 bilhão de dólares (1975); p rin c ip a is  expo rtaçõ e s : 
café, banana, cacau, açúcar e carne; Governo : presidente, 
Rodrigo Carazo Odio.

Rodrigo Carazo Odio, candidato oposicionis
ta de uma coalizão de grupos de direita, ven
ceu as eleições de fevereiro de 1978 com 52% 
dos votos, derrotando o PLN (Partido de Libera
ção Nacional), organização social-democrata, 
que dominava a vida política do país, havia cer
ca de trinta anos. No plano da política externa, 
a Costa Rica opôs-se firmemente à ditadura de 
Somoza na Nicarágua. Em novembro de 1978, 
dois soldados costarriquenhos foram mortos na 
fronteira pela Guarda Nacional nicaragüense, o 
que provocou a ruptura de relações diplomáticas 
entre os dois países.

Cuba
República socialista, situada na entrada do golfo do Méxi
co, 144 km ao sul da Flórida; área: 114 524 km 2; popu
lação: 9 464 000 (1976); cap ita l: Havana (1 838 000 
hab., 1974); principais cidades (1970): Santiago de Cu
ba (277 600 hab.), Camagüey (197 720 hab.); língua: 
espanhol; re lig ião: catolicismo; principais exportações: 
açúcar, níquel, cobre e tabaco; Governo: presidente do 
Conselho de Estado, Fidel Castro Ruz.

Nos últimos três anos a vida política interna 
de Cuba foi marcada pela adoção de várias me
didas visando à institucionalização do socialis
mo, enquanto no plano das relações internacio
nais ocorreram uma crescente participação de 
tropas cubanas nos conflitos africanos e a gra
dual aproximação diplomática com os EUA.

Política interna. A nova Constituição, apro
vada em 1975 pelo I Congresso do Partido Co
munista de Cuba e que definiu o país como uma 
república socialista de operários, camponeses e 
outros trabalhadores manuais e intelectuais, en
trou em vigor a 15 de fevereiro de 1976, após 
ter sido referendada por um plebiscito. A reorga
nização institucional prosseguiu no mesmo ano 
com a eleição pelo povo dos 10 725 representan
tes das municipalidades, e com a escolha por es
tes dos 459 deputados da Assembléia Nacional, 
definida no texto constitucional como órgão su-

Tropas cubanas 
desfilam em homenagem 
ao presidente de 
Angola. Perfilados ao 
fundo, a partir da 
esquerda, Raul Castro, 
Agostinho Neto,
Fidel Castro e Osvaldo 
Dorticós Torrado.

Costa Rica

• 
CA

M
ER

A 
P

R
E

SS



192 CUSTO DE V ID A
premo do Estado. Além disso, foi aumentado o 
número de províncias de seis para catorze e cria
do o cargo de presidente do Conselho de Estado, 
reunindo os poderes antes atribuídos ao primei
ro-ministro e ao presidente da República. O no
vo cargo passou a ser ocupado por Fidel Castro, 
que também se reelegeu primeiro-secretário do 
Partido Comunista.

Política externa. As simpatias de Fidel Cas
tro pelos movimentos revolucionários do conti
nente africano só começaram a se traduzir em 
apoio concreto a partir de 1975, quando tropas 
cubanas lutaram aõ lado dos guerrilheiros do 
MPLA, liderados por Agostinho Neto. Em
1977, conselheiros e soldados cubanos intervie
ram na Etiópia contra os guerrilheiros da Frente 
de Libertação da Eritréia, e em fins de 1978 esti
mava-se em 25 000 o número de cubanos, entre 
militares e técnicos, em quinze países da África.

Com a posse de Jimmy Carter na presidência 
dos EUA entram em nova fase as relações cuba- 
no-norte-americanas. Ainda em 1977, os dois 
governos firmaram um acordo sobre pesca e 
águas territoriais. Os EUA suspenderam os vôos 
sobre Cuba e o Senado quebrou a rigidez do boi
cote econômico, iniciado em 1960, permitindo 
que homens de negócios norte-americanos fos
sem a Cuba. Ao mesmo tempo, Fidel Castro dei
xou que cerca de 84 cidadãos norte-americanos 
retornassem aos EUA, e em 1978 concordou 
com a libertação de aproximadamente 3 000 pri
sioneiros políticos, desde que os EUA estivessem 
dispostos a recebê-los.

Quase metade do comércio exterior do país 
continua a ser feito com a URSS, com a qual 
assinou em 1976 um acordo comercial de cinco 
anos de duração, e um outro prevendo a constru
ção de um complexo metalúrgico e de uma usina 
nuclear. Com esses acordos, a ajuda econômica 
soviética é calculada em USS 4 milhões por dia.

Economia. Na tentativa de diversificar a 
economia, reduzindo o peso da monocultura 
açucareira, o I Congresso do Partido Comunista 
aprovou também um primeiro plano qüinqüenal, 
a ser cumprido no período 1976/80.

Custo de vida
TEM PO  DE TR A B A LH O  

N ECESSÁRIO.
Para C om prar a Ração Essencial

Mês H o ras

Dez. 70 103
Dez. 71 113.
Dez. 72 132
Dez. 73 159
Dez. 74 158
Dez. 75 154
Dez. 76 150
Dez. 77 141
Out. 78  ̂A 7

u« ......  '>v *
Fonte: DIEESE (SP) mmmSm

As dificuldades enfrentadas pela economia inter
nacional desde 1973 têm se refletido numa per
sistente elevação do custo de vida nos países de 
economia aberta. Nos 24 países industrializados, 
membros da Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico (OCDE), houve 
um aumento médio de 9% nos últimos anos (em
1976 subiu 8,6%, em 1977 atingiu 8,9% e em 
1978 permaneceu em torno de 9%). Embora al
guns países (Alemanha, França, Inglaterra, Itá
lia, Japão e Canadá) tenham apresentado em
1 9 7 8  UlTict tçndcn cia para a red ução desses índi

ces, o custo de vida continuou em alta nos Esta-

AU M E N TO  NO CUSTO  DE V ID A  
Nas P rincipa is C idades B rasile iras

19781977

Representantes do Movimento do Custo de Vida na frus
trada tentativa de encontro com o presidente Geisel.

dos Unidos (7,5%) e atingiu níveis elevadíssimos 
na Turquia (70,2%), Zaire (100%) e Argentina 
(130%), enquanto Suíça (1,1%) e Luxemburgo 
(2,4%) tiveram aumentos insignificantes.

Brasil. O custo de vida no Brasil, apesar das 
variações regionais, sofreu nos últimos anos au
mentos consideráveis, em parte estimulados pe
las altas dos preços dos combustíveis e dos ali
mentos, e pelas elevadas taxas de juros. Em
1976, os índices atingiram 46,3% — o nível 
mais elevado desde 1964 — e nos dois anos se
guintes tiveram pequena redução: 38,7% em 77 
e 38,1% em 78 (inferiores aos da inflação — que 
em 78 foi de 40,8% — conforme o sistema de 
cálculo adotado no Brasil).

Em 1978, os maiores aumentos, segundo o 
DIEESE (Departamento Intersindical de Estatís
ticas e Estudos Sócio-Econômicos, de São Páu- 
lo), foram relativos a gastos com educação, ali
mentação, higiene pessoal e habitação.

Movimentos populares. Os anos de 1977 
e 1978 foram marcados por dois importantes 
movimentos em torno do aumento do custo de 
vida e dos bens de primeira necessidade. O pri
meiro desses movimentos desenvolveu-se a partir 
de agosto de 1977, quando os sindicatos dos me
talúrgicos da Grande São Paulo passaram a de-

Rio de Janeiro (FGV). 
São Paulo (DIEESE) 
São Paulo (IPE)
Belo Horizonte 
Porto Alegre 
Florianópolis

43.10  
39,25
41.10 
67,20 
41,82 
43,47

38,10
40,12
39,89
52,50
35,47
41,69

Fortaleza
Recife

4 0 J 0
48,26

43^89
54,10
51,86
47,20

Manaus
Brasília

43Í50
46,11

Curitiba 46,91 43,29
Salvador 41,34 44,20
Média dos aumentos 44,70 42,80
índices de reajustes de salários
decretados pelo Governo
foder»! |>»ra ns (lissMiAA

43,00de iane iro 40,00
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CUSTO D A A L IM E N TA Ç Ã O  EM  14  PAÍSES  

lis  índ ice  V ariação

(1970 »  100)

1. Argentina
2. Brasil
3. México
4. África do Sul
5. Canadá
6. Itália
7. Estados Unidos
8. Austrália
9. Dinamarca

10. Inglaterra
11. Suécia
12. Holanda
13. Bélgica
14. Alemanha Ocidental

Fonte: Departamento de Agricultura dos EUA.

ÍN D IC E  DO CUSTO D A A L IM E N T A Ç Ã O  EM  
15 C A PITA IS

C apita l índ ice  C ap ita l índice
1. Tóquio 6,38 9. W ashington 2,17
2. Copenhague 4,22 10. Canberra 2 ,10
3. Bonn 3,45 11. Ottawa 2,00
4. Haia 3,15 12. Buenos Aires 1,59
5. Bruxelas 3,06 13. Pretória 1,57
6. Paris 3,03 14. Brasília 1,55
7. Roma 2,91 15. Cidade do
8. Londres 2,41 México 1 49

Fonte: Departamento de AgricultuVa dos EUA.

nunciar como irreais os índices de reajuste sala
rial aplicados em 1973. A denúncia se baseou 
num relatório publicado pelo Fundo Monetário 
Internacional e num estudo sobre a inflação, de 
autoria de Mário Henrique Simonsen — escrito 
antes de sua passagem pelò Ministério da Fazen
da — que reconheciam uma subestimação dos 
aumentos de preços para o cálculo dd reajuste 
salarial daquele ano. Os sindicatos desencadea
ram, então, uma ampla campanha pela reposi
ção dos salários aos níveis anteriores a 1973, 
chegando a mobilizar mais de 800 000 operários 
metalúrgicos em todo o Estado. E, se bem que 
este objetivo não tenha sido obtido, a fixação 
dos reajustes, em 1978, passou a exceder fre
qüentemente os índices oficiais.

Em São Paulo, organizou-se uma ampla mo
bilização popular contra a carestia — o Movi
mento do Custo de Vida. Após diversas manifes
tações na capital paulista, o movimento dirigiu 
ao presidente da República, em agosto de 1978, 
um manifesto com cerca de 1,3 milhão de assi
naturas, reivindicando o congelamento dos pre
ços de bens de primeira necessidade, abono sala
rial de 20% para todos os trabalhadores e a fixa
ção de índices salariais superiores aos do custo 
de vida. O coronel Rubem Ludwig, porta-voz do 
Governo, afirmou que uma análise do documen
to mostrou a repetição de muitas assinaturas, 
acusação logo repelida pelo Movimento, que, 
mesmo sem ver seus objetivos atingidos, revelou 
uma nova forma de mobilização popular.

Dancat
“Depois da era das Galina Ulanova, Margot 
Fonteyn, Natalia Makarova ou Carla Fracci, es
ta é uma época de grandes estrelas masculinas 
no balé internacional”, afirmava a revista italia
na Panorama, de 25-4-1978, num artigo dedica
do ao estrondoso sucesso no Ocidente do soviéti
co Mikhail Barishnikov, a principal figura do 
American Ballet Theater. De fato, os grandes ar
tistas masculinos têm estado, nos últimos anos, 
em maior evidência no cenário da dança mun
dial do que as principais bailarinas.

Os grandes bailarinos. Rudolf Nureiev, 
Vladimir Vassiliev, Valiery Panov, além de Ba
rishnikov — todos eles formados pelo mesmo 
professor, o notável Aleksandr Ivanovitch Push- 
kin, da Escola do Teatro Bolshoi, de Moscou —, 
ou o cubano Fernando Bujones, têm centraliza
do as atenções do mundo do balé.

Nureiev é o de carreira mais antiga no Oci
dente, para onde se transferiu em 1961, tornan
do-se o principal bailarino do Covent Garden, 
de Londres, ao lado de Dame Margot Fonteyn. 
No período 1977/78, destacou-se pela monta
gem muito pessoal de Romeu e Julieta, de Pro- 
kofiev, e pela estréia cinematográfica no papel- 
título de Valentino, de Ken Russell; anunciou-se 
também em 1978 que ele se preparava para fazer 
o papel principal de um filme sobre a vida do 
famoso dançarino russo Vaslav Nijinski.

Barishnikov — que durante uma excursão do 
Bolshoi ao Canadá, em 1974, pediu asilo à em
baixada dos EUA — estreou igualmente no ci
nema em Momento de Decisão, de Herbert Ross, 
no qual Bujones aparece também durante a se
qüência do espetáculo de gala. Barishnikov al
cançou êxito com sua coreografia para o Que
bra-Nozes, de Tchaikovsky, num filme especial 
para televisão, que ele próprio estrelou ao lado 
da australiana Gelse Kirkland (o filme foi exibi
do pela televisão brasileira).

Vladimir Vassiliev, que permanece na U R S S ,
de onde sai raramente — o Governo soviético

Liubov Guerchunova 
e Anatoli Berdichev 
dançam a Valsa n.° 7 
de Chopin, durante 
a apresentação do 
Ballet Bolshoi 
em Porto Alegre.

Ver também: Inflação.
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Duas atuações de 
Mikhail Barishnikov, 
o bailarino mais 
famoso da atualidade: 
com Gelsey Kirkland, 
em Theme and Variations, 
coreografia de 
George Balanchine; 
e, à direita, em Dom  
Quixote, de Minkus.

deu-lhe, em 1978, permissão para dançar em 
Avignon, França num espetáculo coreográfíco 
de Maurice Béjart —, obteve sucesso no Ociden
te quando excursionou com o Bolshoi, contrace
nando com Iekatirina Maksímova em Spartacus, 
de Aram Khatchaturian (ver Obituário).

Companhias estrangeiras no Brasil. Três 
importantes grupos estrangeiros de dança excur- 
sionaram pelo Brasil em 1978. No elenco do 
Ballet Théâtre Contemporain de France destaca
va-se, como primeira bailarina, a brasileira Nora 
Esteves, que se encontra em Paris desde 1975. 
O Alvin Ailey American Dance Theater, um dos 
principais corpos de baile norte-americanos, 
apresentou espetáculos em que as tradições da 
dança clássica associavam-se ao jazz, ao folclo
re africano e ao estilo dos musicais da Broad- 
way, e sua grande estrela foi a bailarina Judith 
Jamieson. E o Bolshoi — cujo espetáculo come 
morativo do centenário (1977) fora proibido pela 
censura de ser exibido na televisão brasileira — 
pôde ser visto, quando excursionou, em 1978, 
pelas principais capitais do país. A tournée, en
tretanto, foi até certo ponto decepcionante, não 
só porque os espetáculos apresentados eram co- 
reograficamente superados ou convencionais, 
como também pelo fato de que a maioria dos 
integrantes do corpo de baile mostrou-se inexpe
riente. Além disso, a grande atração da compa
nhia, a bailarina Maya Plissetskaia, que deveria 
fazer o papel-título da Carmen (adaptada por

seu marido, Rodion Shtchedrin, da ópera de 
Georges Bizet), não pôde dançar, por ter sido 
acometida de uma crise de ciática. Apesar das 
críticas desfavoráveis, não se deixou de apontar 
a excelência de, pelo menos, dois jovens artistas: 
Tatiana Taiákina e Valiery Kóvtun.

No Brasil. Apesar dos problemas enfrenta
dos pelos profissionais da dança no País (falta 
de apoio oficial, carência de locais para ensaios 
e apresentações, inexistência de formação uni
versitária etc.), alguns grupos realizaram traba
lho consistente. O Balé Stagium, de São Paulo, 
por exemplo, realizou em Dança das Cabeças 
um espetáculo didático, ao qual incorporou téc
nicas de dança das mais diversas origens, inclu
sive indígenas (os integrantes do Stagium fize
ram, em 1977, uma experiência pouco conven
cional, ao visitarem o Xingu, onde observaram 
a dança dos índios e dançaram para eles). Tam
bém o Corpo de Baile do Teatro Municipal de 
São Paulo montou uma série de espetáculos co- 
reografados por Óscar Araiz (Prelúdios, com 
músicas de Chopin, e Canções, com música de 
Mahler) e Victor Navarro (Cenas de Família e 
Corações Flutuantes, com música de jazz).

O Segundo Concurso de Dança Contemporâ
nea (1978) foi ganho pelo Balé Teatro de Minas 
(surgido dentro do Grupo de Dança Ana Pavlo- 
va, de Belo Horizonte) com a apresentação de 
Carmina Burana, de Cari OrfT, coreografada por 
Adriana Coll. Outro conjunto mineiro que ga

Ao lado, apresentação 
do prestigiado grupo 
Stagium, de São Paulo, 
e, à dir., aspecto 
de dança popular 
no  r itm o  d isco th e q u e , 
que se espalhou 
rapidamente no mundo.



nhou prestígio foi o grupo Corpo de Baile de Be
lo Horizonte, que montou, em 1978, Maria, Ma
ria, com música de Milton Nascimento.

No Rio de Janeiro, vários grupos têm se des
tacado nos últimos anos, tanto na promoção de 
espetáculos como no ensino de dança. Entre os 
mais importantes figuram a Academia de Klaus 
Vianna, com mais de trezentos alunos, boa parte 
deles em via de profissionalização; o grupo de 
Dalal Aschcar, com 110 integrantes; e o grupo 
de vanguarda de Graciela Figueroa, que dividiu 
com o Balé Teatro de Minas Gerais o principal 
prêmio do Concurso de Dança Contemporânea 
de Salvador, Bahia.

Fora do eixo Rio — São Paulo — Minas, me
recem destaque as atividades do Corpo de Baile 
do Teatro Guaíra, de Curitiba, dirigido por Eric 
Waldo, que coreografou Homenagem a Patápio, 
com música do compositor Patápio Silva.

No campo do ensino, registra-se a série de 
cursos ministrados em São Paulo (1978) por Li
sa Ullmann, baseados nas técnicas especiais da 
escola de Rudolf von Laban. Essas aulas influen
ciaram espetáculos como Isadora, Ventos e Va
gas, com coreografia de Célia Gouveia, e Magi- 
tex, coreografado por Maria Duchesne.

Discotecas. Fato importante no âmbito da 
dança popular no período 1976/78 foi a prolife
ração de discotécas, sobretudo nos Estados Uni
dos e na Europa ocidental, propiciando renova
do interesse pela da"nça, particularmente entre as 
camadas jovenS das populações urbanas. O fenô
meno atingiu o Brasil com grande ímpeto, e em 
pouco tempo surgiram dezenas de discotecas, 
principalmente no Rio de Janeiro, cuja pista 
mais conhecida é a da Dancin’ Days, e em São 
Paulo, a da Banana Power. O sucesso das disco
tecas abriu caminho para a realização de con
cursos de danças, como o da Banana Power e 
o da TV Globo em conjunto com a Papagaio’s 
e também à fundação de cursos especializados 
em danças, como a Academia Joyce, em São 
Paulo.

Defesa Nacional
A grande novidade dos últimos anos em matéria 
de novos meios de destruição é a bomba de nêu
trons. Em abril de 1978, a imprensa norte-ameri
cana anunciou a intenção do presidente Jimmy 
Carter de autorizar a fabricação desse engenho, 
que, produzindo o dobro da radiação de uma 
bomba nuclear convencional, mas com muito 
menor poder explosivo, mata quase sem produ
zir destruição material (deixando as edificações, 
por exemplo, praticamente intactas). Imediata
mente surgiram severas críticas a Carter, sobre
tudo na França, Itália e Alemanha Ocidental, 
pois o objetivo do Pentágono, ao desenvolvê-la, 
era contrabalançar a grande vantagem das for 
ças do Pacto de Varsóvia sobre as da OTAN,

no que diz respeito ao numero de homens e de 
tanques (ver quadro da pág. 197). Atravessando 
a blindagem dos tanques soviéticos e matando 
seus ocupantes, a radiação da bomba de nêu
trons seria a única forma de deter uma maciça 
ofensiva das forças do Pacto de Varsóvia.

Para os críticos da bomba de nêutrons, embo
ra pudesse realmente deter a ofensiva inimiga, 
ela abriria as portas para uma reação nuclear da 
URSS, o que seria catastrófico para a Europa. 
Os soviéticos também reagiram, afirmando, pela 
agência Tass, que a fabricação dessa bomba pre
judicaria a assinatura de um novo Tratado de 
Limitação de Armas Estratégicas (SALT).

Todas essas reações levaram o presidente 
Carter, ainda em abril de 1978, a suspender a 
fabricação do engenho, deixando aberta, contu
do, a possibilidade de voltar a produzi-lo.

Novas armas. Entre as inovações importan
tes no domínio da tecnologia das armas, desta
cam-se os novos tipos de mísseis, como o Cruise 
e o MIRV, norte-americanos. O primeiro é um 
balístico de longo alcance e grande poder explo
sivo, programado para voar a baixa altitude, a 
fim de escapar aos radares inimigos. O MIRV 
(multiple independently targetable reentry vehi- 
cle) é um sistema balístico composto por três es
tágios, o último dos quais, chamado bus (ôni
bus), é capaz de lançar várias ogivas nucleares, 
cada uma com sua própria velocidade e trajetó
ria, de modo a atingir diferentes alvos.

Contra esses mísseis, a URSS desenvolveu, 
além de sua própria versão do MIRV, os podero
sos SS-16, 17, 18 e 19, balísticos intercontinen
tais capazes de transportar ogivas nucleares de 
até 100 megatons. Criou também um novo bom
bardeiro nuclear de longo alcance, o Backfire, 
semelhante ao B1 norte-americano.

Outra arma a ponto de ser produzida é um 
engenho que expele gás letal, atacando o sistema 
nervoso do hómem. Em outubro de 1978, o se
cretário da Defesa dos EUA, Harold Brown, or
denou a retomada do desenvolvimento dessa ar
ma, que, em 1976, fora proibida pelo Congresso 
norte-americano.

Desarmamento. A 21-12-1978, em Gene-
DAOMÉ
Ver Benin

As conversações sobre 
desarmamento vêm se 
desenvolvendo com 
lentidão. Na foto, em 
primeiro plano, os 
ministros das Relações 
Exteriores da URSS, 
Andrei Gromyko (esq.) 
e dos EUA, Cyrus Vance, 
(dir.), na abertura das 
conversações SALT II, 
sobre limitação de 
armas estratégicas, 
realizadas em Genebra, a 
21 de dezembro de 1978.
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bra, o secretário de Estado norte-americano, Cy- 
rus Vance, e o ministro das Relações Exteriores 
da URSS, Andrei Gromyko, iniciaram a última 
rodada de conversações do ano sobre desarma
mento, ao fim da qual esperava-se a assinatura 
do tratado SALT II, de limitação de armas estra
tégicas, em substituição ao anterior (SALT I), 
que caducara em outubro de 1977.

As conversações SALT II já se arrastavam 
por cerca de três anos. Em setembro de 1977, 
conseguiu-se avançar um pouco, com a fixação 
de algumas linhas mestras no que se refere à 
proibição de testes de sistemas ainda muito con
trovertidos, como o míssil norte-americano Crui- 
se, que não é interceptável pelos radares inimi
gos. Discussões acaloradas foram provocadas 
por outra arma norte-americana, o Minuteman 
III, míssil balístico intercontinental, que funcio
na com três ogivas nucleares.

Na Conferência de Desarmamento de Gene
bra, realizada em 1976, conseguiu-se apenas 
uma medida positiva: a aprovação de um trata
do a ser assinado pelos EUA, URSS e os 28 
membros do Comitê dc Desarmamento da 
ONU, proibindo o emprego de armas e técnicas

0  Xavante brasileiro 
(no alto), fabricado 
pela Embraer, já 
começou a penetrar no 
mercado internacional 
de armamentos.
0  caça inglês Harrier 
(ao lado), primeiro 
avião do tipo Stol 
fshort take-off and 
landing) funciona em * 
conjunto com uma 
rampa que permite 
decolagem imediata.
0  novo caça Hornet 
(abaixo), da Marinha 
dos EUA, que voou 
pela primeira vez em 
novembro de 78, deverá 
substituir o F-4 
Phantom e o A-7 Corsair.

modificadoras do meio ambiente, as chamadas 
“armas ecológicas”. Todas as outras questões le
vantadas na Conferência (proibição de armas 
químicas, experiências nucleares subterrâneas e 
armas de destruição maciça) continuam a susci
tar divergências. A 23-12-1978, encerraram-se 
as conversações entre Gromyko e Vance e ficou 
adiada a assinatura de um novo SALT. Além 
das divergências anteriores, outros fatores te
riam contribuído para o fracasso, entre eles o 
reatamento de relações entre a China e os EUA, 
pois a URSS teme que essa aliança favoreça a 
transformação da China em uma grande potên
cia militar.

Venda de tecnologia nuclear. No mesmo 
contexto polêmico situam-se as conversações en
tre as grandes potências sobre a conveniência de 
se estabelecerem limitações à venda de tecnolo
gia nuclear para outros países. Assim, em 1976, 
foi anunciada a conclusão do Acordo de Lon
dres, pelo qual Inglaterra, Alemanha Ocidental, 
França, Japão e Canadá se comprometiam a 
consultar os demais países exportadores de tec
nologia nuclear, antes de vendê-la a qualquer na
ção; além disso, o acordo estabeleceu que os paí
ses compradores deveriam aceitar o controle da 
AIEA (Agência Internacional de Energia Atômi
ca). Os signatários justificaram o acordo pelo 
perigo nuclear representado por cerca de trinta 
nações em condições de fabricar bombas atômi
cas, nos próximos cinco anos. África do Sul e 
Israel encabeçavam a lista dessas nações, que in
cluía o Brasil. Esses países insurgiram-se contra 
o Acordo de Londres, afirmando que as limita
ções à venda de tecnologia nuclear escondem o 
desejo das grandes potências de consolidar seu 
monopólio atômico.

Comércio de armas convencionais. Um 
relatório do Instituto Internacional de Pesquisas 
para a Paz, divulgado em 1977, estimou em US$ 
334 bilhões os gastos militares em todo o mun
do, em 1976. Os cálculos da CIA (Agência Cen
tral de Inteligência, dos EUA), para o mesmo 
ano, chegam a uma cifra maior: USS 400 bi
lhões. Na interpretação dessas cifras, tem se afir
mado que um tal nível de produção de armas en
gendra o perigo de crescente militarização da 
economia. Atenuando as crises cíclicas da pro
dução capitalista, estimulando o progresso tec
nológico e sustentando o nível de emprego de vá
rios setores, a produção de armas elevou-se ao 
plano das maiores indústrias do mundo.

Os EUA são responsáveis por 50% das ven
das mundiais, a URSS por 30%. Em terceiro lu
gar, colocam-se a Inglaterra e a França, com 5% 
cada uma, seguidas por Itália, Suécia, Alemanha 
Ocidental e Israel.

As vendas de armas pelos EUA se fazem pelo 
próprio Governo ou por empresas privadas; as 
que mais crescem são as efetuadas pela segunda
via . Em 1975/76 , as ven d as d as eirmresas norte- 
americanas, aos países do Oriente Médio quintu-



FORÇAS ARM A DA S  REGULARES DO M U N D O  (estim ativa em ju lho  de 1977)n>

Efetivo (em milhares) Navios Aviões a Jato

País Exército M arinha Força Aérea Porta-aviões Submarinos Destróiers Bombardeiros Tanques % dos gastos
e cruzadores e fragatas De Gombate e M ilitares

de reconhecim ento sobre o PNB

I OTAN

Alemanha (RFA) 341 ,0 38,0 110,0 - 24 22 384 173 3,837 3,6
Bélgica 62,0 4,2 19,4 - — 2 90 54 408 3,0
Canadá ,28,5 13,4 36,6 - — ' 3 23 . ' 120 255 1,9
Dinamarca 21,8 5,8 7.1 ■ ' _ 6 2 60 56 368 2,8
Estados Unidos 981 ,0 536 ,0 571,0 47 119 136 1,841 1,340 10,000 6,0
França 330,0 68,5 103,6 4 25 42 350 178 1,060 3,7
Grâ-Bretanha 175,2 76,7 87,2 - 5 31 68 226 166 910 5,1
Grécia 160,0 1-7,5 22,5 6 15 112 115 962 5,5
Holanda 75,0 17,0 17,7 ' / ' y  -, 6 17 108 36 810 3,4
Itália 218 ,0 42,0 70,0 1 8 18 162 72 1,500 2,6
Luxemburgo 0,6 - - - - - 1.2
Noruega 20,0 9,0 10,0 - 15 5 9 7 29 116 3,1
Portugal 36,0 12,8 10,0 U vv ... -r.., 3 7 18 20 100 3,9
Turquia 375 ,0 43,0 47,0 - 14 14 2 58 61 2,800 5,6

II PACTO DE VARSÓVIA
Alemanha (RDA) 105,0 16,0 36,0 - 2 35 ' 286 2,400 6,0
Bulgária 115,0 8,5 25,0 4 - 72 127 1,900 2,6 *
Hungria 8 3 ,0 - 20,0 - - - 176 1,000 2,6
Polônia 220 ,0 25 ,0 62,0 - 4 1 224 521 3 500 3,6
Romênia 140,0 10,0 30,0 - -  ■ - 75 252 1,500 .1 ,8
Tchecoslováquia 135,0 - 46 ,0 - - 158 250 3,400 3,5
U.R.S.S. 1 825 ,0 450 ,0 1 025 ,0 35 316 194 5,179 4,000 43 ,000 11-13

III. OUTROS PAÍSES EUROPEUS
Albânia 34,0 3,0 8,0 • 4 - - 113 100
Áustria 33,0 4,3 -  ■ 30 - 270 1,1
Espanha 220,P 48,0 41,0 1 10 27 120 - 675 1,7
Finlândia 30,3 3,0 3,0 — — 3 . . .. 47 1,1
Irlanda 13,3 0,5 0,7 - - 6 - - 1,6
Jugoslávia 193,0 27,0 40 ,0 . _ 5 1 130 131 2,150 5,0
Suécia 46,0 12,0 10,5 _ 17 12 126 306 750 3,7
Suíça ,2' 10,5/580,0 - 8 ,0 /45,0 - - - 29 0 55 540 2,3

IV. ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA E AMÉRICA LATINA

África do Sul 41,0 5,0 8,5 ■ - 3 4 47 43 170 4,7
Arábia Saudita 45,0 1,5 15,0 - - 70 37 475
Argélia 67,0 3,8 5,0 - ~ - 114 35 400
Argentina 80,0 32,9 17,0 3 4 10 109 1 4 ' 120 2,8
Brasil 180,0 49,0 42,8 1 8 14 33 15 60 1,3
Chile 50,0 24,0 11,0 2 3 8 - 50 76
Colômbia 42,0 8,0 6,5 - 2 4 — 16 -* 0,9

Cuba 160,0 9,0 20,0 — — 75 120 SOO
Egito 300 ,0 20,0 25,0 - 12 5 341 132 1 850 37,0
Etiópia*21 50,0 /125,0 1,5 2,0 - 29 — 70
Irã 220 ,0 22 ,0 100,0 7 285 56 1 620 12,0
Iraque 160,0 3,0 25,0 - - 214 135 1 400
Israe l'2’ 138 ,0 /375,0 5,0/6 ,0 21,0 /25 ,0 — 1 — 535 14 3 000 35,3

Jordânia 61,0 ■ _ 6,6 - - - 60 18 520 11,7

Líbano 17,0 WÈÊÈSÈÊSÊÊÉ 1,0 — — — 12 9 —
Líbia 22,0 2,7 4,5 - - 1 62 72 1 200

Marrocos 75,0 C fi 24 21 100 3,24,0 0,0

México 220 ,0 17,5 6,0 - - 3 - - - 0,8

Nigéria 221 ,0 3,5 6,0 - - 1 36 - ■ _

Peru 46,0 14,0 10,0 4 8 6 34 70 310

Síria 200 ,0 2,5 25,0 . _ - - 175 220 2 500

Somália 30,0 0,5 1,0 — —■ - 43 12 —
Sudão 50,0 0,6 1,5 — — — 17 10 130

Zaire 30,0 - 3,0 - - - — 17 —

V EXTREMO ORIENTE E ÁSIA
Austrália
Bangladesh
Birmânia
China

31,8 
65,0 

153,0 
3 250 ,0

16,2
0,3
9,0

300 ,0

21,6
3,0
7,5

400 ,0

1 4

66

1 1

2
22

97 

1 890
*7 0

11 

4 500

163
30

10 000

2,8

Cingapura 
Coréia do Norte

30,0
430 ,0

3,0
25,0

3,0
45,0 10 7

/  Z
400 230 1 750

Coréia do Sul 580,0 25,0 30,0 - 7 30 3 12 1 000
Filipinas 63,0 20,0 16,0 - - - 7 20 20 2,4
Formosa 355 ,0 35,0 70,0 — 2 18 263 8 150
índia 950 ,0 46,0 100,0 3 8 28 290 406 1 780
Indonésia 180,0 39,0 28,0 — 3 11 16 — —
Japão 155,0 40,0 43,0 - 15 45 100 264 610 0,9
Laos 46,0 — 2,0 - — - — - -
Malásia 52,5 5,5 6,0 - — 2 14 - . —. ;
Nova Zelândia 5,5 2,7 4,3 _ - 4 13 - - 1,7
Paquistão 400 ,0 11,0 17,0 3 5 171 71 1 000 6,2
Tailândia 141,0 28,0 42,0 ■ — —■ 7 14 —

900Vietnam 600,0 3,0 12,0 ■ — - ' ■ 180 150 .

Notas —  1. Com exclusão de forças irregulares, paramilitares e de segurança, além de navios com menos de 100 t de deslocamento.
Fontes consultadas: Institu to  Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, The M ilita ry  Balance 1977)78; idem, Strategic Survey 1976. 
2. O número depois da barra indica o efetivo com pletam ente mobilizado.
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Número 
de ogivas

Poder explosivo Precisão de alvo 
(em quilotons) (em m ilhas náuticas*}

Número 
estim ado 
em 1985

M ísseis pesados
EUA: Nenhum projetado 
URSS: S S -18 8-10 1 000 0.1

0
308

O utros m ísseis in te rcon tin en ta is  (IC B M ) baseados em  te rra

EUA: M inuteman III
M -X (se fabricado) 

URSS: SS-17 
S S -19

3 
10
4 
6

170 
350  

500-1 000  
50 0 -1 0 0 0

0.1
0,08
0.3
0,25

5 5 0
2 0 0 -3 0 0

20
5 00

M ísseis lançados por subm arino
EUA: Poseidon 

Trident 
URSS: SSN-8

10
6 -1 0

1

40 0  
2 0 0 -3 0 0  
500-1 00 0

0,3
0,1
0,8

64
328
160

SSN-18 6 500 0,5 26 4

M ísseis Cruise
EUA
URSS: Nenhum projetado 
*  1 m ilha náutica =  1,853 km

1 2 0 0 -3 0 0 0,005 3 000

Previsão baseada em 
relatórios do Congresso 
e do Departamento de 
Defesa dos EUA e 
supondo o cumprim ento 
dos acordos SALT II.

plicaram-se. As vendas para o Irã, o maior com
prador da década de 70, passaram de USS 100 
milhões para US$ 1 bilhão. Depois do Irã, os 
maiores clientes dos EUA são Israel, Arábia
Saudita, Jordânia, Líbano, Marrocos e Tunísia.

A União Soviética tem como maiores clientes 
a Síria, o Iraque e a Líbia; em menor escala, co
locam-se a Argélia, o Marrocos, o Sudão e o Iê- 
men do Sul. A Inglaterra e a França vendem 
principalmente para o Oriente Médio.

Brasil. Em 1976 o Brasil entrou no reduzido 
grupo de países exportadores de armamentos, 
graças ao sucesso alcançado pelos blindados le
ves (de até 11 toneladas) Cascavel e Urutu, pro
jetados e produzidos pela empresa paulista En- 
gesa, sob encomenda do Exército. Assim, além 
das 300 unidades usadas pelas forças brasileiras, 
o país exportou até 1978 mais 800 desses blin
dados para a Líbia (primeiro e maior cliente), a 
Bolívia, o Chile e o Iraque. Este último país 
anunciou ainda a intenção de adaptar o canhão 
de 90 mm do Cascavel aos restantes de sua frota 
blindada (cerca de 1 800), de origem soviética. 
A Engesa ainda exportou, entre os anos de 1976

e 1978, mais de 1 000 caminhões militares.
Duas. outras empresas de São Paulo, a Biselli 

e a Bernardini, testaram protótipos de blindados 
médios (até 30 t) sobre lagartas, feitos com o 
aproveitamento da blindagem dos tanques norte- 
americanos X-l e M41 (o último com um motor 
diesel e o canhão Engesa de 90 mm).

No setor aeroespacial estão sendo produzidos 
o EMB-11, versão do Bandeirante para patrulha- 
mento marítimo, e o caça Xavante (ambos fabri
cados pela Embraer), e o foguete antitanque Co
bra 2 000, feito pela Avibras.

Para coordenar as atividades do setor e aten
der às encomendas das Forças Armadas, depen
dendo o menos possível de fornecimentos exter
nos, o Governo criou a Imbel (Indústria Brasilei
ra de Material Bélico). Surgiram ainda várias 
propostas de associação com fabricantes euro
peus, entre os quais a Fiat, já instalada no Brasil 
e produtora no exterior de carros de combate; 
a Messerschmitt (indústria aeronáutica); a 
Krauss Maffei (veículos militares, associada no 
Brasil à Mercedes-Benz); e a Zeiss (material óp
tico de combate).

O M ÍS S IL  C R U IS E : D E S L IZ A N D O  S O B R E  AS Á R VO R E S ........*
y '  O curso pode ^er mudado 

por um controle via satélite
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Dinamarca
Monarquia constitucional do norte da Europa, limitada pe
lo estreito de Skagerrak (N), estreitos de Kattegat e Ore- 
sund, e mar Báltico (L), Alemanha Ocidental (S) e mar 
f lo  Norte (0); área: 43 069 km 2; população: 5 070 000 
0 9 7 6 ); capital e principal cidade: Copenhague 
(1 269 938 hab., 1976); língua: dinamarquês; re lig ião: 
luteranismo; PNB: US$ 39,8 bilhões (1976); principais  
exportações: maquinaria, carne, produtos químicos e na
vios; Governo: rainha, Margarida II; primeiro-ministro, 
Anker Joergensen.

Nas eleições municipais de 7-3-1978, os so- 
cial-democratas foram vencedores, obtendo 38% 
dos votos. Assim, melhoraram ainda mais sua 
posição em relação ao pleito parlamentar de fe
vereiro de 1977, quando voltaram ao poder após 
cinco anos de supremacia do Partido Liberal.

Política externa. Numa atitude de condena
ção à política de discriminação racial vigente na 
África do Sul, o Governo proibiu, em março de 
1978, a aplicação de novos investimentos dina
marqueses naqueles país. Durante a visita que 
fez à França, em março, a rainha Margarida 
apoiou a formação de uma união européia confe
derada e pragmática, desde que se preservassem 
as características de cada nação. E, em novem
bro, o Parlamento aprovou um estatuto de auto
governo para a Groenlândia.

Economia. Em 1978, o Governo adotou 
uma série de medidas destinadas a solucionar a 
crise do ano anterior, quando o desemprego atin
giu o índice de 6% e a moeda caiu em relação 
ao marco alemão (3% em abril, e 5% em agos
to). Nesse sentido, o Parlamento aprovou um au
mento de impostos e um programa de noivos in
vestimentos, no valor de USS 1,6 bilhão.

Direitos Humanos
Em dezembro de 1978 a Declaração dos Direi
tos do Homem completou seu 30.° aniversário. 
Concebida no clima democrático do pós-guerra, 
a declaração não chegou, entretanto, a ser plena
mente cumprida, mesmo pelos países signatá
rios. Nem mesmo as diversas cláusulas incluídas 
no Tratado de Helsinque (1975) — o qual ga
rantiu a independência e soberania da Finlândia
— referentes a certos direitos, como o de conta
to entre pessoas afastadas por razões políticas 
e o de livre trânsito por motivos profissionais, 
pessoais etc., estão sendo integralmente respeita
das pelas 35 nações que subscreveram o acordo. 
Tanto que na Conferência de Belgrado (1977) 
foram mais uma vez discutidos problemas de di
reitos humanos e das violações dos compromis
sos assumidos em Helsinque. Essas irregularida
des vinham sendo denunciadas pela Anistia In
ternational, entidade que ganhou o Prêmio Nu-
bei da Paz de 1977.

Diplomacia dos direitos humanos. Pouco 
depois de assumir a presidência dos EUA 
(1977), Jimmy Carter inaugurou sua política de 
defesa dos direitos humanos em escala mundial.

A nova diplomacia tem sido exercida com re
lativa eficácia em alguns países da América La
tina (redução da ajuda militar e econômica à Ar
gentina e Chile, suspensão do envio de armas ao 
Uruguai) e também nas nações socialistas do 
Leste Europeu, sobretudo a URSS, cujos dissi
dentes são ostensivamente apoiados por Carter.

Mas a política de direitos humanos de Carter 
vinha sendo criticada por seu unilateralismo, 
pois em países como a Coréia do Sul, Filipinas 
e Irã — onde maiores são os interesses norte- 
americanos — as preocupações com as viola
ções desses direitos em geral subordinam-se a 
objetivos econômicos ou estratégicos.

Europa ocidental. Embora os direitos huma
nos sejam mais respeitados nesta região do que 
em qualquer outra parte do mundo, várias perso
nalidades e organizações internacionais têm de
nunciado, nos últimos anos, freqüentes violações 
desses direitos, sobretudo na França, onde sub
siste a pena de morte; na Alemanha Ocidental, 
onde são más as condições carcerárias e cruéis 
as medidas repressivas contra os terroristas; e na 
Inglaterra, cujas forças de segurança têm aplica
do maus-tratos a combatentes do Exército Repu 
blicano Irlandês (IRA).

Países socialistas. Na União Soviética con
tinuaram as denúncias de internamentos força
dos de adversários do regime em hospitais psi
quiátricos, bem como os processos contra dissi
dentes políticos. Em julho de 1978, a Justiça 
condenou os participantes do Grupo de Fiscali
zação do Acordo de Helsinque, entre os quais 
Anatoly Sharansky, Alexander Ginsberg e Yuri 
Orlov. O Governo tornou também mais drásti
cas as restrições às atividades do cientista An- 
drei Sakharov, um dos principais defensores dos 
direitos humanos no país, e cassou a cidadania
ü u  gt-n. P iu tr  O . Q rigo ren k o, por ter aaaum ido

a defesa dos direitos dos tártaros da Criméia.

Dom Evaristo Arns 
e Jimmy Carter: 
doutores honoris 
causa da Universidade 
Notre Dame, por 
sua luta pelos 
direitos humanos.

DEMOGRAFIA
Ver Natalidade 
e Mortalidade

DESARMAMENTO
Ver Defesa Nacional

DESEMPREGO
Ver Emprego e 
Desemprego

U I H E I T U

Ver Justiça
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Em maio de 1978, 
dois presos políticos 
encarcerados em Recife 
completaram dois 
anos de isolamento.
Os demais presos (19) 
iniciaram uma greve 
de fome para acabar com 
o isolamento. Na rua, 
seus familiares 
protestam pacificamente.

Fato que repercutiu intensamente em todo o 
mundo foi a condenação, pela Justiça da Tche- 
coslováquia, dòs signatários da Carta 77, mani
festo assinado por intelectuais dissidentes em fa
vor do respeito aos direitos humanos no país.

Também houve denúncias de discriminações 
civis e culturais praticadas, na Romênia, contra 
as minorias étnicas, sobretudo a húngara.

O Comitê Social de Autodefesa, que assumiu 
a coordenação da luta pelos direitos humanos na 
Polônia, acusou o Governo de mover persegui
ção aos intelectuais dissidentes e aos operários 
que lideraram as manifestações de 1976. Esse Co
mitê foi o principal inspirador de um manifesto 
assinado por 112 intelectuais poloneses, em janei
ro de 1977, exigindo do governo a instauração 
de uma comissão de inquérito para apurar as ar
bitrariedades policiais durante a repressão às ma
nifestações de 1976. Em maio de 1977 o Comitê 
denunciou amplamente as circunstâncias miste
riosas que envolveram a morte do estudante Sta- 
nislaw Pyjas, ativo militante da organização. Na 
Hungria, realizou-se, em julho de 1977, um deba
te na televisão sobre direitos humanos, aconteci
mento inédito num país socialista.

E Cuba, principalmente em virtude de sua 
política de aproximação com os Estados Unidos, 
libertou, em fins de 1978, vários prisioneiros 
políticos, e acenou com a possibilidade de soltar 
3 000 outros, caso o Governo norte-americano 
se disponha a recebê-los. Houve ainda denúncia 
de massacres no Cambodja e de perseguições a 
minorias étnicas no Vietnam.

África e Ásia. Segundo a Anistia Internacio
nal, os direitos humanos têm sido violados com 
freqüência em Uganda, Guiné, Rodésia, índia e 
Indonésia. Na África do Sul, a repressão contra 
a minoria negra tem inclusive amparo no siste
ma legal, que suprime a liberdade de movimento, 
de expressão e de associação, e emprega a tortu
ra. E no Irã, as atividades da Savak (polícia polí
tica) contra os inimigos do regime agravaram a
rebelião popular que sacudiu o país a partir dc

setembro de 1978.

América Latina. Mais de 30 000 pessoas fo
ram dadas como desaparecidas na América La
tina nos últimos dez anos, pela Anistia Interna
cional, em conseqüência da repressão política, 
sobretudo no Chile, Argentina e Uruguai.

Estima-se em 618 o número de presos políti
cos assassinados no Chile desde a queda de Sal
vador Allende (1973). Denúncias de torturas, 
prisões e toda ordem de violação dos direitos hu
manos têm sido feitas nos dois últimos anos por 
organizações internacionais. Entretanto, a Igreja 
Católica chilena promoveu, em novembro de
1978, em Santiago, um simpósio internacional 
sobre essas violações na América Latina, e em 
dezembro, realizou-se, na Espanha, uma confe
rência mundial em favor dos direitos humanos 
no Chile.

O Governo do Uruguai continuou perseguin
do os opositores do regime. A imprensa chamou 
a atenção para as péssimas condições carcerá
rias em que se encontravam, em fins de 1978, 
a jovem brasileira Flávia Schilling, presa nesse 
país desde 1972, e também para o seqüestro, em 
novembro, no Rio Grande do Sul — por agentes 
uruguaios, com a participação de policiais brasi
leiros — dos uruguaios Lilian Celiberti, junta
mente com seus dois filhos menores, e Universin- 
do Rodríguez Díaz.

Enquanto isso, a Anistia Internacional estima 
que desde o golpe militar de 1976, na Argentina, 
cerca de 15 000 pessoas desapareceram. E na 
Nicarágua, o assassinato, em janeiro de 1978, do 
jornalista Pedro Joaquín Chamorro, adversário 
do presidente Somoza, foi o ponto de partida do 
levante nacional contra a ditadura.

Brasil. Antes de 1976, a censura à imprensa 
dificultava qualquer denúncia contra a violação 
de direitos humanos no país. As informações so
bre torturas, prisões ilegais e desaparecimento de 
adversários do regime eram em geral divulgadas 
pela imprensa estrangeira e organizações inter
nacionais. A ampliação da liberdade de impren
sa, a partir de 1976, permitiu que os casos de 
Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, mortos 
em circunstâncias obscuras nas dependências do 
DOI-CODI, em São Paulo, alcançassem reper
cussão nacional. Enquanto isso, as Comissões 
de Justiça e Paz da CNBB e de algumas dioceses 
continuaram denunciando violências contra pre
sos políticos, trabalhadores e comunidades indí
genas.

Em fevereiro de 1978 foi fundado o Comitê 
Brasileiro pela Anistia, que passou a promover 
campanhas a favor dos direitos humanos em to
do o país, culminando com o Congresso Nacio
nal pela Anistia, no mês de novembro em São 
Paulo, durante o qual se divulgou um “Manifes
to à Nação” e a “Carta de Princípios”, com as 
diretrizes do movimento. E em dezembro, a Co
missão Arquidiocesana dos Direitos Humanos e
M argin alizad o s do S ã o  Paulo patrocinou a Se 

mana dos Direitos Humanos na América Latina.



Dívida Nacional
As dificuldades enfrentadas pela maior parte dos 
países em desenvolvimento se refletem num au
mento de sua dívida externa, que, num círculo 
vicioso, acaba comprometendo ainda mais o de
sempenho da economia. Nessa situação encon- 
tram-se quase todas as nações latino-americanas 
(em 1978, a dívida externa chilena teve um au
mento de USS 2,5 bilhões, chegando a 7,5 bi
lhões, e nem o México, animado por importantes 
descobertas de novas jazidas de petróleo, esca
pou de uma dívida de USS 25 bilhões). Até paí
ses razoavelmente desenvolvidos começam a de
monstrar preocupação com o problema (a dívida 
externa da Espanha atingiu USS 13 bilhões em
1977, e a de Israel, US$ 14 bilhões em 1978).

O endividamento brasileiro. O Brasil lide
ra as estatísticas internacionais. De 1968 a 1978, 
a dívida externá do País (que inclui os emprésti
mos do Governjo e os débitos das empresas) pas
sou de 3,78 para 35,2 bilhões de dólares, um 
crescimento de 831%, segundo as estimativas do 
Governo. O aumento, no entanto, pode ter sido 
maior: estima-se que o montante da dívida tenha 
ultrapassado a barreira dos USS 40 bilhões, em 
fins de 1978.

O serviço da dívida (juros mais amortizações) 
custou à nação cerca de USS 7,8 bilhões em 
1978 e prevê-se que em 1979 ficará entre 8,5 e 
9 bilhões de dólares, uma sangria de divisas que 
anula todo o esforço exportador (as exportações 
correspondiam a 66% da dívida líquida — dívi
da total menos reservas — em 1974 e, em 1978, 
podem chegar a 43%). O Governo ampliou, em
1978, o prazo mínimo para vencimento de novos 
débitos, que passou de cinco a oito anos, mas 
não tem meios de reduzir o acúmulo previsto pa
ra os próximos dois anos, a menos que procure 
renegociar a dívida. A Inglaterra, Estados Uni
dos, Bahamas, Japão e Alemanha Ocidental são, 
pela ordem, os maiores credores brasileiros.

Djibuti
República do nordeste da África, limitada pela Etiópia (N, 
O e S), Somália (SE), oceano Índico (L e NE); área: 
23 000 km 2; população: 226 000 (est. 1976); capital 
e principal cidade: Djibuti (102 000 hab., 1976); lín
guas: francês, árabe, somali e os dialetos afar e issa; re li
gião: islamismo; principais exportações: couros e peles; 
Governo: presidente, Hassan Gulen Aptidon; primeiro- 
ministro, Barkat Gourat Hamadou.

O Território Francês dos Afars e Issas tor
nou-se independente com o nome de República 
do Djibuti, a 27-6-1977. Desde então, a vida 
política tem sido tensa, em virtude das divergên
cias entre os issas — que constituem a maioria
da p o p u lação  c governam  o p a ís com  a a juda

da França ç da Somália — e os afars, que rece
bem apoio dos etíopes.

Dominica
República parlámentar das Antilhas, membro da Comuni
dade de Nações; situada entre as ilhas Guadalupe (N) e 
Martinica (S); área: 772 km 2; população: 77 000 (esti
mativa de 1977): capita l e principal cidade: Roseau 
(10 200 habitantes, 1974); línguas: inglês (oficial) e pa- 
toá; re lig ião: catolicismo; principais exportações: bana
na e frutas cítricas; Governo: rainha, Elisabete II; primei
ro-ministro, Patrick R. John.

A ilha de Dominica obteve sua independência 
a 2 de novembro de 1978, tornando-se o mais 
novo país das Américas. Por ocasião da cerimó
nia de posse do Governo, o primeiro-ministro 
Patrick R. John declarou que Dominica seria 
uma “sociedade socialista”. As forças políticas 
de oposição, lideradas por Eugenia Charles, in
surgiram-se contra a concessão da autonomia 
completa, sob a alegação de que Dominica não 
estava ainda preparada para dirigir os seus desti
nos. Em face da orientação socialista do Gover
no, a nova República foi imediatamente reconhe
cida pela União Soviética.

Dominicana, República
República das Antilhas, limitada pelo oceano Atlântico 
(N), passagem de Mona (L), mar das Caraíbas (S) e Haiti 
(0); área: 48 442 km 2; população: 5 000 000 hab. (est
1977); capital e principal cidade: São Domingos 
(1 000 000 hab., 1977); língua: espanhol; re lig ião: ca
tolicismo; PNB: 3,5 bilhões de dólares (1976); princ i
pais exportações: açúcar, café, cacau e fumo; Governo: 
presidente, Antonio Guzmán Fernández.

A vitória do candidato oposicionista Antonio 
Guzmán Fernández, nas eleições presidenciais 
de 16 de maio de 1978, pôs fim ao governo de 
Joaquín Balaguer, havia doze anos no poder. 
Num dos seus primeiros atos como presidente, 
Guzmán Fernández afastou de postos-chaves vá
rios generais ligados a Balaguer. Contudo, seu 
governo tem encontrado forte oposição no Con
gresso, que, além de aprovar, em agosto, uma lei 
que retirou do chefe do Executivo os poderes pa
ra nomear juizes e diretores do Banco Central, 
rejeitou, em setembro, a mensagem presidencial

AP

DISSENSÃO, 
IGREJA DA
Ver Religiões e Cultos

DISCOS
Ver Música

DOENÇAS
Ver Medicina

Após doze anos 
à frente da República 
Dominicana, Joaquín 
Balaguer (esq.) perdeu 
o Doder Dara
o oposicionista 
Antonio Guzmán (dir.), 
eleito a 16-5-78.
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Abaixo, cultivo 
de papoulas (usadas 
na produção de ópio) 
nas montanhas do 
norte da Tailândia.
O maior contrabando de 
cocaína (à dir.) já 
descoberto no Brasil, 
com 17,7 kg da droga, 
foi apreendido em 
dezembro de 1978 no Rio.

de Narcóticos do Congresso dos Estados Unidos 
havia, em 1977, cerca de 45 000 concainômanos 
no eixo Rio-São Paulo, e o número de viciados 
vinha triplicando anualmente desde 1974. E, de 
acordo com reportagem publicada no jornal O 
Estado de S. Paulo, em novembro de 1977, o trá
fico de cocaína no Brasil seria controlado por 
seis importantes personalidades da vida econô
mica e social do País, cujos nomes são mantidos 
no mais rigoroso sigilo pelas organizações crimi
nosas.

Repressão. Como a cocaína consumida no 
país é produzida na Bolívia — e o Brasil integra
ria a conexão internacional do tráfico para os 
Estados Unidos —, os Governos brasileiro e bo
liviano assinaram um convênio de assistência 
técnica para a repressão ao tráfico em suas fron
teiras. E um sistema integrado de combate ao 
contrabando de drogas, organizado em outubro 
de 1977 e contando com a assistência dos Esta
dos Unidos, permitiu que as polícias brasileira, 
boliviana, argentina, uruguaia, paraguaia, perua
na, colombiana e norte-americana passassem a 
ter acesso às fontes de produção e comercializa
ção de tóxicos.

Aparentemente, os resultados da ação repres
siva do sistema só surgiram em meados de de
zembro, quando a Polícia Federal apreendeu em 
São Paulo um contrabando de 17 kg de cocaína, 
avaliado em CrS 60 milhões, e prendeu doze tra
ficantes. Com eles foi encontrada uma lista com 
nomes de políticos e figuras da alta sociedade 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso, 
viciados ou ligados ao tráfico. Contudo, a divul
gação da lista foi sustada misteriosamente, de
pois de prometida à imprensa.

Após a prisão, a 28 de dezembro, no Rio de 
Janeiro, do traficante paulista Berthier Bacelar, 
a polícia descobriu, no km 18 da rodovia Rio— 
Friburgo, uma destilaria com todo o material ne
cessário para transformar pasta de coca em co
caína.

No mesmo dia 28 de dezembro, a polícia 
aprendeu, no Rio de Janeiro, o mais vultoso con
trabando de cocaína já feito no Brasil: 17,7 kg

que deveria conceder anistia aos presos políticos.
Economia. A queda nas cotações interna

cionais do açúcar, principal produto de exporta
ção do país, afetou severamente a economia do
minicana no período 1976/78, aumentando o dé
ficit da balança comercial. Tal situação foi ainda 
agravada pela seca de 1977, que provocou de
créscimo da produção de café e cacau.

Drogas
As estatísticas sobre tráfico e consumo de dro
gas em geral são precárias. Mas, de acordo com 
dados divulgados em outubro de 1978, somente 
nos Estados Unidos existiam 5,4 milhões de vi
ciados, dos quais 400 000 em drogas fortes, co
mo cocaína e herqína. Na Holanda, o número 
de consumidores de drogas, só na cidade de 
Amsterdam, se elevaria a 250 000, enquanto um, 
em cada grupo de cinco jovens noruegueses, fu
mava ou já havia fumado maconha. Na França, 
Itália e Suécia, o total de viciados duplicou nos 
últimos dez anos. Pelo menos 30% da população 
juvenil dinamarquesa consumia habitualmente 
ou tinha consumido drogas que iam do LSD 
(ácido lisérgico) à maconha. No Canadá, a per
centagem chegou a 20%.

No Brasil, estima-se em 250 000 o número de 
viciados, metade dos quais em São Paulo. Desse 
total, mais de 200 000 seriam consumidores de 
maconha, e o restante, de outras drogas, como 
as anfetaminas, LSD, cocaína e heroína.

Consumo no Brasil. As autoridades poli
ciais brasileiras observaram um aumento acen
tuado do consumo de cocaína, nos últimos anos, 
principalmente nas camadas mais abastadas dos 
grandes centros urbanos, e pelo menos dois as
sassinatos ocorridos no Rio de Janeiro estariam 
ligados ao tráfico de drogas: o de Ângela Diniz 
Vilas Boas, morta por seu amante Raul “Doca” 
Street, e o de Cláudia Lessin Rodrigues, que te
ria sido eliminada por Michel Frank, que fugiu 
para a Suíça a fim de não revelar segredos do 
comércio ilegal de cocaína. Segundo o Comitê



da droga pura, num jato particular fretado por 
sete norte-americanos, que se apresentaram co
mo turistas. A rota do avião era Los Angeles, 
La Paz, Acapulco, Guaiaquil, Santa Cruz de la 
Sierra e Rio de Janeiro, onde os norte-america
nos ficariam apenas três dias.

Em São Paulo, o combate ao tráfico de drogas 
foi seriamente prejudicado pela corrupção — 
descoberta em sindicância realizada em setem
bro de 1978 — na Divisão de Entorpecentes do 
Departamento Estadual de Investigações Crimi
nais (DEIC). Apurou-se que policiais, acumpli- 
ciados com traficantes, vinham prendendo vicia
dos ricos ou de famílias de projeção, para extor
quir-lhes dinheiro sob ameaça de escândalo. Co
mo resultado, dez investigadores foram afasta
dos de suas funções.

Ecologia
A elevada proporção de votos (10%) obtidos pe
los “partidários do verde” nas eleições francesas 
de 1976 e a violência empregada pelo§ japoneses 
para impedir a inauguração, em maio de 1978, 
do aeroporto de Narita, em Tóquio, demonstram 
o crescimento de uma consciência ecológica em 
escala mundial. Integrados por elementos rema
nescentes dos “hippies”, líderes religiosos, cien
tistas e conservacionistas, os movimentos ecoló
gicos recentes deixaram de lado a postura ro
mântica inicial e passaram a rejeitar a noção de 
progresso fundamentada no consumo incontro- 
lado de energia e matérias-primas.

Poluição nuclear. No período 1977/78, 
“comissões de cidadãos” da Alemanha Ociden
tal opuseram-se firmementé à construção de cen
trais nucleares em Mülheim, Kärlich e Brokford. 
E, em novembro de 1978, a maioria dos austría
cos manifestou-se, por meio de referendo popu
lar, contra a ativação da primeira usina nuclear 
construída no país.

Em seu livro intitulado Não Podemos Silen
ciar (1977), os médicos japoneses Shiocuki, Ku- 
sano e Yamamoto descreveram a chamada “sín- 
drome aguda da radiação”, enfermidade mortal 
que resultaria de acidentes em usinas de repro- 
cessamento de urânio. Outra obra, publicada em 
1978 pela Associação Nacional de Iniciativas 
Civis de Proteção ao Meio Ambiente (BBU), da 
Alemanha Ocidental, afirma que avarias na usi
na de reprocessamento de urânio a ser instalada 
no norte do país liberariam, num raio de 100 km, 
radiação em doses de dez a duzentas vezes supe
riores à quantidade considerada letal.

Perigos de catástrofes dessa natureza entra
ram também para o rol de preocupações de cien
tistas brasileiros, que encaram com ceticismo a 
tumultuada construção das centrais nucleares de 
Angra dos Rei». A  imprensa brasileira chegou, 
inclusive, a levantar suspeitas de que o solo da 
enseada de Itaorna, onde se assenta a usina An

gra I, seria geologicamente instável. E, segundo 
a revista alemã Der Spiegel, apesar do estaquea- 
mento realizado no local, a usina poderá ser uma 
“verdadeira bomba estacionária”, afirmação 
prontamente qualificada, pelas autoridades bra
sileiras, de “sensacionalista e irresponsável”.

Mas, para os ecologistas, além do risco de aci
dente nuclear, existe a certeza de que a fauna 
marinha da região desaparecerá, quando enor
mes massas de água fervente começarem a ser 
despejadas na praia de Piraquara.

Desastres ecológicos. Entre os acidentes 
que afetaram o meio ambiente em 1978 o que 
mais mobilizou a opinião pública foi o caso da 
“maré vermelha”, no litoral do Rio Grande do 
Sul, que causou a morte de grande número de 
peixes e animais terrestres. Embora as autorida
des governamentais tivessem sustentado que o 
acidente devia-se à “maré vermelha”, raro fenô
meno natural, provocado pela liberação de toxi
na na água por microorganismos que se multipli
cam explosivamente, o fato é que a destruição 
da fauna naquela região resultou do afundamen
to, em março de 1978, do navio Taquari, enca
lhado no litoral gaúcho desde 1971, e que trans
portava certa quantidade da substância tóxica 
chamada etilenoimina.

Também em 1978, diagnosticou-se a primeira 
doença ecológica no país: em Vila Pavão e Pra
ça Rica, no norte do Espírito Santo, surgiram 
casos de câncer cutâneo e fotodermose pré-can- 
eerosa cm 05% dos filhos de imigrantes pomera- 
nianos, causados pelo aumento da intensidade 
dos raios solares, decorrente do desmatamento.

m

Em janeiro de 1978, 
o petroleiro 
Brazilian Marina 
encharGou de óleo as 
praias do Rio.
Outro sério desastre 
ecológico ocorreu a 
17 de março, quando o 
Amoco Cadiz se partiu 
ao meio ao bater 
nas rochas do litoral 
francês da Bretanha, 
derramando 1,2 milhão de 
barris de óleo cru.

ECOLOGIA



Jogadores do 
clube paulista 
XV de Novembro de 
Piracicaba 
protestam contra a 
poluição do rio 
de sua cidade.
Em Santana do Parnaíba, 
também em São Paulo, 
periodicamente 
o rio é coberto por 
espuma de detergentes 
não degradáveis, 
lançados nos esgotos 
da Grande São Paulo.

Devastação florestal. No livro intitulado 
Amazônia: do Inferno Verde ao Deserto Verme
lho (1978), os botânicos norte-americanos Ro- 
bert Goodland e Howard Irwin denunciaram a 
rápida devastação da Amazônia, onde as quei
madas para a formação de pastagens com gramí- 
neas africanas atingem uma área superior a 
100 000 km2. Apesar das negativas oficiais, o 
desmatamento da região alcança proporções ain
da maiores. No 1.° Simpósio de Sensoreamento, 
Remoto, realizado em 1978 em São José dos 
Campos, São Paulo, exibiram-se 32 fotos obti
das pelo satélite Landsat, mostrando que as 
áreas ali devastadas já correspondem a 10% da 
cobertura florestal, o que equivale ao território 
da França.

A construção de um novo aeroporto para São 
Paulo, na região de Caucaia do Alto, foi conde
nada por várias entidades dedicadas à conserva
ção da natureza e até pela própria Secretaria Es
pecial do Meio-Ambiente, da presidência da Re
pública. A obra exigiria a destruição de uma das 
últimas reservas de mata atlântica do Estado de 
São Paulo, mas a iniciativa foi embargada por 
decisão judicial.

O problema da regulamentação. O Sim
pósio Nacional de Ecologia, realizado em Curi
tiba, em setembro, aprovou recomendações no 
sentido de que se promovam consultas populares 
antes de qualquer iniciativa capaz de afetar o
m eio-am biente. A  d ecisão  inspirou se no caso
Braskraft, empresa que pretendia instalar uma 
fábrica de papel no vale do Paranapanema, com

o risco de poluir um dos poucos rios limpos de 
São Paulo, mas que esbarrou na oposição dos 
prefeitos da região.

O Simpósio de Curitiba recomendou ainda a 
incorporação à Constituição de normas de defe
sa do meio-ambiente, proibição de manobras mi
litares em áreas de parques nacionais e controle 
rígido na utilização de adubos e defensivos agrí
colas químicos.

Economia Mundial
A crise decorrente da brusca elevação dos pre
ços do petróleo em 1973 continua a produzir 
efeitos negativos sobre a economia mundial. O 
aumento do petróleo provocou uma alta geral 
dos preços e uma inflação sem precedentes, re
duziu as taxas de crescimento e a absorção da 
mão-de-obra nas nações desenvolvidas, elevou a 
dívida externa e aprofundou os problemas so
ciais da maior parte dos países do Terceiro Mun
do e, ainda, abalou o comércio e o sistema mo
netário internacional. O aumento de 14,5% 
aprovado no final de 1978 pela Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), soma
do à brusca queda da produção iraniana na mes
ma época, agravaria as dificuldades enfrentadas 
pelos países dependentes da importação de pe
tróleo. A Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) — que 
reúne dezenove países da Europa ocidental e, 
ainda, os Estados Unidos, Canadá, Japão, Aus
trália e Nova Zelândia — calculou que o au
mento implicaria para seus membros um custo 
adicional de 19 bilhões de dólares, o acréscimo 
de um ponto percentual da taxa média de infla
ção e uma redução de 0,25% nos índices de cres
cimento econômico.

Os gigantes atingidos. A economia norte- 
americana, a mais sólida do mundo, tem enfren
tado crescentes dificuldades criadas pelo proble
ma do petróleo. Sua indústria passou a operar 
com capacidade ociosa, o nível de investimentos



baixou, as taxas de juros se mantiveram elevadas 
e alguns setores, como a construção civil, passa
ram a enfrentar sérias dificuldades. Os indicado
res econômicos em 1978 foram pouco animado
res. A taxa de expansão do PNB, que havia che
gado a 4,9% em 1977, caiu para 3,8%; a infla
ção, que nos três anos anteriores se mantinha em 
torno de 6%, subiu para 7,5% no final de 1978; 
o desemprego atingia 5,9 milhões de pessoas 
(6,1% da força de trabalho); o déficit da balança 
comercial saltou, em dois anos, de 6 para 30 bi 
lhões de dólares e, por fim, a moeda americana 
sofreu, em um ano, uma desvalorização de 26% 
em relação ao iene e 19% em relação ao marco.

O governo Carter, a um ano de novo pleito 
presidencial, esforçava-se para adiantar alguns 
passos em direção à recuperação econômica e ao 
fortalecimento do dólar, mas alguns economistas 
temiam que a luta empreendida pelo Governo 
contra a inflação e pela economia de combustí
veis levasse o país em 1979 a uma pequena re
cessão, com reflexos em todo o mundo.

Os países europeus altamente industrializados 
enfrentaram uma situação menos alarmante, 
mas seus vínculos com os EUA são tão estreitos 
que sua recuperação depende, em grande parte, 
do saneamento da economia norte-americana. 
De todos, a Alemanha Ocidental é o que ocupa 
a posição mais tranquila: sua taxa de inflação 
(3,7% em 1977 e 3% em 1978) é das mais baixas 
do mundo, se bem que esse resultado venha sen
do obtido por meio de um crescimento modesto 
da economia (2,6% em 1977 e 2,5% em 1978), 
do aumento do número de desempregados 
(900 000 em 1978) e da redução dos investimen
tos. O vigor da economia alemã poderia sofrer, 
porém, um abalo em 1979: o aumento dos pre
ços do petróleo deveria reduzir seu superávit co
mercial e comprometer seus planos de cresci
mento.

O problema do petróleo também deveria difi
cultar a recuperação do Japão. A exemplo da 
Alemanha, o Japão dispunha de um elevado su
perávit da balança comercial (17 bilhões de dó

lares em 1977 e 20 bilhões em 1978), além de 
ter a inflação sob controle (8,1% em 1977 e 5% 
em 1978) e registrar a mais alta taxa de cresci
mento entre os países ricos. Entretanto, o Japão 
programou sua economia — totalmente depen
dente da importação de petróleo — para crescer 
aceleradamente e seria inevitavelmente forçado 
a alterar seus planos, sob o risco de enfrentar 
uma inflação muito alta ou o aumento do núme
ro de desempregados.

A Inglaterra, ao contrário, mesmo beneficiada 
pela descoberta de novos poços de petróleo no 
mar do Norte e de esperar atingir a auto-sufi
ciência em 1980, reservando, ainda, grande parte 
de sua produção ao mercado externo, deveria 
continuar convivendo, como nos últimos anos, 
com uma inflação elevada (15,8% em 1977 e 
8,7% em 1978) e com modestas taxas de cresci
mento econômico.

Crise maior nos subdesenvolvidos. A si
tuação dos países subdesenvolvidos não produ
tores de petróleo é mais grave. Dependentes das 
cotações das matérias-primas que exportam — 
e cujos preços, nos últimos anos, têm permaneci
do estáveis —, esses países aumentam a cada 
ano os déficits de seus balanços de pagamentos, 
financiados com recursos levantados no exterior.

As dificuldades econômicas atingem também

Os chefes de Estado 
das nações capitalistas 
mais industrializadas 
reuniram-se em Bonn, 
em julho de 1978, para 
discutir problemas 
econômicos comuns, como 
a crise energética, 
a inflação, o desemprego 
e os desequilíbrios 
nas balanças comerciais. 
Nos gráficos abaixo, 
um panorama da 
economia mundial 
segundo cálculos da 
Newsweek International 
e da Wharton Econometric 
Forecasting Associates.
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os países socialistas. O montante do déficit de 
conta corrente da União Soviética, China e paí
ses do Leste Europeu (Alemanha Oriental, Tche- 
coslováquia, Iugoslávia, Bulgária, Hungria, Ro
mênia, Polônia e Albânia) foi estimado, no ano 
passado, em 15 bilhões de dólares.

E nem mesmo os exportadores de petróleo es
capam à crise. Suas vendas, afinal, dependem do 
desempenho das nações consumidoras e do 
equilíbrio da economia internacional. A estagna
ção das vendas de petróleo, em consequência da 
política de contenção de gastos adotada por mui
tos países importadores, além da relativa estabi
lização dos preços do produto e da queda do dó
lar, já reduziu o superávit dos membros da 
OPEP de 40 bilhões de dólares em 1976 para 
34 bilhões em 1977 e 19 bilhões em 1978.
Ver também: Comércio In ternacional; Dívida Nacional; Energia, 
Produção de; Inflação; Investim entos Internacionais; Moeda e 
Câmbio; Produto Nacional.
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O analfabetismo funcional 
ou regressivo — referente 
a indivíduos formalmente 
alfabetizados, mas que 
na prática não sabem ler 
e escrever — não 
aparece nas estatísticas 
oficiais, mas chega 
a ser um problema 
sério mesmo em países 
avançados como os 
EUA, motivando o 
apelo do cartaz acima.

Educacãoa

A persistência das dificuldades econômicas que 
vêm afetando a maioria dos países do mundo 
tem determinado contínuos reajustamentos em 
seus sistemas educacionais. No período 1976/78 
acentuou-se a tendência de conter a expansão do 
ensino nas áreas em que se registrava nítido 
declínio na demanda de mão-de-obra. Tal políti
ca tinha por objetivo atenuar o crescente desem
prego, sobretudo entre os jovens.

SITUAÇÃO MUNDIAL
Estatísticas publicadas em 1977 pela Organiza
ção para Cooperação e Desenvolvimento Econô
mico (OCDE) mostram que o desemprego entre 
os jovens norte-americanos com idades de 16 a 
24 anos praticamente duplicou no último decê
nio e cresceu sete vezes nos últimos 25 anos. A 
mesma tendência verificou-se em diversos paí
ses, como o Canadá, França, Grã-Bretanha, Itá
lia, Alemanha Ocidental, além do Japão.

Nos países produtores de petróleo do Oriente 
Médio, os governos continuaram considerando 
prioritários os programas educacionais, mas 
mantiveram-se em sua posição tradicional de 
evitar nas escolas a influência de princípios pe
dagógicos ocidentais. Tanto que na Conferência 
Mundial sobre Educação Islâmica, reunida em 
abril de 1977, em Meca, Arábia Saudita, atri
buiu-se grande ênfase à necessidade de preserva
ção dos preceitos do Corão em todos os níveis 
do ensino.

Na China, após a derrota da facção radical 
do Partido Comunista, observou-se, sobretudo 
no biênio 1977/78, uma tendência à reabilitação 
dos valores da educação convencional, destruí
dos pela Revolução Cultural. Após o Congresso 
do PC, realizado em agosto de 1977, as autori
dades educacionais passaram a dar maior im

portância aos exames escolares e às qualifica
ções acadêmicas, e dediçaram-se mais firmemen
te aos estudos teóricos.

Nos países pobres da África, Ásia e América, 
ao lado de problemas crônicos, como a escassez 
de estabelecimentos de ensino e a má qualidade 
da instrução, agravou-se a tendência a uma for
mação elitista, pelo menos no âmbito da educa
ção superior.

Semelhante situação tem levado muitos gover
nos a tentativas de reorientar os métodos e obje
tivos da educação em seus países.

Embora a maioria das nações africanas, 
por exemplo, venha dedicando, em média, 25% 
dos seus orçamentos aos programas de instru
ção, os seus índices de escolarização continua
ram baixos, não abrangendo mais de 40% da po
pulação infantil em idade escolar.

Entre as causas apontadas para esse frustrante 
desempenho figuram: elevado número de alunos 
em cada classe e instrução muitas vezes minis
trada em língua estrangeira. Nessas condições, 
aumenta a evasão escolar, e muitos dos que con
cluem o curso elementar são atingidos pelo 
“analfabetismo regressivo”, em que a falta de 
aplicação dos conhecimentos aprendidos acaba 
por anular a escolarização. Quanto aos que con
seguem se diplomar, em qualquer nível, geral 
mente se vêem a braços com o problema do de 
semprego, cujas taxas são elevadas, particular
mente nos grandes centros urbanos.

BRASIL
O panorama educacional brasileiro permaneceu 
relativamente inalterado no período entre 1976 
e 1978. Apesar da expansão da rede escolar e 
do crescimento absoluto do número de pessoas 
que concluíram cursos nos diversos níveis, dados 
estatísticos divulgados pela imprensa no ano de 
1978 revelaram que a média de escolaridade do 
brasileiro maior de quinze anos continuava mui
to baixa: 5,4 anos de estudo na cidade e 2,9 no 
campo.

Segundo dados do Mobral (Movimento Brasi
leiro de Alfabetização), o contingente de pessoas 
acima de 15 anos que não sabem ler e escrever 
reduziu-se de 18,1 milhões em 1970 para 9,3 mi
lhões em fins de 1977, e o índice de alfabetiza
ção do país atingia na mesma época 86,1% da 
população adulta.

Ensino fundamental. A rede escolar de pri
meiro grau expandiu-se cerca de 35% no período 
1970/76. Entretanto, o índice de crianças analfa
betas em idade escolar (cinco a nove anos) conti
nua se elevando. Para atender a crescente procu
ra de matrícula no período 1976/78, os cursos 
de primeiro grau têm funcionado com carga ho
rária reduzida e as deficiências das instalações 
provocaram a formação de classes heterogêneas, 
fato que ocorreu em 68,7% das escolas do país. 
A evasão escolar atingiu cerca de 25% dos alu
nos matriculados na primeira série e 18% dos
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matriculados na segunda série. Mas apenas 15% 
dos que ingressam nesse curso chegam efetiva
mente a concluí-lo.

No ensino de segundo grau a situação não se 
apresentou menos problemática. A população 
que se encontra na faixa de idade correspondente 
a esse nível de ensino abrange cerca de 12 mi
lhões de pessoas em todo o país. No entanto, as 
escolas só conseguiram atender a 2,3 milhões de 
alunos. Insuficientes nas cidades, os estabeleci
mentos de segundo grau continuaram escassos 
no meio rural.

Ensino universitário. O ensino superior foi
0 que apresentou maior índice de crescimento. 
Entre 1970 e 1976 o número de matrículas cres
ceu 209% e o de pessoas que concluíram os cur
sos aumentou 314% no mesmo período. No iní
cio de 1978, o corpo discente elevava-se a
1 200 000 alunos. As instituições de nível supe
rior da rede particular detinham cerca de 77% 
das vagas oferecidas pela totalidade das univer
sidades do país.

Em reunião realizada em setembro, em Porto 
Alegre, os reitores, pró-reitores e assessores dis
cutiram a autonomia universitária e encaminha
ram documento sobre o assunto às autoridades 
governamentais, no qual apontam os fatores que 
determinam o baixo grau de autonomia universi
tária: inércia das instituições, expansão geral do 
sistema de ensino superior, crescente intervenção 
do Governo em sua organização e funcionamen
to. Ao sugerirem a concessão de maior autono
mia às universidades públicas — com o Gover
no limitando-se à supervisão ministerial — os 
reitores esclareceram que tais mudanças não de
veriam acarretar a extinção do ensino público 
gratuito.

Os problemas do ensino superior foram tam
bém examinados por uma Comissão Parlamen
tar de Inquérito, da Câmara dos Deputados. Du
rante os debates, os representantes do partido do 
Governo sugeriram que o ensino no nível de gra
duação ficasse a cargo de estabelecimentos par

ticulares, reservando-se às instituições oficiais a 
pesquisa e formação de docentes, enquanto os 
parlamentares oposicionistas sustentaram que os 
problemas educacionais não seriam resolvidos 
sem o restabelecimento da liberdade de pensa
mento no país.

Por fim, em agosto de 1978, o Conselho Fede
ral de Educação recebeu orientação governa
mental para não aprovar a criação de novos cur
sos superiores em São Paulo, principalmente nas 
áreas de Pedagogia, Estudos Sociais, Ciências, 
Letras e Educação Artística.

Os debates pedagógicos. Em 1978, a edu
cação foi tema de diversos simpósios e conferên
cias, com a participação de educadores, sociólo
gos, psicólogos e autoridades.

O seminário de Campinas. No 1.° Seminário 
de Educação Brasileira, realizado em Campinas, 
São Paulo, no mês de novembro, e que versou 
sobre a função e estrutura da pedagogia brasilei
ra contemporânea, discutiram-se alguns proble
mas importantes da educação nacional.

Partindo da constatação de que a escola ape
nas reproduz ou mesmo contribui para agravar 
a marginalização, o simpósio sugeriu a reformu
lação do arcabouço teórico-formativo que serve 
de base à preparação dos educadores, com a 
criação de novos modelos para as escolas.

Quanto à formação dos educadores, apontou- 
se a subordinação da educação aos grupos domi
nantes, através da mediação do Estado. Tal for
mação se reproduziria na relação educador-edu- 
cando. A possibilidade de alterar essa situação 
estaria na formulação de uma política educacio
nal mais democrática por parte do Estado, sen
do, no entanto, indispensável uma prévia mudan
ça de atitude dos educadores, no sentido de se 
organizarem e discutirem a questão. Outro pro
blema levantado no simpósio de Campinas foi 
a posição do educador perante ás transforma
ções da sociedade, concluindo-se que a reforma 
educacional é parte da luta pelas mudanças na 
estrutura social. Por fim, enfatizou-se a necessi-
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A possibilidade de 
se ministrar educação 
sexual nas escolas 
brasileiras foi discutida 
durante um simpósio 
realizado em São Paulo 
em 1978 (abaixo, à esq.). 
Outro encontro de 
educadores, em Campinas, 
enfatizou a necessidade 
de uma reforma 
educacional no País.
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dade de se organizar a categoria de professores 
e educadores, para discutir os problemas peda
gógicos e elaborar uma teoria da educação ba
seada na realidade brasileira.

Os reitores em João Pessoa. Ainda em novem
bro realizou-se em João Pessoa, Paraíba, o semi
nário sobre o Sistema Universitário e a Socieda
de Brasileira, promovido pelo Conselho de Rei
tores da Universidade Brasileira, que adotou, en
tre outras, as seguintes recomendações: fortale
cer a política de autogestão na universidade, 
como meio de reconquista da autonomia univer
sitária; ampliar a participação da universidade 
nos processos de elaboração da política científi- 
co-tecnológica do país; promover a reintegração 
dos docentes e pesquisadores afastados de seus 
cargos por atos de exceção; e retirar das univer
sidades as assessorias de segurança, bem como 
suspender a prestação de informações a órgãos 
dessa área.

Simpósio em São Paulo. Em julho realizou-se 
em São Paulo o Simpósio sobre o Ensino de Bio
logia, Física e Química, no segundo grau, no 
qual se discutiram vários problemas, entre os 
quais a insuficiência de professores especializa
dos e a ineficácia do ensino profissionalizante, 
recomendando-se a reformulação da lei 5692/71. 
que implantou o ensino profissionalizante no se
gundo grau.

Situação dos professores. As condições de 
trabalho e os baixos níveis de remuneração dos 
professores do primeiro e do segundo grau foram 
objeto de debate e de reivindicações de entidades 

Egito da classe, em todo o país. Mas o movimento só
alcançou proporções mais amplas em São Paulo, 
onde, em agosto de 1978, os professores da rede 
oficial entraram em greve por aumento de salá
rio e melhores condições de trabalho (ver Greves 
e Dissídios).

Educação sexual. Um dos temas mais dis
cutidos em 1978 no setor educacional foi a intro
dução da orientação sexual nos currículos da es 
cola de primeiro grau. Os debates foram suscita
dos pelo programa de educação sexual aplicado 
pela Prefeitura de São Paulo (em caráter experi
mental) a alunos da quinta série de três estabele
cimentos de ensino da rede municipal.

O assunto voltou a ser discutido no primeiro 
Congresso Nacional sobre Educação Sexual nas 
Escolas, realizado no mês de novembro, em São 
Paulo, e que reuniu educadores, psicólogos e au
toridades governamentais. Embora as interven
ções dos participantes tenham permanecido no 
nível das generalidades, a maioria concordou em 
que a educação sexual é um processo de aprendi
zagem que acompanha o indivíduo durante toda 
a vida, não cabendo aos educadores apenas ins
truí-lo, mas também formá-lo. Nesse sentido, de
vem respeitar o desenvolvimento psicossocial da 
criança, sua m aturação sexual, aceitando-a, nào 
como algo passível de punição, mas com o fruto 
de um processo natural sadio.
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Egito
República do Oriente Médio, limitada pelo mar Mediterrâ
neo (N), Israel e mar Vermelho (L), Sudão (S) e Líbia (O); 
área: 1 001 449 km 2; população: 38 067 000 (est.
1976); capital: Cairo (6 824 000 hab., est. 1975); prin
cipais cidades (est. 1971): Alexandria (2 500 000 hab.); 
Giza (712 000 hab.) Suez (315 000 hab.); língua: ára
be; re lig ião: islamismo; PNB: 11,5 bilhões de dólares
(1975); principais exportações: algodão cru e manufa
turado, petróleo cru e derivados; Governo: presidente, 
Anuar Sadat; primeiros-ministros, Mamduh Salem (até 
2-10-78) eM ustafá Khalil.

Nos últimos três anos, o Governo egípcio tem 
procurado livrar-se do estado de beligerância 
com Israel, no plano externo, e controlar rigida
mente a política, no plano interno, de modo a 
poder orientar sem críticas a aplicação dos re
cursos liberados com a diminuição dos gastos 
militares.

POLÍTICA EXTERNA
A 16 de março de 1976, pouco depois de con
cluído com Israel o acordo de separação das tro
pas egípcias e israelenses estacionadas no Sinai, 
o presidente Anuar Sadat anulou o tratado de 
amizade e cooperação com a URSS, em vigor 
desde 1971. No dia 29 do mesmo mês viajou à 
Alemanha Ocidental, França, Itália, Áustria e 
Inglaterra, em busca de armas e dinheiro.

O problema líbio. As relações com a Líbia 
pioraram em 1976, quando Sadat acusou o Go
verno do país vizinho de ter incentivado a tenta
tiva de golpe do dia 2 de julho no Sudão. No 
dia 17 desse mês, Sadat assinou com o presiden
te sudanês Numeiry um pacto de defesa válido 
por 25 anos. Sadat atribuiu ainda à Líbia dois 
atentados a bomba ocorridos em fevereiro e mar
ço de 1977 no Cairo, e as relações entre os dois 
países chegaram então ao seu nível mais baixo. 
No dia 21 de julho, soldados egípcios atravessa
ram a fronteira com a Líbia, enquanto seus 
aviões bombardeavam três estações de radar 
construídas pelos soviéticos.

O problema soviético. O ministro das Re 
lações Exteriores, Ismail Fahmy, esteve em Mos
cou em junho de 1977, mas as relações com a 
União Soviética permaneceram estagnadas. Em 
agosto, foram rompidas as negociações para a 
venda de algodão aos soviéticos, que acusaram 
Sadat de apoiar as forças conservadoras e anti
comunistas da África, principalmente do Zaire, 
enquanto Sadat denunciava a URSS por não en
tregar armamento já pago.

O grande gesto de paz. A 11 de novembro 
de 1977, Sadat fez seu lance mais espetacular em 
busca da paz com Israel, indo a Telavive e dis
cursando no Knesset (Parlamento), enquanto a 
Líbia, Iraque, Argélia, Síria e Iêmen do Sul, 
além da OLP, formavam uma “Frente de Rejei
ção” aos planos de paz de Sadat, acusado de 
“traidor da causa árabe”.
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P O L Í T I C A  I N T E R N A
Em janeiro de 1976, a União Socialista Árabe 
(partido único) permitiu o surgimento de facções

A 25 de novembro, Sadat recebeu o primeiro- 
ministro israelense Menachem Begin em Ismaí- 
lia, Egito, para um turno de conversações, que 
não chegou a decidir nada sobre os pontos prin
cipais do plano de paz: retirada total inclusive 
das colônias israelenses da península do Sinai, 
e o futuro da Cisjordânia e da faixa de Gaza. 
A 19 de janeiro de 1978, Sadat interrompeu as 
conversações de paz com Israel, que só viriam 
a ser retomadas seis meses depois, em Londres. 
Único .resultado positivo: os chanceleres dos 
dois países afirmavam que as portas na negocia
ção continuavam abertas.

Camp David. Em agosto de 1978, Sadat 
aceitou a proposta norte-americana para a reali
zação de uma conferência de paz em Camp Da
vid, EUA, em setembro, com o presidente dos 
Estados Unidos, Jimmy Carter, e Menachem Be
gin. Depois de treze dias de duras conversações, 
chegou-se a dois acordos de princípio para 
orientar futuras negociações de paz. O primeiro 
previa o início de negociações entre os dois paí
ses dentro de três meses, para resolver o proble
ma do Sinai, o que acabou não acontecendo; o 
segundo definiu normas para que Israel, Jordâ
nia e Egito negociem o problema da Cisjordânia 
e da faixa de Gaza.

O acordo teve consequências políticas sérias 
no Egito. O chanceler Mohammed Ibrahim Ka- 
mel renunciou, por discordar de seus termos, e 
os países da Frente de Rejeição prometeram in
tensificar a luta contra Israel. Mesmo assim, o 
Parlamento o ratificou a 27 de setembro, e a 5 
de outubro, em Ismaília, foram retomadas as ne
gociações para a retirada completa de Israel do 
Sinai. Estas negociações pararam mais uma vez, 
por divergências.

de centro, direita e esquerda, que, em março, ga
nhariam status de partidos políticos. Em feverei
ro, o Governo enfrentava uma greve de jornalis
tas contra as tentativas oficiais de controlar a 
imprensa.

A situação política e financeira, motivo de 
atentados a bomba no Cairo, no dia 8 de agosto, 
e em Alexandria, no dia 14, não impediu que Sa
dat fosse eleito para mais um mandato presiden
cial, no dia 16 de setembro, com 95,7% dos vo
tos válidos.

Distúrbios. Nos dias 18 e 19 de janeiro de
1977, quando o Governo anunciou o corte à me
tade dos subsídios de 1,4 bilhão de dólares dados 
a alguns produtos (sobretudo alimentos e com
bustíveis), por exigência do Fundo Monetário In
ternacional, violentos distúrbios eclodiram no 
Cairo e se alastraram por Alexandria e outras 
cidades. O exército interveio, pela primeira vez 
desde 1952, e os conflitos foram sufocados com 
60 mortos, 800 feridos e 900 presos. Sadat afir-

0  esfriamento das 
relações com os 
soviéticos facilitou a 
aproximação Egito-China. 
E o vice-primeiro-m inistro 
Wuo Lan-fu esteve 
no Cairo em 14-9-78.

A viagem espetacular 
de Sadat a Israel, 
para encontrar-se com 
Begin (à esq.), 
abriu o caminho para 
a conferência de 
Camp David, patrocinada 
por Jimmy Carter.



Eleições#
Entre as eleições realizadas no ano de 1978, des
tacam-se as da América Latina, que constituí
ram, em geral, tentativas de democratização, 
com promessas de entrega do Governo aos civis, 
embora nem todos os pleitos tenham aberto pers
pectivas reais nesse sentido. No Brasil, o sistema 
eleitoral imposto ao país pelo movimento militar 
de 1964 conseguiu salvar o partido situacionista 
(Arena) de uma derrota praticamente certa, gra
ças às modificações que foram introduzidas na 
matemática eleitoral pelo chamado “pacote de 
abril” de 1977.

Os líderes da 
Frente de Rejeição 
acusaram Sadat de 
trair a causa árabe, 
mas, ao voltar da 
conferência de Camp 
David, ele foi 
recebido no Cairo 
como um herói.

mou que o povo fora insuflado por subversivos 
a soldo da Líbia, Israel e União Soviética. Para 
reforçar seu domínio da atividade política e con
ter a oposição às negociações de paz com Israel, 
Sadat propôs, a 21 de maio de 1978, a seguinte 
consulta popular: “Você concorda que o Gover
no deve lutar contra os extremistas, inimigos in
ternos do país?” Obteve 98,29% dos votos a 
favor. O plano aprovado na consulta permite ao 
Governo enquadrar a imprensa, os partidos de 
direita e esquerda, e silenciar qualquer outro tipo 
de oposição.

Ratificados os acordos de Camp David a 27 
de setembro, no dia 2 de outubro Anuar Sadat 
nomeou o engenheiro Mustafá Khalil para o car
go de primeiro-ministro, afirmando ao Parla
mento: “Esperamos que as luzes da paz se refli
tam na situação interna e que problemas quase 
crônicos sejam resolvidos”.

Déficit. Mesmo com os empréstimos que Sa
dat obteve na Europa em março de 1976, mais 
um protocolo comercial assinado com os soviéti
cos em abril desse ano, no valor de 640 milhões 
de dólares, o Egito fechou o ano de 1976 com 
um déficit de aproximadamente 4,5 bilhões de 
dólares e uma dívida externa próxima dos 2,7 
bilhões de dólares.

A política de “portas abertas” aos investimen
tos externos, iniciada em 1974, não produziu os 
efeitos desejados. De 244 projetos industriais 
considerados prioritários e aprovados pelo Go
verno para 1976, apenas 17 foram executados, 
indo o grosso das aplicações para atividades es
peculativas nos mercados financeiro e de imó
veis. E o ano de 1977 terminou com o Egito de
vendo 6 bilhões de dólares ao exterior, sem con
tar os 3,7 bilhões devidos à União Soviética pela 
compra de armas.

O endividamento externo do Egito atingiu tais 
proporções em 1978, que economistas do país 
afirmaram serem necessários 40 bilhões de dóla
res para estabilizar-lhe a economia. A inflação,
crescen te, p asso u  dos 4 0 %  nesse ano.

Ver tam bém :Ásia; Israel.

AMÉRICA LATINA
Bolívia. A 9-7-1978, o país teve as primeiras 
eleições em doze anos, para escolher um novo 
presidente, 110 deputados e 27 senadores. Logo 
após a votação, os partidos oposicionistas fize
ram denúncias de fraude em favor do candidato 
oficial, general Juan Pereda Asbún. Dias depois, 
o Tribunal Nacional Eleitoral anulou o pleito e 
convocou novas eleições para dali a quatro me
ses. Antes que isso acontecesse, um golpe de Es- 
tàdo, a 21 de julho, destituiu o general Hugo 
Banzer, assumindo o general Pereda, cujo gover
no não durou muito: a 24 de novembro, o 207.° 
golpe de Estado boliviano colocou no poder o 
general David Padilha, que convocou eleições 
gerais para l.°-7-1979.

Brasil. A Arena, partido situacionista, con
quistou maior número de cadeiras do que a Opo
sição (MDB), nas eleições parlamentares realiza
das a 15-11-1978 (ver quadro). Em número de 
votos, no entanto, o resultado foi o inverso, com 
nítida vantagem do MDB. A razão dessa anoma
lia (mais votos, menos cadeiras) resultou do “pa
cote de abril”, conjunto de modificações na lei

João Batista Figueiredo, já confirmado como futuro pre
sidente da República, votou a 15-11-78, em Brasília.
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O presidente do MDB, Ulisses Guimarães, faz comício em 
Porto Alegre, um dos fortes redutos da Oposição.

eleitoral, feitas em 1977, por meio das quais o 
governo do presidente Ernesto Geisel, temeroso 
de uma previsível derrota a 15-11-78, estabele
ceu que o número de cadeiras de cada Estado 
na Câmara dos Deputados seria proporcional à 
sua população e não mais ao número de eleitores 
inscritos. Com isso, aumentou o número de ca
deiras dos Estados mais pobres, com maior nú
mero de analfabetos (impedidos de votar) e nos 
quais a Arena detém o controle político. Em 
contrapartida, o MDB, que domina o eleitorado 
nos centros mais desenvolvidos (São Paulo, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul) não conseguiu 
maioria.

Colômbia. A 4-6-1978, mais de 80% do elei
torado colombiano, insatisfeito com a inflação 
de 50%, a corrupção e a violência, não compare
ceu às urnas para eleger o presidente. Por peque
na diferença de votos, venceu o candidato do 
Partido Liberal, o ex-chanceler Julio César Tur- 
bay Ayala, apoiado pelo presidente Alfonso Ló- 
pez Michelsen.

Costa Rica. Um dos poucos países latino- 
americanos que vive num regime de liberdades 
democráticas, a Costa Rica elegeu, a 5-2-1978, 
seu presidente, 57 deputados federais e 1 000 
prefeitos. Rodrigo Carazo Odio, eleito presiden
te pelo partido oposicionista Unidade Popular, 
com 52% dos votos, prometeu refrear a política 
socializante do Partido de Libertação Nacional, 
até então no poder.

Equador. Após oito anos de regime ditato
rial, a 16-7-1978 realizaram-se eleições presiden
ciais e parlamentares, mas, pouco antes, o gover
no militar do vice-almirante Alfredo Poveda 
Burbano tomou providências para impedir a 
eleição do líder populista Assad Bucaramel-Ma- 
lin (“Don Buca”), baixando decreto segundo o 
qual a presidência só poderia ser exercida por 
filhos de pais equatorianos. No primeiro escrutí
nio, Jaime Roldós Aquillera, genro do excluído 
“Don Buca”, foi o mais votado (32% dos votos), 
mas não atingiu a necessária maioria absoluta. 
Em novembro de 1978, deveria ser realizado o 
segundo escrutínio, ao qual concorreriam apenas 
os dois candidatos mais votados no primeiro tur
no: Roldós e Sixto Durán Ballén. Entretanto, o

Tribunal Superior Eleitoral anulou todo o pleito, 
sob alegação de fraude. Novas eleições, de um 
só turno, foram marcadas para abril de 1979.

Paraguai. Eleições nas quais a Oposição 
praticamente não tem possibilidade de vitória re
petiram-se a 12-2-1978, reelegendo-se pela sexta 
vez o general Alfredo Stroessner à presidência 
da República.

República Dominicana. As eleições presi
denciais e parlamentares de 16-5-1978 foram tu
multuadas. Terminada a votação, sendo prevista 
a vitória do oposicionista Antonio Silvestre 
Guzmán Fernández, líder do Partido Revolucio
nário Dominicano, o Exército e a Polícia toma
ram as ruas da capital e comentava-se a possibi
lidade de um golpe ou fraude em favor do Go
verno. Houve protestos internacionais, liderados 
pelos presidentes Cárter, dos EUA, e Carlos An- 
drés Pérez, da Venezuela. Então as apurações fo
ram reiniciadas e, em agosto de 1978, tomou 
posse Guzmán Fernández. De tendência social- 
dem ocrata e gozando da sim patia dos EUA, Ve
nezuela e Alemanha Ocidental, o novo presiden
te, entretanto, será obrigado a governar tendo
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Núm ero de vo tos  ob tid os

SENADO FEDERAL CÂMARA DOS DEPUTADOS ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

ARENA 13 1 1 4 3 8 3  1 4 9 3 8 6 0 6  1 5 0 5 3 8 8 3
MDB 17 529 422 14 785 789 15 160 303
brancos 5 141 707 5 029  197 4  569 565
n u los ' 3 0 1 3  985 2 711 106 2 647 303

F on te : O Estado de S. Paulo, 21 /12 /1978 .

N úm ero de cadeiras conquistadas

SENADO FEDERAL CÂMARA DOS DEPUTADOS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS
UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO

MDBARENA MDB ARENA MDB ARENA

Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 
São Paulo 
Paraná
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 
M ato Grosso 
M ato Grosso do Sul 
Goiás

TOTAL GERAL



contra si a maioria parlamentar oposicionista do 
Partido Reformista, liderado pelo ex-presidente 
Joaquín Balaguer.

Venezuela. Há vinte anos governada por um 
dos poucos regimes democráticos vigentes na 
América Latina, a Venezuela realizou eleições 
para a Presidência e o Parlamento, a 3-12-1978. 
O oposicionista Luis Herrera Campíns, do parti
do Copei (democrata-cristão), venceu o candida
to da Ação Democrática, Luis Pinerua Ordaz, 
por cerca de 46% dos votos contra 43%. Nas 
eleições parlamentares, os dois partidos pratica
mente se equivaleram no número de cadeiras, 
tornando necessária uma coalizão com partidos 
menores para que a AD ou o Copei possam fa
zer maioria no Parlamento.
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No plebiscito sobre 
a nova Constituição da 
Espanha, a propaganda 
oficial enfatizou 
o dever de votar; 88% 
dos votos foram sim, 
prestigiando o processo 
de democratização 
desenvolvido pelo 
governo Suárez.

EUROPA
Alemanha Ocidental. Embora locais, as elei
ções realizadas a 15-10-1978 na Baviera tiveram 
grande repercussão. A vitória obtida pela ala 
conservadora do Partido Democrata-Cristão no 
maior Estado da República Federal da Alema
nha, levando ao poder seu líder Franz Joseph 
Strauss, teve uma importância que poderá refle- 
tir-se nas próximas eleições nacionais (1980), 
ameaçando a coligação democrata-cristãos/so- 
cial-democratas, que governa o país.

Espanha. A 6-12-1978, os espanhóis foram 
chamados às urnas para se pronunciarem, ple- 
biscitariamente, sobre a nova Constituição, que 
marca o fim do regime autoritário franquista. A 
carta magna, que em 169 artigos institui uma 
monarquia parlamentar, com ampla garantia das 
liberdades democráticas, foi aprovada por cerca 
de 88% dos 17,8 milhões de votantes. A grande 
maioria dos votos contrários e abstenções foi da
da pelos eleitores das províncias bascas, que lu
tam por maior autonomia local.

França. Nas eleições para a Assembléia Na
cional (12 e 19-3-1978) confrontaram-se a coli
gação de esquerda (comunistas, socialistas e ra
dicais de esquerda) e o bloco situacionista (gaul- 
listas e republicanos). As sondagens prévias indi
cavam grande probabilidade de vitória da es
querda, o que tornou muito acirrada a disputa. 
No primeiro escrutínio (12-3-1978), no entanto, 
a esquerda obteve apenas 46% dos votos. No se
gundo escrutínio (19-3-1978), a coligação gover
namental obteve 50,49%, contra 49,5% da es
querda. Embora pequena, essa diferença no nú
mero de votos permitiu à situação, devido às pe
culiaridades da aritmética eleitoral francesa, 
conquistar 288 cadeiras, enquanto os partidos de 
esquerda ficaram com 199 vagas.

Itália. Os resultados das eleições parciais 
(14-5-1978) para os conselhos municipais e pro
vinciais de 800 cidades e duas províncias, envol
vendo apenas 10% do eleitorado, surpreenderam 
os observadores. O PCI perdeu 7,9% da votação 
em relação a 1976, e a Democracia Cristã ven
ceu com 42,5% dos votos, 4% a mais do que

em 1976. Em julho de 1978, o Parlamento italia
no elegeu o socialista Sandro Pertini para o car
go de presidente da República, apoiado por to
dos os partidos, após exaustivas negociações e 
quinze escrutínios.

Suécia. Depois de 44 anos ininterruptos no 
poder, os sacial-democratas perderam as elei
ções de setembro de 1976. Com isso, o premier 
Olof Palme cedeu o cargo para o líder centrista 
Thorbjorn Falldin, que não alterou as linhas ge
rais da social-democracia sueca. Sua campanha 
dirigiu-se, principalmente, contra a excessiva 
concentração do poder, a burocracia e o progra
ma nuclear.

OUTRAS ELEIÇÕES
Estados Unidos. Os democratas, que venceram 
as eleições de 1976, conduzindo Jimmy Carter 
à presidência, sofreram um revés nas eleições 
parlamentares e estaduais de 7-11-1978. Embora 
permanecendo com maioria no Congresso, o 
Partido Democrata cedeu aos republicanos 12 
cadeiras na Câmara dos Representantes, 3 no 
Senado e 6 governos estaduais. As eleições assu
miram um caráter plebiscitário surpreendente, 
com os eleitores manifestando sua aprovação ou 
repúdio a medidas referentes a aumentos de im
postos e taxas (tema dominante e que configurou 
a chamada “revolta fiscal” no país), problemas 
ecológicos locais, direitos femininos, aborto, ho
mossexualismo, casas de jogos de azar, fumo e 
bebidas alcoólicas. Os grandes temas da política 
nacional e internacional estiveram praticamente 
ausentes.

Israel. O Partido Trabalhista (Mapai), no po
der desde a fundação do Estado de Israel em 
1948, perdeu as eleições de 17-5-1977 para o Li- 
kud (coligação de partidos de direita). Disso re
sultou a ascensão de Menachem Begin ao cargo 
de primeiro-ministro e o desenvolvimento de 
uma política interna contrária à orientação so- 
cial-democrata do Mapai, e de uma política ex
terna mais agressiva em relação aos árabes. A 
derrota do Mapai foi atribuída às dificuldades 
por que passou o país, após a crise da Guerra 
do Yom Kippur (1973).

Japão. Em eleição interna no Partido Libe- 
ral-Democrático, realizada a 27-11-1978, Ma-

Rosalynn Carter pediu votos para os democratas. Mas os 
republicanos avançaram nas eleições de 7-11-78.

NE
W

SW
EE

K



sayoshi Ohira conquistou a presidência da agre
miação, vencendo a Takeo Fukuda. Pelas pecu
liaridades da política japonesa, como o Partido 
Liberal-Democrático é majoritário, a eleição de 
seu presidente significa também a escolha do pri
meiro-ministro, que precisa apenas ser confirma
do pelo Parlamento. A confirmação ocorreu a 
7-12-1978, quando Ohira recebeu 254 dos 491 
votos que estavam em jogo.

Eletrônica, Indústria
A indústria eletroeletrônica continua a manter 
no Brasil um ritmo de. crescimento excepcional, 
pois em 1978 a expansão do setor chegou a 10%, 
contra 7,5% em 1977 e 12,3% em 1976, segundo 
dados da Associação Brasileira da Indústria Elé
trica e Eletrônica (Abinee), um desempenho 
superior à média da indústria de transformação, 
que cresceu apenas 5% em 1978.

Apesar dos bons resultados, o 2.° Congresso 
da Abinee, realizado em novembro, apresentou 
um documento — “A Conjuntura Nacional e os 
Problemas da Indústria” — que contém um le
vantamento dos principais problemas do setor, 
como a questão da sobrevivência da empresa 
privada nacional ante a acirrada concorrência 
que é obrigada a travar com as multinacionais, 
a falta de participação do empresário no proces
so de decisões a respeito do setor e da economia 
nacional, e a necessidade de fortalecer o merca
do interno e criar barreiras para investimentos 
em áreas onde a indústria (nacional ou estrangei
ra) tenha capacidade de produção superior à de
manda.

O principal objetivo da indústria eletroeletrô
nica, no entanto, é aumentar o índice de naciona
lização, atendendo a sugestões formuladas pelo 
Governo e oficializadas em outubro de 1978 em 
reunião de 150 empresários do setor com o Gru
po Executivo da Indústria de Componentes (do 
Ministério das Comunicações).

Avanços tecnológicos. A capacidade cria
dora da indústria eletrônica continua a eviden
ciar-se por meio de alguns avanços particular
mente notáveis. A Texas Instruments apresentou 
em Chicago, em 1978, uma pequena máquina, 
a Speak & Spell, semelhante a uma calculado
ra de bolso, que repete cerca de duzentas das pa
lavras de uso comum em que as crianças apre
sentam maior dificuldade em pronunciar corre
tamente. Na mesma ocasião, a Linotrix, do gru
po Siemens, lançou um dicionário eletrônico ca
paz de traduzir até 1 500 palavras ou frases do 
inglês para outros idiomas.

Sofisticação acessível. Graças à produção 
em larga escala, várias inovações tecnológicas 
recentes começam a ser mais acessíveis ao con
sumidor comum. Em 1972, por exemplo, a cal
culadora brasileira mais barata custava cerca de
2 000 cruzeiros, quatro vezes mais que os preços 
de 1978, o que permitiu a abertura de novas 
frentes de consumo. As vendas de calculadoras 
aumentaram 20% no ano passado e estima-se 
que o mercado deverá absorver em 1979 cerca 
de 1,2 milhão de unidades.

A nível internacional acentua-se a tendência 
à vulgarização dos videogravadores, graças ao 
lançamento (basicamente pelas indústrias japo
nesas e européias) de modelos mais baratos e 
com cassetes de maior duração.
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CR ESCIM ENTO  D A  IN D Ú S T R IA  
ELETROELETRÔNICA EM  1978

Produtos %

Antenas 18
Aparelhos eletrodomésticos portáteis \ 7
Aparelhos eletrônicos domésticos 19
Baterias automotivas 15
Baterias industriais -2 5
Componentes eletrônicos 9
Condicionadores de ar {para uso doméstico) 73
Condicionadores de ar (sistemas centrais) 7
Conectores e terminais 10
Equipamentos de força para telecomunicação —30 
Equipamento de geração, transmissão 
e distribuição de eletricidade:

a) chaves seccionadoras 5
b) disjuntores 15
c) transformadores de força -'30
d) transformação de distribuição 0 

Fogões a gás 15 
Motores elétricos 9 
Refrigeradores domésticos 9 
Relógios elétricos e
eletrônicos:

a) linha automotiva 5
b) tinha doméstica 0

Crescimento global 10

As indústrias eletrônicas 
européias e japonesas 
começaram a colocar 
no mercado aparelhos 
sofisticados, a preços 
acessíveis. Ao lado, 
um minitelevisor, com 
tela de 3,6 x 4,8 cm.



El Salvador

EMIRADOS ÁRABES, 
UNIÃO DOS
Ver União dos 
Emirados Árabes

OFERTA DE EMPREGOS

Novembro 77/Novembro 78 
Base: 1965/67 = 100

A "/

República da América Central limitada por Honduras (N, 
L), oceano Pacífico (S), Guatemala (0); área: 21 393 
km 2; população: 4 123 323 (est. 1976); cap ita l: San 
Salvador (388 313 hab., 1977); língua: espanhol; re li
gião: catolicismo romano; PNB: 1,8 bilhão de dólares
(1975); principais exportações: café, algodão, açúcar; 
Governo: presidente Carlos Humberto Romero.

Nas eleições presidenciais realizadas em feve
reiro de 1978 foi vitorioso o candidato situacio
nista, general Carlos Humberto Romero, ultra- 
conservador, que assumiu em julho. O candidato 
derrotado, coronel Ernesto Claramount, líder da 
União Nacional Opositora, acusou as autorida
des de fraude eleitoral, e realizou uma grande 
manifestação de protesto, violentamente dissol
vida pelo Exército, com a morte de uma centena 
de pessoas. Claramount exilou-se na Costa Rica.

Violência. O clima de violência acentuou-se 
durante 1978, com vários seqüestros e assassí
nios de dirigentes de empresas multinacionais, 
além de ações guerrilheiras isoladas e execuções 
praticadas por terroristas de direita. A 16 de se
tembro, guerrilheiros incendiaram a embaixada 
dos EUA e mataram o ex-presidente do Con
gresso, Ruben Rodrigues. O Governo vem sendo 
repetidamente acusado de violações de direitos 
humanos, desde a entrada em vigor de uma “lei 
de ordem pública”, em novembro de 1977.

Emprego e Desemprego
Os assalariados são, certamente, as maiores víti
mas da situação de crise que a economia interna
cional atravessa desde 1974. Embora a taxa de 
desemprego nos países da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) tenha se mantido em torno de 5,5% nos 
últimos anos, os desempregos aumentaram con
sideravelmente em números absolutos.

Calcula-se que o total de desempregados atin
giu 16,3 milhões de pessoas em 1977 — meio 
milhão a mais do que no auge da recessão, em

M ERC AD O  DE EM PREGOS NO BR AS IL

Período

evolução

Gtobal

recente — base:

Administração

1965/67 = 100

Produção V e ndas Técnicos

1977 Outubro 254 266 270 205 232
Novembro 269 275 288 196 232
Dezembro 328 341 341 240 259

1978 Janeiro 329 360 311 212 241
Fevereiro 323 349 310 232 231
Março 265 283 259 219 195
Abril 256 260 264 212 202
Maio 256 254 281 199 210
Junho 255 253 296 194 220
Julho 264 247 337 202 202
Agosto 288 269 369 225 199
Setembro 306 284 404 233 187
Outubro 318

OQG
315
3

404 236
5/in

207
720

Fonte: Conjuntura Econômica

1975 — em conseqüência de um ritmo de cresci
mento econômico mais lento e da política de 
combate à inflação adotada pela maior parte dos 
países industrializados.

Em 1978, o número de desempregados em seis 
dos países mais desenvolvidos do mundo chegou 
a 12,7 milhões, assim distribuídos: Estados Uni
dos, 5,9 milhões (6% da força de trabalho); Itá
lia, 1,7 milhão (7,5%); França, 1,5 milhão 
(10%); Inglaterra, 1,4 milhão (5,7%); Japão, 1,3 
milhão (2,3%); e Alemanha, 900 000 (4,3%). Na 
Europa, os jovens com menos de 25 anos foram 
os mais sacrificados, constituindo 40% do total 
de desempregados. Nos Estados Unidos, o nú
mero de desempregados sofreu uma pequena re
dução em 1978 (no ano anterior a taxa de de
semprego chegou a 7%), mas algumas faixas da 
população continuam registrando índices bas
tante elevados de desemprego. A taxa de desem
prego entre adolescentes negros, por exemplo, 
chegou a 36% no final do ano, segundo estatísti
cas do Departamento do Trabalho.

Brasil. A população brasileira economica
mente ativa saltou de 36,1 em 1973 para 41,9 
milhões em 1978, de acordo com dados da Se
cretaria do Planejamento da Presidência da Re
pública, mas a criação de novos empregos tem 
se processado a níveis inferiores ao crescimento 
da população, como apurou um estudo da Fede
ração das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), divulgado em 1978.

Os principais indicadores sobre a evolução do 
emprego demonstram que o pessoal ocupado 
cresceu 2% em 1978 em relação ao ano anterior, 
o que representa a criação de aproximadamente 
800 000 novos empregos, um crescimento abai
xo das necessidades do país. Calcula-se que é 
preciso criar pelo menos de 2 a 3 milhões de no
vos empregos por ano apenas para absorver a 
mão-de-obra criada pelo crescimento demográfi
co (cuja expansão é estimada em torno de 2,7% 
ao ano) e pelo aumento da população das gran
des cidades, que chega a 5% ao ano.

O hiato existente entre a geração de novos em
pregos e o crescimento da população em idade 
de ingressar na força de trabalho tem agravado
o problema do subemprego, atualmente a única 
forma de sobrevivência de amplas camadas da 
população. A Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios, PNAD, realizada pelo IBGE em
1976, estima que 44,7% da população ativa re
ceba menos que um salário mínimo.

Energia, Produção de
Com o início da crise energética em 1974, quan
do o preço do petróleo foi quadruplicado (ver 
Petróleo e Gás), vários países adotaram medidas 
de econom ia, com o o racionamento de com
bustível, o aperfeiçoamento de máquinas, moto
res e equipamentos. No entanto, o consumo de
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energia se mantém crescente, servindo até como 
indicador do poder econômico, do nível de vida 
e do progresso material das nações. Esse quadro 
levou os países consumidores a acentuarem a 
pesquisa e o aproveitamento de fontes de energia 
alternativas ao petróleo, como as quedas de 
água, o carvão, a madeira, o Sol e o átomo, entre 
outras.

Álwol. O Proálcool (Programa Nacional do 
Álcool), ambicioso plano do Governo brasileiro 
para produção de álcool etílico (etanol) como 
combustível a ser misturado à gasolina na pro
porção de 20% (ou substituindo de vez a gasoli
na automotiva), foi apresentado em 1975 com a 
meta de produzir 4 bilhões de litros até 1980. 
A matéria-prima seria basicamente a cana-de- 
açúcar (e, alternativamente, a mandioca), apro
veitando-se seu intenso cultivo no Brasil, a tec
nologia já desenvolvida no país e as instalações 
existentes, prevendo-se financiamento do Gover
no para a ampliação das usinas e a instalação 
de novas unidades. Paralelamente, o Governo es
timulou os projetos de adaptação dos motores 
dos autoveículos de fabricação nacional para 
uso exclusivo de álcool como combustível (pro
jetos desenvolvidos basicamente no CTA — 
Centro Tecnológico da Aeronáutica — de São 
José dos Campos, SP).

Em 1976, foram destinados ao Proálcool 1,2 
bilhão de cruzeiros, quantia considerada insufi
ciente, e a produção atingiu 1,5 bilhão de litros. 
Em 1977, a aplicação aumentou: 4,4 bilhões de 
cruzeiros para que a produção atingisse, em 
1978,2,5 bilhões de litros.

Metanol. Uma alternativa para a produção 
de álcool, aproveitando-se também a enorme po
tencialidade energética da biomassa do território 
brasileiro, é a fabricação de metanol com maté
ria prim a vegetal. A ss im , em 1 9 7 8 ,  a C E S P  ----

Companhia Energética de São Paulo (ex-Cen- 
trais Elétricas de São Paulo) — sugeriu a produ

ção de metanol a partir do eucalipto, seguindo 
um plano que seria capaz, segundo seus defenso
res, de eliminar a dependência nacional do petró
leo. De acordo com o plano, ocupando-se 10% 
do cerrado brasileiro (24 milhões de hectares), 
ainda não utilizados pela agricultura, seria 
possível produzir 200 milhões de toneladas de 
metanol, que equivalem a 100 milhões de tonela
das de óleo combustível ou 730 milhões de bar
ris de petróleo por ano. Embora, a nível nacio
nal, o projeto permanecesse em suspenso, a 
CESP decidiu construir uma usina, próxima à 
represa de Jupiá, com capacidade para 2 000 to
neladas por dia de metanol, utilizando uma área 
reflorestada próxima.

Carvão. Em 1977, o carvão mineral, uma 
fonte de energia ainda abundante no mundo, co
meçou a ser apontado como grande substituto 
do petróleo e, nos Estados Unidos, passou a ser 
mais utilizado nos prédios públicos e nas usinas 
termelétricas. Nesse ano também se intensifica
ram as pesquisas para transformar o carvão mi
neral em líquido e gás, com o objetivo de facili
tar o aproveitamento. Uma das pesquisas reali
zadas nos Estados Unidos propunha a gaseifica-

A instalação dos 
três primeiros reatores 
em Angra dos Reis 
(ao lado) custará cerca 
de US$ 3,3 bilhões ao 
Brasil, que desenvolve 
um programa nuclear em 
colaboração com 
a Alemanha Ocidental.

Acentuou-se nos últimos 
anos o uso da opção 
nuclear como fonte 
alternativa de energia.
O primeiro reator nuclear 
do Estado de Louisiana, 
riquíssimo em petróleo, 
fo i instalado no 
final de 1978 (à esq.). 
Abaixo, uma nova 
concepção de torre de 
resfriamento, de alumínio, 
usada na usina nuclear 
de Schmehausen, na 
Alemanha Ocidental.
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ção do carvão nas próprias jazidas, sobretudo 
naquelas que apresentassem problemas de aces
so para a exploração convencional.

Foi descoberta, em 1976, uma jazida de car
vão coqueiflcável em Gravataí, RS. Técnicos do 
Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) informaram que a jazida pode ser um 
prolongamento das de Santa Catarina e a avalia
ram em 1 bilhão de toneladas.

Energia nuclear. As resistências dos grupos 
ecológicos e o alto preço do quilowatt gerado pe
las usinas atômicas têm sido obstáculos ao apro
veitamento da energia nuclear para geração de 
eletricidade em todo o mundo.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o número 
de encomendas novas decresce desde 1975 — 
em 1977 e 1978, as fábricas norte-americanas 
não receberam encomendas.

A Bélgica lidera os países que têm maior par
ticipação de energia nuclear no total de sua ca
pacidade energética, com 22,4%, seguindo-se a 
Suécia, com 21,7%; a Suíça, com 18,8%; a 
França, com 13,4%; os Estados Unidos, com 
12%; e a Alemanha Federal, com 11%, segundo 
levantamento realizado em 1978 pelo Fórum 
Atômico Industrial. Os EUA, de acordo com o 
mesmo levantamento, têm a maior produção de 
energia nuclear, com capacidade de mais de 50 
milhões de quilowatts, à frente do Japão e da In
glaterra (o número de reatores atômicos em ope
ração, em fase de construção ou já encomenda
dos é estimado atualmente em 584). E a União 
Soviética anunciou, em 1976, que um quinto da 
capacidade geradora a ser instalada no país de
1977 a 1980 deverá ser de origem nuclear, igua
lando a capacidade do país em energia nuclear 
à França e à Alemanha Ocidental, com 19,4 mi
lhões de quilowatts.

Boa parte dos esforços do Governo brasileiro 
no campo da geração de energia está concentra
da na implantação dos três primeiros reatores 
em Angra dos Reis, ao custo de 13,3 bilhões de 
dólares. Mas a viabilidade do programa nuclear, 
acelerado a partir de 1975 pela assinatura de um
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P A N O R A M A  ENERGÉTICO  BR ASILE IR O  
C onsum o de Energia P rim ária  em  1.977 e 1978 (projeções)

1977 1978
m ilhões de TEP* % m ilhões de TEP* %

1. D erivados de Petróleo 43,1 64,5 
Importados {%) 84  88

2. Energia H idráu lica  26,9 65,5

3. O utras 32,2 58,2 
Importadas (%) 8 13

To ta l 103,2 188,2
Importado (%) 40  38

*TEP - Toneladas equivalentes de petróleo

Fonte: M inistério de Minas e Energia — Balanço Energético 1978

acordo com a Alemanha, voltou a ser discutida 
em 1978.

Em setembro, o jornal Frankfurter Rundschau 
e o semanário Der Spiegel divulgaram uma série 
de denúncias sobre o programa nuclear brasilei
ro, envolvendo supostos erros geológicos na ins
talação dos primeiros reatores, irregularidades 
financeiras na contratação de obras, atraso e di
ficuldades na execução. O Governo defendeu o 
programa nuclear com veemência e atribuiu as 
denúncias a interesses contrariados. As acusa
ções da imprensa alemã foram consideradas em 
geral inconsistentes, mas, no próprio Brasil, 
cientistas (sobretudo físicos e ecólogos) e políti
cos contestaram a viabilidade do programa nu
clear e a forma pela qual vem sendo efetuado 
(por acordo com a Alemanha).

Energia solar. As pesquisas e o aproveita
mento da energia do Sol intensificaram-se nos 
últimos anos em várias partes do mundo. Em
1977, a chamada “Fornalha dos Pireneus” pas
sou a alimentar uma usina de 64 kW, cuja pro
dução foi incorporada normalmente à rede elétri
ca francesa. Nos EUA, havia em 1978 cerca de 
40 000 construções utilizando a energia solar. 
Também em 1977, o Governo norte-americano 
destinou 400 milhões de dólares a pesquisas pa
ra aproveitamento do calor do Sol, e, no dia 3 
de maio de 1978, quando se comemorou o Dia 
do Sol, mais de 100 milhões de dólares foram 
incorporados ao orçamento do Instituto Nacio
nal de Pesquisa Solar, em Golden, Colorado.

Em julho de 1978, realizou-se em São Paulo 
um seminário sobre energia solar, durante o qual 
foi exibido um aquecedor solar projetado no 
Centro de Tecnologia Promon, de São Paulo. 
Atualmente, cerca de 600 residências paulistas 
estão dotadas de coletor solar para fins domésti
cos, fornecendo água com temperaturas entre 50 
e 70 graus centígrados.

Na Universidade Federal da Paraíba foi cons
truído em 1978 um “forno solar”, que transfor
ma em eletricidade a luz do Sol. Na Universida
de Federal do Rio Grande do Sul há um projeto 
semelhante em desenvolvimento. E no fim do 
ano, uma unidade da Fundação Estadual do 
Bem-Estar do Menor (Febem), de São Paulo,

Forno experimental que utiliza energia solar, construído 
pela Universidade Federal da Paraíba.
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tornou-se o primeiro estabelecimento oficial a 
adotar um sistema de aquecimento de água pelo 
Sol. Cálculos oficiais indicam que o Sol poderá 
suprir cerca de 5% das necessidades nacionais 
de energia até 1985.

Hidreletricidade. Nos últimos três anos foi 
iniciada a construção de numerosas grandes bar
ragens para produção de eletricidade em todo o 
mundo. Entre as principais encontram-se as de 
Itaipu, na fronteira Brasil-Paraguai; Kolyma, no 
rio Kolyma, União Soviética; Miyagase, no rio 
Nakatsu, Takase, no rio Takase, e Tedorigawa, 
no rio Tedori, Japão; Ukai, no rio Tapi, índia; 
Warm Springs, no rio Dry Creek, Estados Uni
dos; La Grande n.os 2, 3 e 4, no rio La Grande, 
Canadá; Yaciretá-Apipê, no rio Paraná, frontei
ra argentino-paraguaia; e Raúl Leoni, no rio Gu
ri, Venezuela.

No Brasil, fato mais importante nos últimos 
anos no setor de produção de energia hidrelétri
ca — a potência instalada no país é atualmente 
de 25 milhões de megawatts — foi o desvio do 
rio Paraná, em 20 de outubro de 1978, para um 
canal de 2 km de extensão por 150 m de largura, 
para construção da barragem da usina de Itaipu, 
que será a maior do mundo, com potência de 
12,6 milhõer de quilowatts, construída em asso
ciação com o Paraguai, ao custo de 8,7 bilhões 
de dólares. A usina deveria entrar em operação 
em 1983.

Em 1978, foi iniciada, ainda, a construção da 
hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, Pará, 
que deverá gerar 4 milhões de quilowatts; entra
ram em operação as usinas de Água Vermelha, 
Capivara, Itaúba e São Simão, e completou-se 
a primeira etapa da usina de ilha Solteira (SP), 
elevando a potência do complexo Urubupungá 
para 4,6 milhões de quilowatts. E, no final de
1978, o governo adquiriu, do grupo canadense 
Brascan, por intermédio da Eletrobrás, o contro
le acionário de energia no eixo Rio— São Paulo. 
A operação, mantida em segredo até a véspera 
de sua realização, custou 380 milhões de dólares 
mais as dívidas da Light, calculadas em cerca 
de 1,1 bilhão de dólares.

Ver também: Economia M undial; Petróleo e Gás.

Engenharia
Gigantescas barragens para geração de energia 
elétrica e irrigação continuam em construção em 
todo o mundo (ver quadro). No Brasil, a barra
gem de Itaipu, no rio Paraná, construída em con
junto com o Paraguai, deveria terminar em
1982. Será a maior hidrelétrica do mundo, com 
potência de 11 430 MW, barragem com 177 m 
de altura, 196 m de largura na base, casa de for
ça com 800 m de comprimento, 90 m de largura 
e 100 m de altura, formando um lago de 1 355 
km2 (três vezes a baía de Guanabara).

A usina de Água Vermelha, no rio Grande 
(SP), concluída em 1978 e que deverá produzir
1,38 milhão de quilowatts a partir de 1980, utili
zou concreto refrigerado a 7°C para eliminar a 
tendência ao fissuramento e o desenvolvimento 
de tensões térmicas. Outra grande obra termina
da em 1978 no Brasil foi a barragem de São Si
mão, no rio Paraná, entre Goiás e Minas Gerais, 
com capacidade de gerar 2,6 milhões de quilo
watts, barragem com 90 m de altura e reservató
rio de 10 900 mil milhões de metros cúbicos.

Pontes. Entre os grandes projetos em anda
mento está a ligação de Honshu, a maior, com 
Shikoku, a menor das principais ilhas do Japão, 
por uma estrada dividida em três setores de 10 
km cada e 19 pontes, para unir outras quatro 
ilhas do trajeto. Uma das pontes, Akashi-Kaikio, 
será pênsil e terá 1 700 m de vão.

Outro projeto com os estudos técnicos bastan
te adiantados é o da ponte sobre o estreito de 
Messina (entre a Sicília e o continente). Por essa 
ponte, com 3 000 m de vão, passarão uma rodo
via e uma ferrovia.

Em 1978, foram concluídas as pontes de Bro- 
tonne, França, a maior do mundo em seu gênero 
(concreto sustentado por cabos de aço), com um 
vão principal de 320 m, e a de New River Gorge, 
EUA, a maior do mundo em arcos de aço, com 
vão de 518,5 m.

Túneis. O túnel ferroviário de Seikan, no Ja
pão, deveria ser o maior do mundo, com 54 km 
de extensão. Uma inundação em 1976 atrasou 
seu cronograma e a inauguração foi adiada para
1983. O maior túnel rodoviário do mundo, o de 
São Gotardo, na Suíça, com 16 km, teve sua 
conclusão prevista para 1980.

Outras obras. Desde 1975 os soviéticos es
tão construindo uma nova Ferrovia Transiberia- 
na, de Skovorodino a Tyndin. Outras obras de 
destaque são: o canal entre o rio Danúbio e o 
mar Negro, na Romênia, iniciado em 1949, 
abandonado em 1953 e retomado em 1973; o ae
roporto de Narita, Japão, que custou USS 2,4 
bilhões e foi inaugurado em maio de 1978 em

ENGENHARIA

M AIO R ES BARR AG ENS EM  CO NSTRU ÇÃO  EM 19 7 7 /7 8 *

Barragem Rio País Altura (m) Reservatório 
{milhões d e m 3)

Água Vermelha Grande Brasil 90 1 0 9 7 8
Itaipu Paraná Brasil-Paraguai 177 28 999
Itumbiara Paranaíba Brasil 100 17 029
Kolyma Kolyma URSS 130 14 802
La Grande n.° 2 La Grande Canadá 160 62 0 0 0
La Grande n.° 3 La Grande Canadá 98 61 200
La Grande n.° 4 La Grande Canadá 117 18 899
Nurek Vakhsh URSS 300 103 91
Patia Patia Colômbia 240 18 899
Raúl Leoni Caroni Venezuela 162 135 685
Rogunsky Vakhsh URSS 325 11 699
São Simão Paranaíba Brasil 120 12 539
Sayano Shushenskaya Yenisei URSS 245 31 272
Sobradinho São Francisco Brasil 42 34 168
Toktogul Naryn URSS 213 19 489
Tucurui Tocantins Brasil 91 44 406
Ust-llim Angara URSS 105 59 331
Yaoyroto ApH3ó Paraná Arguntina-P»r»giií(i 1.7
{*)8arragens com Feservatório de capacidade superior a 10 0 0 0  m ilhões de m 3.
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Equador

ENSINO
Ver Educação

EPISCOPAL, IGREJA
Ver Religiões e Cultos

ESCOLA
Ver Educação

ESCULTURA
Ver Visuais, Artes

ESGRIMA
Ver Esportes

meio a violentas manifestações de defensores do 
meio ambiente; o oleoduto Transalasca, de
1 300 km, concluído em 1977 e que transporta 
o petróleo extraído da baía de Prudhoe, no norte, 
até o porto de Valdez, no sul; e o oleoduto sovié
tico de 3 300 km, concluído em 1978, ligando 
Surgut (Sibéria) a Potolsk (Bielo-Rússia).

Uma novidade técnica foi a torre de refrigera
ção da usina nuclear de Schmehausen, Alema
nha. Com quase 200 m de altura, é um pilar cen
tral que sustenta uma rede de aço revestida de 
alumínio, com um terço do peso que teria se fos
se feita convencionalmente em concreto.

Ver também: A rquite tura; Energia, Produção de; Transportes.

Equador
República da América do Sul, limitada pela Colômbia (N), 
Peru (L e S), oceano Pacífico (O); área: 283 561 km 2; 
população: 7 3 1 0 0 0 0  (est. 1976); cap ita l: Quito 
(557 113 hab., est. 1974); principal cidade: Guaiaquil 
(814 064 hab., est. 1974); língua: espanhol; re lig ião: 
catolicismo romano; PNB: 4,8 bilhões de dólares (est.
1976); principais exportações: petróleo, café, banana, 
cacau; Governo: almirante Alfredo Poveda Burbano.

Em fevereiro de 1976, um golpe militar depôs 
o presidente Rodrigues Lara (no Governo desde 
1972) e levou ao poder uma junta militar chefia
da pelo almirante Alfredo Poveda Burbano, que 
prometeu seguir os princípios nacionalistas de 
Rodrigues Lara, mas adotou uma linha de cen- 
tro-direita, defendendo os interesses dos empre
sários e grandes proprietários.

A 15 de janeiro de 1978, foi feita uma consul
ta nacional para a escolha de um entre dois pro
jetos de Constituição, como primeiro passo para 
a prometida transferência do poder a um civil. 
O projeto aprovado dá direito de voto aos anal
fabetos, proíbe a reeleição presidencial, cria o 
Congresso Unicameral e reconhece o direito à 
livre associação.

Em julho foram realizadas as primeiras elei
ções presidenciais em dez anos. O candidato da 
organização oposicionista Concentração das 
Forças Populares, Jaime Roldós, derrotou, entre 
outros, o conservador Sixto Durán e o liberal 
Clemente Huerta, mas não obteve a maioria ab
soluta dos votos, como exige a Constituição. Por 
isso, marcou-se um segundo turno, inicialmente 
para setembro de 1978, adiado para 1979.

Economia. O valor das exportações quintu
plicou no período 1971/76 graças ao aumento 
dos preços do petróleo (do qual o Equador é o 
segundo exportador latino-americano). Em
1976, o país teve um superávit de USS 266 mi
lhões, mas, em 1977, enfrentou um déficit co
mercial de USS 89 milhões, por causa da redu
ção das exportações de petróleo. Entretanto, gra
ças às boas cotações do café e do cacau no mer
cado externo, fechou o ano com o recorde de 
US$ 560 milhões em reservas cambiais.

Espacial, Exploração
Três grandes realizações marcaram o desenvol
vimento da astronáutica no período de 1976 a 
1978: o recorde de permanência no espaço, bati
do pelos cosmonautas Vladimir Kovalienok e 
Alexander Ivanchenkov; o pouso suave em Mar
te da nave norte-americana Viking I; e a explora
ção de Vênus por naves norte-americanas e so
viéticas. Outros feitos de destaque foram o lan
çamento de um satélite e de foguetes europeus; 
e o desenvolvimento do avião espacial norte- 
americano Enterprise.

Recorde soviético. Os cosmonautas soviéti
cos Vladimir Kovalienok e Alexander Ivanchen
kov bateram o recorde de permanência no espa
ço a 2-11-1978, quando pousaram suavemente 
nas estepes do Casaquistão, após permanecerem 
139 dias, 14 horas e 48 minutos a bordo da esta
ção espacial Salyut 6.

Lançados a 15-6-1978, na Soyuz 29, dois dias 
depois os cosmonautas passaram para a Salyut 
6, onde realizaram numerosos experimentos e 
observações. Uma das experiências mais impor
tantes consistiu em dirigir uma antena radiote- 
lescópica para os extremos do sistema solar. Ou
tra foi a de produzir ligas metálicas especiais e 
semicondutores, utilizando fornalhas elétricas. 
Com relação às reações do organismo humano 
em condições de imponderabilidade no espaço 
extraterrestre, os cosmonautas experimentaram 
no próprio corpo diversos fenômenos, tais como 
crescimento da estrutura óssea (cerca de 1 centí
metro por mês) e descalcificação.

Durante sua prolongada permanência no es
paço, Kovalienok e Ivanchenkov receberam visi
tas de outros cosmonautas. A 29 6, chegaram o 
soviético Piotr Klimuk e o polonês Miroslav 
Hermaszevski; a 27-8, foi a vez de outro soviéti
co, Valéry Bikovski, e do alemão oriental Sig- 
mund Jaehn. A Salyut 6 foi ainda visitada pelas 
naves não tripuladas Progress 2, 3 e 4, que leva
ram 2,5 t de combustível e mantimentos.

O feito de Kovalienok e Ivanchenkov foi pre
cedido por vários outros do programa soviético 
de vôos tripulados. Um dos primeiros passos im
portantes nesse sentido foi o lançamento da 
Soyuz 24, a 7-2-1977, tripulada por Victor V. 
Gorbatko e Yuri N. Glazkov, que conseguiram 
acoplá-la à estação espacial Salyut 5, na qual 
permaneceram durante dezoito dias. Oito meses 
depois (9-10-1977), um fracasso: Vladimir Ko
valienok e Valéry Tyumin não conseguiram aco
plar a Soyuz 25 com a Salyut 6 e voltaram para 
a Terra após 49 horas de vôo. A 11-12-1977, 
porém, uma nova tentativa foi bem-sucedida: 
Yuri Romanenko e Georgi M. Grechko, a bordo 
da Soyuz 26, alcançaram a Salyut 6, onde per
maneceram por 96 dias.

Marte em foco. Lançada a 20-8-1975, de



De dezembro de 77 a março de 78, 
Grechko e Romanenko ficaram 96 
dias na Sa/yut 6, batendo o 
recorde de permanência no espaço.

cabo Kennedy, a Viking I  pousou suavemente 
em Marte, quase um ano depois: 20-7-1976. Era 
a primeira vez que o homem conseguia estabele
cer contato direto com o planeta mais parecido 
com a Terra e que por isso sempre foi um dos 
temas prediletos da ficção científica. Os resulta
dos da expedição, no entanto, não satisfizeram 
às expectativas da fantasia: não se encontraram 
indícios claros de vida, nem se comprovou a 
existência dos famosos “canais de Marte”, que 
indicariam a existência de água. Contudo, as in
formações transmitidas pelos vários instrumen
tos de pesquisa da Viking I  (câmaras fotográfi
cas, um braço mecânico que recolheu amostras 
do solo, um laboratório que analisou as mesmas 
dentro da própria nave) foram consideradas da 
maior importância científica. No próprio dia do 
pouso, a nave transmitiu das redondezas duas 
fotos em branco e preto de alta qualidade; nos 
dois dias seguintes, cinco fotos coloridas. Elas 
revelaram uma superfície arenosa avermelhada, 
com muitas pedras. A cor vermelha indicaria

que a superfície sofrera um processo de oxida
ção. A atmosfera revelou-se composta em sua 
maior parte por dióxido de carbono, além de 1,5 
a 2% de argônio, 3% de nitrogênio e 0,3% de 
oxigênio. No solo, constatou-se a presença de 
ferro, cálcio, silício, titânio, alumínio, enxofre e 
cloro.

A 3-9-1976, uma segunda nave do Projeto Vi
king pousou 4 600 km a nordeste da Viking /, 
complementando as informações transmitidas 
por sua predecessora.

Exploração de Vênus. Outra grande reali
zação da astronáutica em 1978 foram as expedi
ções a Vênus das naves norte-americanas Pio
neer-Venus I  e II  (ver Astronomia) e das soviéti
cas Venera 11 e 12. A última chegou ao planeta 
a 21-12-1978 e por 110 minutos transmitiu fotos 
da superfície e importantes informações sobre a 
atmosfera venusiana: composição química, ra
diações solares e cargas elétricas. A Venera 11 
chegou a 25-12-1978, pousando a 2 600 km da 
12 e transmitindo informações por 95 minutos.

Kovalienok e 
Ivanchenkov 
superaram a marca de 
Grechko e Romanenko. 
139 dias no espaço. 
Devido ao longo 
período em condições 
de imponderabilidade, 
eles experimentaram 
um crescimento em sua 
estrutura óssea.

Sigmund Jaehn, primeiro 
cosmonauta alemão 
oriental, autografa a 
nave em que viajou, 
junto a seu companheiro 
de vôo, o soviético 
Valery Bikovski. Abaixo, 
o pouso da nave, no 
Casaquistão, a 3-9-78.

O polonôc Hermaezevski (à esq., com o «ov/iótico Klimnlr)

participou do segundo de uma série de vôos da URSS 
com tripulação de outros países socialistas. CAMERA PRESS CAMERA PRESS
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Um dos projetos 
mais interessantes 
da astronáutica dos 
EUA é o Enterprise, 
avião espacial capaz 
de substituir com 
grande economia 
os atuais foguetes 
utilizados para o 
lançamento de satélites 
e outros tipos 
de veículos espaciais.

Satélite europeu. A Agência Européia Es
pacial colocou em órbita a 12-5-1978 o satélite 
experimental de telecomunicações OTS 2 (subs
tituindo o primeiro, perdido numa explosão). 
Programado para retransmitir simultaneamente 
dois programas de televisão a cores e cerca de 
6 000 ligações telefônicas, o aparelho é o segun
do a ser colocado em órbita pelos europeus. O 
primeiro foi o satélite italiano Sirio 1, lançado 
em 1977, com a finalidade de estudar as condi
ções de propagação de freqüências elevadas, en
tre 18 e 30 GHz.

Ainda no setor europeu, a OTRAG (Orbital 
Transport und Raketen AG), empresa privada 
alemã, está desenvolvendo um foguete de baixo 
custo, para lançamento de satélites. Em julho de
1977, a OTRAG realizou sua primeira experiên
cia espacial, lançando no Zaire um foguete que 
alcançou 12 km de altura. A empresa esperava 
colocar em órbita, até o final de 1979, um satéli
te pesando 100 kg, que atingisse uma altura de 
200 a 300 km.

O avião espacial Enterprise. Experiência 
mais importante, no entanto, é o Projeto Enter
prise, desenvolvido nos EUA. O Enterprise é um 
aparelho semelhante a um avião de asas curtas. 
Projetado em 1972, sua finalidade é substituir os 
gigantescos e dispendiosos foguetes usados no 
lançamento de satélites artificiais. Comparado

com os foguetes que se perdem a cada lançamen
to, o Enterprise, quando concluído, representará 
enorme economia, pois poderá fazer cerca de 
cem viagens. Além de servir para colocar satéli
tes em órbita, o Enterprise poderá estacionar ao 
lado de um satélite, para executar serviços de re
paro, bem como transportar cientistas para esta
ções espaciais.

A primeira experiência com o veículo foi rea
lizada a 12-8-1977, quando ele se desligou do 
dorso de um Boeing, pousando cinco minutos 
depois na base de Edwards.

Espionagem no espaço. Em janeiro de
1978, um satélite soviético dedicado a missões 
de espionagem caiu acidentalmente no Canadá. 
O fato trouxe a público um aspecto particular 
da chamada “corrida espacial” disputada entre 
a União Soviética e os Estados Unidos. O satéli
te caído no Canadá é um dos muitos que a 
URSS possui para inspecionar atividades milita
res. Os EUA também têm se aperfeiçoado nessa 
área, projetando fabricar nos anos 80 os satélites 
Navstars, que deverão ser capazes de localizar 
objetivos inimigos com precisão de 10 m.

China. Apesar da precariedade de informa
ções sobre o desenvolvimento do programa espa
cial chinês, duas notícias veiculadas pela im
prensa ocidental dão idéia do sensível progresso 
de sua astronáutica: a 2-12-1975, a China conse
guiu recuperar seu quarto satélite colocado em 
órbita; a 30-8-1976, seu sexto satélite foi lança
do com êxito.

O milésimo Cosmos. A União Soviética 
colocou em órbita, a l.°-4-78, seu milésimo saté
lite não tripulado do Programa Cosmos, o mais 
antigo ainda em funcionamento e que abrange 
missões científicas, técnicas e de reconhecimento 
militar. O Cosmos 1000, que recebeu a missão 
de localizar com precisão os navios e barcos pes
queiros soviéticos por todo o mundo, dá uma 
volta à Terra em 104,9 minutos, à altura máxi
ma de 1 024 km e mínima de 978 km. O Progra
ma Cosmos teve ainda um momento importante 
a 3-8-77, quando foi lançado o Cosmos 938, nu
ma operação conjunta de cooperação espacial, 
da qual participaram os Estados Unidos, a Fran
ça e países europeus do bloco socialista.

A 20-5-1978, a nave 
Pioneer I, dos 
EUA, iniciou sua viagem 
em direção a Vênus, 
entrando em órbita do 
planeta a 4 de dezembro. 
Os soviéticos também 
enviaram naves 
exploratórias a Vênus 
na mesma época.

E SP A C IA L Exploração NEWSWEEK



Espanha
Monarquia parlamentar limitada pela baía de Biscaia (N), 
França e Andorra (NE), mar Mediterrâneo (L e S), Portu
gal e oceano Atlântico (0); área: 504 782 km 2; popula
ção: 3 5 9 7 0 0 0 0  (1976); cap ita l: Madrid (3 500 000 
hab., 1975); principais cidades (1976): Barcelona 
(2 000 000 hab.), Valência (700 000 hab.), Sevilha 
(560 000 hab.), Saragoça (500 000 hab.); línguas: espa
nhol, catalão, galego e basco; re lig ião: catolicismo ro
mano; PNB: 95,6 bilhões de dólares (1975); principais 
exportações: maquinaria, ferro e aço, frutas e verduras, 
produtos químicos, autoveículos e calçados; Governo: 
rei, João Carlos de Borbón y Borbón; primeiro-ministro, 
Adolfo Suárez González.

O plebiscito do dia 6 de dezembro de 1978, 
quando a esmagadora maioria dos eleitores 
(87,22%) disse “sim” à primeira Constituição do 
país em 42 anos, significou o fim do regime fran- 
quista e suas “leyes fundamentales”. A percenta
gem de votos contra foi de 8,50%, a de nulos 
0,74%, e em branco 3,52%. A abstenção foi rela
tivamente alta, 34% dos eleitores, chegando a 
mais de 50% no País Basco (os bascos conside
raram insuficiente a autonomia que a Constitui
ção dá à região).

A nova Constituição, que em novembro fora 
ratificada pelo Parlamento por 565 votos contra
11, define a Espanha como “Estado social e de
mocrático, cujos principais objetivos são a liber
dade, a justiça, a igualdade e a pluralidade políti
ca”. Ela consagra a unidade nacional, mas reco
nhece e garante o direito à autonomia das nacio
nalidades e regiões; estende o direito do voto aos 
maiores de dezoito anos; abole a pena de morte; 
separa Estado e Igreja e assegura as liberdades 
política, ideológica, religiosa, de greve, de ex
pressão, de reunião e de associação.

A substituição sem traumas do regime autori
tário que Francisco Franco implantou em 1936 
por outro, moderno e liberal, que reColoca a Es
panha na realidade política da Europa ocidental 
e a um passo do Mercado Comum Europeu, foi 
realizada sob a condução do rei João Carlos de 
Borbón y Borbón e do primeiro-ministro Adolfo 
Suárez.

Os passos da redemocratização. A 30 de
outubro de 1975, o então príncipe João Carlos 
assumiu a chefia do Estado, substituindo o gene
ral Franco, já muito doente. A 22 de novembro, 
Franco morreu e João Carlos foi coroado rei. 
Embora detectasse a necessidade de modernizar 
o regime, aproximando-o da democracia liberal, 
sua linha política era pouco definida.

Em janeiro de 1976, cerca de 250 000 traba
lhadores entraram em greve, inicialmente por 
melhores salários. Em março, o movimento en
volvia as províncias bascas, ganhando conteúdo 
político e gerando conflitos entre policiais e ope
rários. A l.° de julho7 o primeiro-ministro con-
servador Carlos Arias Navarro renunciou, por 
divergir do rei quanto à velocidade e à intensida

de do processo de liberalização. Seu substituto, 
Adolfo Suárez González, afirmou no discurso de 
posse que seu objetivo principal era “formar um 
gabinete que fosse a expressão da livre vontade 
do povo espanhol”.

E o processo de redemocratização foi acelera
do. Em treze meses aconteceram: anistia parcial 
aos presos políticos e exilados; um referendo na
cional, que aprovou um projeto de reforma polí
tica; a legalização de todas as agremiações polí
ticas (incluindo o Partido Comunista) e de todos 
os sindicatos, e a convocação de eleições parla
mentares para junho de 1977. As eleições foram 
disputadas por 194 partidos e vencidas pela 
União de Centro Democrática, organizada por 
Suárez, seguida de perto pelo Partido Socialista 
Operário Espanhol.

A crise basca. Uma onda de violência atin
giu o norte do país a partir de julho de 1978, 
quando, na festa de São Firmino, a população 
entrou em choque com a polícia, seguindo-se 
uma série de atos de protesto: 5 000 operários 
das províncias bascas entraram em greve; terro
ristas, provavelmente ligados à organização se
paratista ET A, explodiram um trecho da ferro
via que liga a França à Espanha, cortando o 
transporte ferroviário entre os dois países; cerca 
de 1 000 manifestantes lançaram coquetéis-mo- 
lotov contra o palácio da Justiça da cidade de 
Vitória. A situação normalizou-se quando o Go
verno espanhol dispôs-se a negociar com o Parti
do Nacionalista Basco para que o Conselho Ge
ral Basco assumisse a responsabilidade pelos ór
gãos autónomos da região. Esse conselho foi 
constituído com a finalidade de preparar o esta
tuto para a autonomia do País Basco.

Relações exteriores. O país saiu do isola
mento devido ao franquismo e reatou relações 
com inúmeros países, entre os quais os da Euro
pa oriental. A 28 de março de 1978, foram resta
belecidas, após cerca de quarenta anos, relações 
diplomáticas com o México, um dos últimos paí
ses a reconhecer o governo do rei João Carlos. 
Em defesa da entrada da Espanha no Mercado
Comum Europeu7 Adolfo Suárez tem visitado
várias capitais européias. O primeiro-ministro 
realizou também importantes visitas em setem-

0  primeiro-ministro 
Adolfo Suárez e 
esposa dizem "sim ”  à 
primeira Constituição 
do país em 42 anos, 
em plebiscito realizado 
a 6-11-78. Àdir., o 
rei João Carlos, 
no momento em que 
assinava o documento 
que colocava em vigor 
a nova Carta.

Espanha



Cem mil direitistas 
manifestam, no centro 
de Madri (22-10-78), 
sua oposição ao novo 
regime, pretextando 
aumento da violência, 
divisão do país e 
"caos econômico” .
E os bascos, a 15-7-78 
protestaram contra 
a violência policial 
em Rentería, que havia 
provocado a morte 
de dois compatriotas.

bro de 1978 a Cuba e Venezuela, firmando acor
dos econômicos.

Em setembro de 1977, o rei João Carlos este
ve na Venezuela e na América Central; em janei
ro de 1978, na Líbia; em junho, no Irã e na Chi
na, e em novembro no México, Peru e Argentina. 
Na África, a Espanha tem apoiado as tropas da 
Mauritânia na luta contra os guerrilheiros da 
Frente Polisário pela posse do antigo Saara Es
panhol, o que provocou um esfriamento de suas 
relações com a Argélia.

Economia. Conseguida a relativa normaliza
ção política, o país pôde voltar-se para a crise 
econômica que se instalara desde 1974, na qual 
os problemas mais graves eram a inflação (redu
zida de 26,4% em 1977 para cerca de 17% em 
1978), o desemprego (que em 1978 se manteve 
em torno de 7%) e o déficit na balança comercial 
(5 bilhões de dólares em 1977), causado princi
palmente pelo petróleo (responsável por 25% das 
importações).

Espionagem
Em maio de 1978, o FBI surpreendeu os soviéti
cos Valdik Enger e Rudolf Tchernaiev, funcioná
rios da ONU, e o diplomata Vladimir Ziniakin, 
quando retiravam um filme de dentro de uma 
embalagem de leite, num shopping center de No
va York. Eles haviam oferecido, a um oficial da 
Marinha dos EUA, 20 000 dólares pelo filme, 
contendo informações secretas. A fiança de En
ger e Tchernaiev foi arbitrada em 2 milhões de 
dólares; Ziniakin, por ter imunidades, foi expul

so do país. O caso rompeu um código tácito da 
dètente, pelo qual os espiões não seriam presos, 
mas apenas expulsos. Os soviéticos revidaram 
prendendo, em junho, o norte-americano Francis 
Jay Crawford, representante da International 
Harvester, que estava em Moscou a negócios. 
Acusado de traficar divisas, Crawford foi conde
nado, mas não chegou a cumprir a pena de pri
são: a 26 de junho foi trocado pelos dois espiões 
presos nos EUA.

Deserção. Em 28 de julho de 1978, o general 
romeno Ion Pacepa, veterano dos serviços secre
tos e com status de vice-ministro para Assuntos 
de Segurança, desapareceu de seu hotel em Colô
nia, Alemanha Ocidental. Foi uma deserção que 
abalou o Pacto de Varsóvia, a respeito do qual 
Pacepa sabia muito.

Em setembro, a imprensa noticiou revelações 
de Pacepa ã CIA (Central Inteligence Agency, 
dos EUA): Uwe Holtz, Joachim Boudre-Groeger 
e Egon Bahr, altos dirigentes políticos alemães 
ocidentais, faziam espionagem a favor da Romê
nia. Afirmou-se que as denúncias visariam a per
turbar o clima para as eleições de outubro. De 
qualquer modo, em fevereiro, o ministro da De
fesa da Alemanha, George Leber, já fora obriga
do a renunciar, envolvido num escândalo de es
cutas clandestinas onde teriam sido captados se
gredos da OTAN. A 6 de setembro, o caso Pace
pa teria suas conseqüências na Romênia, com as 
demissões dos ministros do Turismo e do Inte
rior, do embaixador do país na ONU e de 12 
altos oficiais militares.

Vingança. Pacepa foi bem escondido pelos 
serviços secretos ocidentais, por temor de repre
sálias, que têm ocorrido em outros casos. A 11 
de setembro, em Londres, o búlgaro Georgi Mar- 
kov, que fazia programas contra o governo de 
seu país pela BBC, foi ferido, aparentemente por 
acidente, por um homem com um guarda-chuva. 
Markov morreu pouco depois, e, na autópsia, en
contraram uma minúscula esfera envenenada em 
seu corpo.

Depois que o ex-espião da CIA Philip Agee 
publicou seu livro Inside The Company (Por 
Dentro da Companhia), em 1975, revelando se
gredos da CIA e dando uma relação de agentes 
e colaboradores em todo o mundo, não teve mais 
sossego. Primeiro, o Governo norte-americano 
tentou impedir judicialmente a publicação do li
vro. Agee foi obrigado a mudar-se para a Ingla
terra. Ficou pouco tempo por lá, embora vivesse 
praticamente recluso em uma casa fora de Lon
dres. Expulso, transferiu-se para a França, de 
onde foi forçado a sair. Tentou ir para a Alema
nha, mas não o deixaram entrar. Em junho de
1977, foi morar na Holanda, cujo governo lhe 
negou o visto de residência em janeiro de 1978, 
e ele passou a travar uma batalha judicial para 
continuar nesse país.

Brasil. A publicação do livro do brazilianisi 
Stanley Hilton, Suástica sobre o Brasil, abriu
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grande polêmica por recordar casos de espiona
gem a favor da Alemanha durante a II Guerra 
Mundial envolvendo pessoas ainda vivas. Um 
dos acusados foi o ex-diretor das empresas Tele- 
funken e Mercedes-Benz, Albrecht Gustav En- 
gels, de 78 anos. Hilton o aponta como o cabeça 
da rede montada no país pelo Abwehr (Departa
mento do Exterior do Alto Comando das Forças 
Armadas Alemãs). Outro acusado é Ernst Ra- 
muz, operador de um dos transmissores com que 
Engels se comunicava com o Abwehr. O livro 
aponta também o escritor e jornalista cearense 
Gerardo Mello Mourão, preso na época da guer
ra, mas cuja condenação foi posteriormente anu
lada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ver também: Espacial, Exploração.

CrS 6,7 milhões por um terreno que, dois meses 
antes, recusara por Cr$ 1,8 milhão. A Arena, en
tretanto, conseguiu contornar a crise aberta com 
a denúncia, e Álvares se manteve no posto.

A Arena ganhou as eleições parlamentares 
realizadas em 1978. Obteve 270 071 votos para 
o Senado contra 246 913 dados ao MDB, ele
gendo Moacir Dalla. Para a Câmara dos Depu
tados, a Arena obteve 273 110 votos (5 deputa
dos) e o MDB 197 782 (3 deputados). Para a As
sembléia Legislativa, a Arena mandou 14 repre
sentantes, com o total de* 285 231 votos, enquan
to o MDB elegeu 9, com 212 691 votos.

O colégio eleitoral do Estado, dominado pela 
Arena, homologou o ex-líder do Governo no Se
nado, Eurico Resende, para o cargo de governa^ 
dor, e o senador “biônico” é João Calmon.

ESPORTES

Espírito Santo Esportes
Estado do sudeste do Brasil, limitado pela Bahia (N), Rio 
de Janeiro (S), oceano Atlântico (L) e Minas Gerais (O); 
área: 45 597 km 2; população: 1 776 500 (est. 1977); 
cap ita l: Vitória (163 877 hab., est. 1975); principais c i
dades: Vila Velha, Colatina, Cariacica, Cachoeiro do Ita- 
pemirim; principais produtos: madeiras, minerais não- 
metálicos, têxteis, produtos metalúrgicos, alimentos; go
vernador: Élcio Álvares, com mandato até março de 
1979.

Na tentativa de aumentar o índice de indus
trialização do Estado, superior apenas aos do 
Maranhão, Piauí e Pará, o Governo estadual 
anunciou, em 1976, a instalação de um comple
xo fabril, com investimentos de 5,5 bilhões de 
dólares, a entrar em operação no período entre 
1978 e 1980. Em 1977, foram inaugurados a du
plicação da Estrada de Ferro Vitória—Minas e 
um complexo de pelotização de minério de ferro, 
a 70 km de Vitória. Ao fim de 1978, os investi
mentos industriais chegaram a 1,04 bilhão de 
dólares, mas a obra mais ambiciosa, a siderúrgi
ca de Tubarão, que deveria começar a produzir
3 milhões de toneladas de aço anuais em 1980, 
está com seu cronograma atrasado e, no fim de
1978, sua viabilidade técnica e ecoriômica foi 
motivo de polêmica entre empresários e autori
dades federais.

Outro projeto cuja fase de implantação pros
seguiu em 1978, mas cuja rentabilidade foi posta 
em questão, foi o do complexo de Aracruz, para 
produção e branqueamento de celulose destinada 
à exportação e que conta com capitais japoneses. 
Críticos do projeto afirmaram que, além de subs
tituir a mata natural por florestas de eucalipto, 
provocando desequilíbrio ecológico, poluirá cur
sos de água no norte capixaba, para fabricar um 
produto que haveria em excesso no mercado 
mundial.

Política. Em 1977, uma Comissão Parla
mentar de Inquérito (CPI), formada a pedido da 
Oposição, apurou que foi por ordem direta do 
governador Élcio Álvares que a Cohab pagou

Entre os esportes tratados neste artigo, o tênis 
foi o que alcançou maior destaque no período 
1977/78. Não só o número de praticantes au
mentou na maioria dos países, mas surgiram no
vos ídolos internacionais, como os norte-ameri
canos John McEnroe e Tracy Austin, sem que, 
entretanto, ocorresse o declínio dos grandes jo
gadores, como o sueco Bjorn Borg e os norte- 
americanos Chris Evert e Jimmy Connors.

No Brasil, o iatismo continuou sendo o espor
te detentor do maior número de títulos interna
cionais. Apresentaram também evolução favorá
vel o judô e o voleibol.

Informações sobre as modalidades esportivas 
que despertam mais interesse em todo o mundo
— atletismo, automobilismo, basquete, boxe, fu
tebol, ginástica, natação, turfe e xadrez — são 
encontradas em verbetes próprios.

Arco e flecha. Em 1978, a competição inter
nacional mais importante foi o Campeonato das 
Américas, disputado em novembro, no Rio de 
Janeiro, e vencido pelos Estados Unidos, com
1 792 pontos, com o Canadá em segundo lugar 
(1617 pontos) e o Brasil em terceiro (1 537). In
dividualmente, o primeiro lugar ficou para os 
norte-americanos Darrel Pace, campeão olímpi
co de 1976, e Richard McKinnye, ambos com 
600 pontos, seguidos do norte-americano Edwin 
Elliasson (592), do canadense Chris Smith (570) 
e do mexicano Rubem Ramírez (553).

O Campeonato Brasileiro foi disputado em 
São Paulo, em julho. Os cariocas ficaram com 
os títulos masculino, feminino e por equipes. São 
Paulo obteve a segunda colocação e Minas Ge
rais a terceira. As duas competições serviram 
para que o Comitê Olímpico selecionasse quatro 
dos seis arqueiros que participarão dos Jogos 
Pan-Americanos, em Porto Rico: os cariocas 
Renato Emílio e Arei Kempner (campeão e cam
peã brasileiros), Cláudia Vasquez (vice-campeã) 
e Jorge Azevedo.

ESPIRITISM O
Ver Religiões e Cultos

Espírito Santo
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O ciclista Gilbert 
Glaus, da Suíça, 
ao vencer o campeonato 
mundial de amadores 
de 1978, realizado nas 
pistas de Nuerburgring 
(RFA), em agosto.
Logo atrás, o polonês 
Krzysztof Sujka, 
segundo colocado.

O norte-americano 
Jack Nicklaus acena 
para o público 
após ter vencido 
o torneio britânico 
de golfe disputado 
em julho de 1978.

Beisebol. Um dos principais acontecimentos 
na área do beisebol foi o ressurgimento dos Yan
kees, de Nova York, que ganharam o título na
cional da Liga Americana, Divisão Leste, ao 
vencerem os Red Sox, de Boston, por 5-4, em 
outubro de 1978. O campeão da Divisão Oeste 
da Liga Americana foi o Royals, de Kansas Ci
ty. Na outra grande federação, a Liga Nacional, 
sagraram-se campeões os Phillies, de Filadélfia, 
pela Divisão Leste, e os Dodgers, de Los Ange
les, pela Divisão Oeste. No confronto final entre 
as duas federações, o título ficou com os Dod
gers, que derrotaram os Yankees.

No Brasil, o beisebol atravessou, nos últimos 
anos, um período de estagnação, apesar de prati
cado por 70 000 pessoas — a maioria descen
dente de japoneses — em São Paulo, Rio de Ja
neiro e Paraná. O acontecimento de maior im
portância para o esporte foi a série de jogos-trei- 
nos do time da Universidade de Meiji, Japão, 
contra uma improvisada seleção brasileira, dis
putada em fins de julho de 1978 em São Paulo 
e Curitiba, com três vitórias dos japoneses, um 
empate e uma derrota.

Caratê. Repetindo o feito de 1974, o Brasil 
tornou-se campeão por equipe no Pan-America
no de 1977, realizado no Canadá, e conquistou 
ainda as três primeiras colocações nas disputas 
individuais, com destaque para Ronaldo Carlos 
(campeão) e Djalma Caribé (vice-campeão).

Os japoneses tornaram-se bicampeões mun
diais de caratê, por equipes e individualmente, 
no Campeonato Mundial realizado de 28-6 a 
3-7-78, em Tóquio. A Itália ficou em segundo 
lugar e a Inglaterra em terceiro, por equipes. O 
campeão individual foi Masahiko Tanaka, e o 
vice, o italiano Bruno De Micaelis. O alemão 
Willi Willrodt ficou em terceiro lugar.

A seleção brasileira, embora contasse com lu
tadores como Ugo Arrigoni Neto, vice-campeão 
mundial em 1977, Djalma Caribé e Ronaldo 
Carlos, foi desclassificada nas eliminatórias. 
Problemas com a isenção do depósito prévio de 
viagem fizeram com que os lutadores chegassem 
a Tóquio 24 horas antes da competição, sem 
tempo para aclimatação e compensação da dife
rença de fuso horário. E o sorteio colocou como 
seus adversários os japoneses, campeões mun

diais. Mesmo assim, a desclassificação ocorreu 
por apenas uma derrota.

Ciclismo. O abandono das pistas pelo grande 
ciclista da década, o belga Eddy Merckx, logo 
após a Volta da França, na qual obteve um obs
curo sexto lugar, e a desclassificação, por do- 
ping> de seu compatriota Michel Pollenter, que 
liderava a prova, afinal ganha pelo francês Ber- 
nard Thévenet, foram os destaques do ciclismo 
em 1978.

Em 1977, o italiano Francesco Moser levan
tou o título mundial de resistência em estrada.

O Campeonato Mundial de Amadores de
1977, realizado na Venezuela, marcou a queda 
de alguns campeões olímpicos, como Morelon, 
da França, e Tckac, da Tchecoslováquia. Os ale
mães dominaram as provas de velocidade, e os 
soviéticos as de resistência. No Campeonato 
Mundial de 1978, em Munique, Alemanha Oci
dental, a Holanda ganhou o título por equipes. 
Mas o grande ciclista da competição foi Lothard 
Thoms, da Alemanha Oriental, que venceu a 
principal prova, a de velocidade.

No Brasil, a CBD determinou a desfiliação 
dos clubes classistas da Federação Paulista de 
Ciclismo, ameaçando a sobrevivência do esporte 
no país, já que a maioria dos ciclistas brasileiros 
é sustentada por fábricas, principalmente a Caloi 
e a Pirelli. A Caloi, por exemplo, patrocinou a 
ida à Europa de três ciclistas de sua equipe — 
José Carlos Lima, João Lourenço e Miguel 
Duarte —, além de Gilson Alvaristo, Joaracy 
Mariano dos Santos e Milton Carlos Delia Gius- 
tina, os quais ganharam duas das dezoito etapas 
da Volta Ciclística de Portugal.

A maior competição do ciclismo brasileiro em
1978 foi a l .a Taça São Paulo, de 23 a 27 de 
agosto, com a participação de 40 000 ciclistas 
que disputaram 1 300 provas em mais de vinte 
cidades do interior paulista. A final, dia 27 de 
agosto, no Velódromo da USP, foi ganha por 
José Roberto Bezerra, de Assis, categoria de bi
cicletas comuns, e José Vieira Nardi, de Itapeti- 
ninga, categoria de bicicletas com câmbio.

As provas internacionais realizadas no Brasil 
foram: em abril, a Volta de Curitiba, vencida pe
los uruguaios; em junho, a Volta de Florianópo
lis, ganha por José Cirilo, da Pirelli; e, em julho, 
a Nove de Julho, ganha pelo boliviano Edgar 
Cueto, e a Taça Cidade do Rio de Janeiro, venci
da por Gilson Alvaristo, da Caloi.

Esgrima. No Campeonato Mundial de 1977, 
realizado em julho, em Buenos Aires, a União 
Soviética venceu quase todas as provas, totali
zando 82 pontos, 42 de vantagem sobre a repre
sentação da Hungria, vice-campeã. Nenhum país 
sul-americano conseguiu medalhas.

No Campeonato Brasileiro de 1977, realizado 
logo depois do Mundial, Márcia da Silva tornou- 
se bicampeã de florete, e Nélson Alessandri, 
cam peão; W ellington V elloso venceu no sabre, 
e Douglas Fonseca, na espada.



No Campeonato Sul-Americano de 1978, rea
lizado em Buenos Aires, no qual a equipe argen
tina se sagrou vencedora, os esgrimistas brasilei
ros Ronaldo Schwantes, Lúcia Soares e Márcia 
da Silva obtiveram várias medalhas, ficando 
com a terceira colocação (a Venezuela foi a vice- 
campeã).

Golfe. Ao vencer o torneio britânico de
1978, o norte-americano Jack Nicklaus tornou- 
se o único profissional a ganhar por três vezes 
cada uma das quatro provas do Grand Slam de 
Golfe — os torneios abertos da Grã-Bretanha e 
dos Estados Unidos, o Masters e o campeonato 
da PGA (Professional Golf Association).

Ainda na temporada, o norte-americano Tom 
Watson repetiu seu feito de 1977, colocando-se 
em primeiro lugar no ranking de prêmios, fazen
do 362 000 dólares em 24 torneips.

No Campeonato Mundial de Amadores de
1978, realizado em Fiji, os norte-americanos ga
nharam por equipe, com 873 tacadas. O título 
individual ficou com outro norte-americano, 
Bobby Clampett. E a equipe brasileira, entre as 
24 participantes, não foi além do 19.° lugar.

Coube ainda a um norte-americano, Ray 
Floyd, o título da principal competição brasilei
ra de 1978, o 33.° Campeonato Aberto, disputa
do em novembro no São Paulo Golf Club. O 
brasileiro melhor colocado foi Luís Carlos Pin
to, com a sexta colocação.

Halterofilismo. O principal acontecimento 
internacional nesta modalidade esportiva foi a 
perda do título mundial dos superpesados, man
tido havia vários anos pelo soviético Vasily Ale- 
xeiev, que machucou um tendão durante o Cam
peonato Mundial de 1978, disputado em outubro 
em Gettysburg, EUA, e não pôde continuar a 
disputa, ganha por Jurgen Heuser, da Alemanha 
Oriental.

Na mesma competição, o soviético Yurik Var- 
danian estabeleceu três recordes mundiais na ca
tegoria dos pesados-ligeiros — para arranque 
(170 kg), arremesso (207,5 kg) e total (377,5 kg), 
na categoria dos meio-pesados.

Em agosto de 1978, o Brasil ganhou o Cam
peonato Sul-Americano, na Venezuela, ficando 
a Colômbia em segundo lugar e a Venezuela em 
terceiro. No Campeonato Pan-Americano, em 
Montreal, o Brasil disputou com cinco atletas,

enquanto as outras delegações entraram com 
dez, ficando em quinto lugar; a campeã foi Cu
ba, com os Estados Unidos em segundo, Vene
zuela em terceiro e o México em quarto. O brasi
leiro Durval Morais, de São Paulo, obteve a 1 l .a 
colocação no Mundial Juvenil disputado em Só- 
fia (Bulgária), em julho.

Handebol. Praticado apenas em colégios, 
como parte dos programas de educação física,
o handebol brasileiro não participa de competi
ções internacionais — nem sequer foi inscrito 
nas eliminatórias das Américas, para o Mundial 
de 1978 —, e a primeira tentativa de intercâm
bio ocorreu em São Paulo, em 1978, com a Taça 
Topper, da qual participaram a Suíça (vencedo
ra) e a Argentina. O Campeonato Brasileiro de
1978 foi disputado em Minas Gerais, em outu
bro, com a vitória de São Paulo, na categoria 
masculina, e do Amazonas, na feminina.

A Alemanha Ocidental ficou com o título 
mundial de 1978, com a grande favorita, a 
União Soviética, em segundo e a Alemanha 
Oriental em terceiro. O Campeonato Mundial 
foi disputado em fevereiro, em Copenhague.

Hipismo. O alemão ocidental Gerd Wilt- 
fang, montando o cavalo “Roman”, ganhou, em 
agosto de 1978, o IX Campeonato Mundial de 
Hipismo, disputado na Alemanha. O título de 
salto por equipe — prova realizada pela primei
ra vez — ficou com a Inglaterra, penalizada em 
apenas 26,5 pontos. A Holanda, campeã euro
péia de 1978, terminou em segundo lugar. O bra-
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Jurgen Heuser (à esq.) 
obteve o título da 
categoria superpesados 
no Campeonato Mundial 
de Halterofilismo 
de 78. O paulista José 
Roberto Reynoso Fernandes 
(à dir.) venceu o 
Campeonato Brasileiro 
de Salto de 78.

GUERNSEY
Ver Territórios 
Dependentes

0  Campeonato Mundial 
de latismo, classe 
Soling, realizado em 
março de 1978 no 
Rio de Janeiro, foi 
vencido pelo 
brasileiro Gastão 
Brum. Abaixo, um 
aspecto da competição.
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Em Wimbledon e no 
Torneio Aberto dos EUA 
foram campeãs em 
1978, respectivamente, 
a tcheca Martina 
Navratilova (esq.) e a 
norte-americana 
Chris Evert (dir.).

sileiro Nélson Pessoa foi eliminado na terceira 
prova, por ter seu cavalo sofrido uma distensão.

Entre as competições brasileiras de 1978 des
tacaram-se o I Concurso de Salto Nacional 
“Marechal Manuel Luís Osório”, realizado em 
maio, na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, ga
nho pelos gaúchos Paulo Bernardi, com o cavalo 
“Pakito”, e Jorge Gerdau Johannpeter, com 
“Poente” ; e o Campeonato Brasileiro de Salto, 
com seis provas, no Recife, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília, 
que teve como vencedor o paulista José Roberto 
Reynoso Fernandes, com “Equipage”. O título 
brasileiro por equipe, disputado na Sociedade 
Hípica Paulista, coube à equipe formada por 
Reynoso, Roberto Kalil, Ricardo Gonçalves Fi
lho e Luís Carlos Silveira Armando, represen
tantes de São Paulo.

A campeã carioca Elizabeth Assaf ganhou o 
Torneio dos Campeões, seniors, disputado em 
São Paulo, com “Parabellum” e “Primer Agua”. 
Na categoria júnior, o título ficou com a carioca 
Cláudia Itajahy.

Hóquei. No Campeonato Mundial de Hó

quei, disputado na Argentina em 1978, a seleção 
brasileira foi a sexta colocada entre doze partici
pantes, tendo conseguido a façanha de vencer 
por 3 a 2 a equipe de Portugal (que domina o 
hóquei mundial, junto com a Espanha). O título 
ficou com a Argentina, também campeã sul- 
americana. Considerada inferior apenas à da Ar
gentina (de quem perdeu por 2 a 0 no Mundial), 
a seleção brasileira encerrou o ano iniciando os 
preparativos para disputar os Jogos Pan-Ameri
canos de Porto Rico.

latismo. Praticado o ano todo, é o esporte 
que mais títulos internacionais tem dado ao Bra
sil nos últimos anos. Em 1978, realizaram-se no 
país 650 competições — quinze das quais cam
peonatos nacionais —, e o número de barcos 
inscritos cresceu 15% em relação a 1977. Os 
campeões das principais classes foram: Snipe, 
em Aracaju, Ivan Pimentel; Optimist, Rio de Ja
neiro, Otávio Machado de Almeida; Laser, Rio 
de Janeiro, Gastão Brum; Soling, Rio de Janeiro, 
Eduardo Sousa Ramos; Lightning, São Paulo, 
Mário Buckup; Star, Rio de Janeiro, Axel 
Schmidt; 470, Brasília, Marco Aurélio Parade- 
da; Finn, Rio de Janeiro, Cláudio Biekarck.

Internacionalmente, o Brasil é campeão mun
dial (Gastão Brum) e sul-americano (Fernando 
Nabuco) na classe Soling. Na Snipe tem o título 
mundial (Bóris Ostergreen), o mundial júnior 
(Thorben Schmidt) e o do Hemisfério Ocidental 
(Ivan Pimentel). Na Laser, Gastão Brum ficou 
em segundo lugar, atrás do norte-americano An- 
dy Menkart, no Campeonato de Nova York. Na 
classe Finn, o Brasil (Pedro Fonseca) é campeão 
sul-americano, título obtido também nas classes 
Lightning (Mário Buckup), Tornado (Alexandre 
Levi) e Pingüim (Jorge Nehn). Nesta última, o 
Brasil ficou em segundo (Mário Simões) e tercei
ro lugares (Lauro Wollner) no Campeonato 
Mundial de Adultos. E no Mundial Júnior ocu
pou os dois primeiros lugares, com Nélson Alen- 
castro e Lauro Wollner.

Oceânica. Em 1977 foi realizada mais uma

As três grandes estrelas do tênis masculino em 1978: acima, o 
norte-americano John McEnroe, considerado revelação do ano; 
ao lado, os já consagrados Bjorn Borg e Jimmy Connors, 
durante a disputa do Torneio Aberto dos EUA.



AdmiraPs Cup, uma das principais regatas oceâ
nicas, disputada de dois em dois anos, com três 
corridas no canal de Soient — entre a ilha de 
Wight e a Inglaterra. A competição foi vencida 
pelos Estados Unidos, ficando a Inglaterra em 
segundo lugar, seguida, pela ordem, por Irlanda, 
Itália, Hong Kong, Alemanha Ocidental, Fran
ça, Austrália, Espanha, Holanda e Brasil.

Judô. O principal acontecimento nesta moda
lidade esportiva foi o V Campeonato Mundial 
Universitário, realizado em novembro de 1978 
no Rio de Janeiro. A União Soviética tornou-se 
campeã o a França, vice, embora os japoneses 
tenham obtido cinco medalhas de ouro, contra 
duas da União Soviética, uma do Brasil e outra 
da Itália; a do Brasil deveu-se à façanha do peso- 
pesado Oswaldo Simões, que venceu o japonês 
Yoshiaka, com 20 kg a mais do que ele.

Em outubro, foi disputado em Buenos Aires 
o Campeonato Pan-Americano, vencido por Cu
ba, ficando o Brasil com o segundo lugar (duas 
medalhas de ouro, duas de prata e três de bron
ze) e os Estados Unidos com o terceiro. Os bra
sileiros que mais se destacaram foram Cupertino 
Simões e Carlos Carneiro Cunha.

Motociclismo. Walter “Tucano” Barchi e 
Edmar Ferreira foram os primeiros brasileiros a 
participarem, em 1978, das 24 horas “Boi 
D’Or”, uma das mais importantes provas do mo
tociclismo internacional, disputada no circuito 
de Paul Ricard, França, obtendo um excepcional 
quinto lugar. Os vencedores foram os franceses 
Christian Léon e Jean-Claude Chamerin.

O título mundial de 1978 na categoria princi
pal — dos 500 cc — foi conquistado antecipa
damente pelo norte-americano Kenny Roberts, 
ao obter o terceiro lugar no GP da Alemanha, 
em agosto. Os demais campeões foram o sul- 
africano Kork Ballington, nas classes de 250 e 
350 cc, o italiano Eugênio Lazzarini (125 cc) e
0 espanhol Ricardo Torino (50 cc).

Walter “Tucano” Barchi ganhou o Campeo
nato Brasileiro de 1978, na categoria dos 400 a
1 300 cc, pela segunda vez consecutiva. Os cam
peões brasileiros foram: 50 cc — Marcelo Sca- 
loppi; 125 cc — Antônio Cerqueira; 350 a 380 
cc — Lucílio Baumer; 400 a 1 300 cc — Walter 
“Tucano” Barchi; 350 cc especial — Cláudio 
Girotto. Em 1978, o Brasil conseguiu três títulos 
internacionais: um no Campeonato Sul-Ameri
cano, na categoria de 350 cc especial, com Cláu
dio Girotto, e dois no Torneio Internacional de 
Moto Cross, categorias de 125 cc (Pedro Rai
mundo) e 250 cc (Nivanor Bernardes).

Remo. A Alemanha Oriental continua domi
nando o remo e o provou ao ganhar cinco das 
oito medalhas de ouro em disputa no Mundial 
da Nova Zelândia, em 1978.

A melhor performance de remadores brasilei
ros no exterior foi a de Ricardo de Carvalho e
Angelo Rosso Neto, que obtiveram a sétima co
locação na prova de dois sem patrão, no mun-

ESPORTES

Em 1977 e 1978 
o cenário mundial 
do voleibol foi marcado 
pelo desempenho 
brilhante das equipes 
cubanas. Ao lado, a 
semifinal do Campeonato 
Mundial de 1978, quando 
a equipe masculina 
obteve o terceiro lugar, 
vencendo a Polônia.

dial de juvenis, realizado na Bélgica. O Brasil 
ganhou o Sul-Americano de Remo, disputado 
em Valdívia, Chile, levando apenas dez atletas, 
que competiram em cinco das oito provas.

No Campeonato Brasileiro de 1978, realizado 
na raia olímpica da Cidade Universitária de São 
Paulo, os cariocas ganharam todas as provas, fi
cando o Rio Grande do Sul em segundo, Santa 
Catarina em terceiro e São Paulo em quarto.

Tênis. O Torneio Internacional de Tênis, rea
lizado em outubro de 1977, em São Paulo, e o 
desafio entre Bjorn Borg e Adriano Panatta, em 
setembro de 1978, inaugurando as novas qua
dras do Centro Paulista de Tênis, foram os prin
cipais acontecimentos dessa modalidade esporti
va no Brasil. ̂ A vencedora do torneio foi a norte- 
americana Billie Jean King, que bateu a holande
sa Betty Stove por 6/1 e 6/4 na final, enquanto 
Borg recebeu o prêmio de Cr$ 1 milhão ao der
rotar Panatta. Os campeões brasileiros de 1978 
foram Givaldo Barbosa e Andréa Meister.

Em 1977, em São Paulo, houve ainda o Tor
neio Colgate-Palmolive, cujos vencedores foram 
o novato Marcos Hocevar e Patrícia Medrado.
A equipe brasileira que disputou a Taça Davis 
de 1978, em São Paulo, foi desclassificada pela 
Argentina, nas eliminatórias, por 5 a 0. O título 
ficou com os Estados Unidos.

Os grandes destaques brasileiros de 1978 fo
ram Cássio Mota, campeão sul-americano indi
vidual e por equipes; Givaldo Barbosa, campeão 
brasileiro de quadra coberta e vencedor do Cam
peonato Aberto em Fortaleza; e Andréa Meister, 
campeã brasileira em Fortaleza (a tricampeã 
Patrícia Medrado, não participou).

Novos ídolos. No plano internacional, surgi
ram, em 1978, novos ídolos, como os norte-ame
ricanos John McEnroe, 19 anos, e Tracy Austin, 
de 15. McEnroe, que chegou às semifinais de 
Wimbledon no ano passado, bateu Bjorn Borg, 
ganhando o Cam peonato Aberto de E stocolm o
em 1978, um dia antes de derrotar Tim Gullik- 
son, em Londres, e ficar com o Torneio Benson



& Hedges. Tracy, que em 1977 foi a mais jovem 
tenista a chegar às semifinais de Wimbledon, 
venceu, em 1978, a campeã, a tcheca Martina 
Navratilova, e integrou a equipe norte-america
na ganhadora da Federation Cup, da Austrália.

Os grandes. Mas os grandes tenistas não saí
ram de cena. Jimmy Connors e Bjorn Borg con
tinuaram a vencer os principais torneios. Borg, 
tricampeão de Wimbledon, disputou o Torneio 
Aberto dos Estados Unidos com o polegar ma
chucado e seu incansável adversário, Jimmy 
Connors, o derrotou por 6/2 e 6/4. Enquanto is
so, a norte-americana Chris Evert ganhou esse 
torneio pela quarta vez. Os vencedores dos prin
cipais torneios internacionais de tênis foram os 
seguintes: Wimbledon — Bjorn Borg (Suécia) e 
Martina Navratilova (Tchecoslováquia); Aberto 
dos EUA — Jimmy Connors (EUA) e Chris 
Evert (EUA); Austrália — Vitas Gerulatis 
(EUA) e Evonne Goolagong (Austrália); Roland 
Garros — Bjorn Borg.

Tiro ao alvo. Com a ausência dos oaíses da 
Europa oriental, os Estados Unidos ganharam 
facilmente o Campeonato Mundial de 1978, dis
putado na Coréia do Sul de 19 de setembro a 
5 de outubro, obtendo dezoito medalhas de ouro, 
nove de prata e seis de bronze; o segundo lugar 
pertenceu à Itália, enquanto o Brasil ficou na 
15.a colocação. Mas no Sul-Americano de 1978, 
a equipe brasileira sagrou-se campeã, com 34 
medalhas — dezoito de ouro, onze de prata e 
quatro de bronze.

Voleibol. No I Campeonato Mundial Juvenil, 
realizado em 1977 em São Paulo, Rio, Minas e 
Brasília, o Brasil obteve o terceiro lugar na cate
goria masculina e quarto na feminina — a me
lhor colocação alcançada pelo vôlei brasileiro 
em competições internacionais. O campeão mas
culino foi a União Soviética, e o feminino a Co
réia do Sul. Em 1977, o Brasil ganhou o título 
sul-americano masculino e o segundo lugar femi
nino (o campeão foi o Peru), mostrando uma as
censão que continuou por 1978, ao conseguir o 
sétimo lugar no Mundial Feminino de Moscou 
e o sexto masculino no Mundial de Roma, quan
do o brasileiro Bernard Rajsman foi considerado 
um dos três melhores da competição.

No âmbito internacional, o grande destaque 
foi a evolução dos jogadores cubanos, que se sa
graram vice-campeões na categoria feminina na 
Copa de 1977, ganha pelas japonesas, e obtive
ram a terceira colocação na masculina, atrás da 
União Soviética e Japão. Em 1978, a seleção cu
bana ganhou o Mundial Feminino, derrotando 
as japonesas na final, ficando a União Soviética 
em terceiro lugar; na categoria masculina, a 
equipe soviética conquistou o título, enquanto 
Itália e Cuba ficaram com a segunda e a terceira 
colocações, respectivamente.
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Estados Unidos
República da América do Norte, limitada pelo oceano 
Atlântico (L), oceano Pacífico (O), Canadá (N), México e 
golfo do México (S); área: 9 363 123 km 2; população: 
216 817 000 (1977); cap ita l: Washington, Ò.C. 
(702 000 hab., 1976); principais cidades (1976): Nova 
York (7 453 600 hab.), Chicago (3 099 391 hab.), Los 
Angeles (2 727 399 hab.), Filadélfia (1 815 808 hab.); 
língua: inglês; re lig iões: protestantismo, catolicismo e 
judaísmo; PNB: 1 706 bilhões de dólares (1976); princ i
pais exportações: maquinaria agrícola e industrial, veí
culos, algodão, cereais e produtos químicos; Governo: 
presidente Jimmy (James Earl) Carter Jr.

A vitória de Jimmy Carter nas eleições presi
denciais de 1976 representou para o povo norte- 
americano uma tentativa de superação dos pro
blemas môrais causados pela Guerra do Viet- 
nam e pelo escândalo de Watergate. Seus com
promissos com a nação incluíam: promoção de 
relações bilaterais para evitar a confrontação 
com os países socialistas; aceitação da participa
ção dos comunistas no Governo da Itália, desde 
que este país se mantivesse alinhado com o Oci
dente; e ajuda a Israel, reconhecendo, porém, o 
direito dos palestinos à autodeterminação. Mas 
o aspecto principal da política externa do novo 
Governo centrava-se na defesa e promoção dos 
direitos humanos.

POLÍTICA INTERNA
Problemas administrativos. Carter tem en
frentado desde o início do governo problemas 
com seus assessores, como foi o caso de Bert 
Lance, diretor do Escritório da Administração 
e Orçamento, e amigo pessoal do presidente, 
obrigado a deixar o cargo em setembro de 1977, 
sob acusações de corrupção. Em abril de 1978, 
Terence Todman, subsecretário de Estado para 
Assuntos Latino-Americanos, foi afastado por 
não ter se afinado com certos aspectos da políti
ca de defesa dos direitos humanos.

Eleições. Embora as freqüentes divergências 
com o Congresso em 1978 tenham dificultado 
a aprovação de vários projetos do Executivo, 
Carter obteve o apoio parlamentar necessário 
para a legislação de controle energético, destina-

C arte r. ao  la do  da esposa , R o sa lynn , no  d ia  de sua posse  
Ver também: A tle tism o. A u tom obilism o; Basquete; Boxe; Fute- (20-1 -77) presta juramento diante do presidente da Corte 
boi; Ginástica; Natação; Turfe;Xadrez. Suprema dos EUA, Warren Burger (a esq.).



da a poupar combustíveis, como meio de reduzir 
a dependência norte-americana do petróleo im
portado. Continuaram, porém, sem solução os 
problemas urbanos, a reforma do sistema de pre
vidência social e as reivindicações das minorias 
étnicas, sobretudo de índios e negros.

Esses fatos contribuíram para a deterioração 
da imagem do presidente, cujo prestígio tem de
clinado nos dois últimos anos, como mostraram 
os resultados das eleições de novembro de 1978, 
quando o Partido Republicano, da Oposição, 
cresceu na Câmara e no Senado e aumentou o 
número de seus governadores, embora os demo
cratas tenham mantido a maioria nas duas casas 
do Congresso.

A campanha eleitoral caracterizou-se por 
grande apatia do eleitorado e pela relevância da
da a problemas locais, como construção de usi
nas nucleares em New Hampshire, a legislação 
de corridas de cavalos em Nova Jersey, ou a 
abertura de cassinos na Flórida.

ECONOMIA
Sustentação do dólar. O presidente Carter en
frentou também vários problemas econômicos 
desde o início de seu mandato. No final de 1977, 
a taxa de desemprego era de 6,4% (em 78 mante- 
ve-se em torno de 6%), a inflação chegava a 
5,6% e o déficit da balança comercial elevava-se 
a USS 26,72 bilhões.

Enquanto isso, o dólar sofreu sucessivas des
valorizações em relação às demais moedas fortes 
do mercado financeiro mundial, como o marco 
alemão e o iene, do Japão. Assim, em janeiro 
de 1978, as autoridades monetárias norte-ameri
canas intervieram, sem muito sucesso, nos mer
cados de câmbio estrangeiros, para conter a es
peculação em torno do dólar.

E, em novembro, o Governo pôs em prática 
um vigoroso plano para conter a inflação e ele
var o valor da moeda, resultando numa rápida 
elevação de sua cotação nos mercados cambiais 
da Europa e do Japão. Mas surgiu, nos Estados 
Unidos, a preocupação de que tal programa, que 
envolve um aumento considerável da taxa de ju
ros (de 8,5% para 9%), provocasse um aumento 
do custo do crédito, o que poderia reduzir o vo
lume dos investimentos e afetar o consumo, cau
sando uma recessão econômica no país. De 
qualquer modo, a taxa de inflação registrada de 
janeiro a outubro de 1978 foi de 7,8%, e o déficit 
da balança comercial, no mesmo período, ele
vou-se a USS 24,79 bilhões.

Greve dos mineiros. Em 1978 ocorreu uma 
das mais longas greves da história recente do 
país — a dos trabalhadores das minas de car
vão, a qual, deflagrada em fins de 1977, arras
tou-se durante 99 dias, chegando a afetar o su
primento de energia para o aquecimento domés
tico no período de inverno. O movimento grevis
ta levou o Governo a lançar mão da Lei Taft- 
Hartley, obrigando os mineiros a voltarem ao

trabalho por oitenta dias, enquanto uma junta de 
mediação nomeada pelo presidente arbitrava um 
acordo entre patrões e trabalhadores, assinado, 
afinal, a 25 de março.

POLÍTICA EXTERNA
Relações com a Europa oriental. A defesa 
dos direitos humanos, que foi a tônica da políti
ca externa norte-americana nos primeiros meses 
de 1977, resultou em alguns problemas no plano 
internacional. Pouco depois de sua posse, Carter 
enviou uma carta ao dissidente soviético Andrei 
Sakharov, reafirmando o seu compromisso com 
a defesa dos direitos humanos. Em seguida, o 
Departamento de Estado expulsou do país um 
correspondente da agência soviética Tass, em re
presália a medidas idênticas adotadas pelo Go
verno soviético, em relação a George Krimsky, 
correspondente da Associated Press (AP) em 
Moscou, acusado de espionagem. E, em março, 
o presidente teve um encontro com o dissidente 
soviético Vladimir Bukovsky.

Apesar disso, ainda em março, o secretário de 
Estado Cyrus Vance viajou a Moscou para tra
tar de problemas bilaterais. As discussões com 
os diplomatas soviéticos giraram em torno da li
mitação de armas estratégicas (SALT II), não se 
chegando, porém, a nenhum acordo, porque a 
União Soviética rejeitou as propostas norte-ame- 
ricanas de reduzir drasticamente os mísseis es
tratégicos de ambos os lados. As conversações 
sobre o SALT II foram retomadas em 1978, mas 
não houve progressos significativos.

Com relação aos outros países do Leste Euro
peu, o fato mais importante de 1977 foi a visita 
de Carter à Polônia, em dezembro, com a finali
dade de prestar apoio ao primeiro-ministro Ed- 
ward Gierek, cuja política de relativa indepen
dência em relação a Moscou estava ameaçada 
por problemas econômicos. O Governo norte- 
americano concedeu à Polônia um crédito adi
cional de USS 200 milhões para a compra de 
cereais nos Estados Unidos, e comprometeu-se

Carter foi recebido em 
Varsóvia (29-12-77) 
pelo líder polonês 
Edward Gierek (à dir.) 
e enfatizou sua 
política de defesa 
dos direitos humanos.
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As tensões do Oriente 
Médio levaram Carter 
a prolongar o apoio 
ao já ameaçado Governo 
do xá do Irã (à dir.), 
ao mesmo tempo que 
patrocinava negociações 
de paz entre Israel e 
Egito (ao lado).

a adotar medidas destinadas a aumentar a im
portação de produtos poloneses.

O conflito no Oriente Médio. A postura do 
governo Carter em relação ao conflito árabe-is- 
raelense tem sido causa de eventuais divergên
cias com Israel. Durante a visita que o presiden
te norte-americano fez em janeiro de 1978 ao 
Oriente Médio obteve dos governantes sauditas 
e jordanianos o assentimento para abrir o diálo
go sobre o conflito na região. Em fevereiro, o 
presidente Anuar Sadat, do Egito, visitou os Es
tados Unidos e, na oportunidade, Carter fez se
veras críticas à política israelense de criação de 
novas colônias judaicas nos territórios árabes 
ocupados e à recusa de Telavive em concordar 
com a autodeterminação para os 700 000 pales
tinos da Cisjordânia — prestigiando, assim, as 
posições de Sadat. Após a invasão do sul do 
Líbano, em março, por tropas israelenses, o pri
meiro-ministro Menachem Begin visitou os 
EUA, onde enfrentou a oposição de Carter à 
presença de colonos judeus no Sinai. O gover
nante norte-americano sugeriu ainda a retirada 
israelense da Cisjordânia e o reconhecimento do 
direito do povo palestino à autodeterminação. 
Em agosto, Carter tomou a iniciativa de promo
ver uma reunião entre Sadat e Begin, em Camp 
David (EUA), com o objetivo de acelerar as ne
gociações de paz entre os dois países. Os Esta
dos Unidos elaboraram o texto de um tratado, 
apresentado a 11 de novembro, mas posições ir
redutíveis de ambas as partes levaram as conver
sações ao impasse, que persistia até o final de
1978 (ver Egito; Israel).

A visita à China do 
secretário de Energia 
dos Estados Unidos,
James Schlesinger (ao 
lado, com o vice- 
primeiro-ministro Li 
Hsien-nien), em 
outubro de 1978, foi 
mais um passo no 
processo de normalização 
diplomática entre os 
dois países, formalizada 
no mês de dezembro.

Objetivando manter sua presença na região, o 
governo Carter intensificou seu apoio ao xá do 
Irã, Reza Pahlevi, que visitou os EUA, em no
vembro de 1977, em meio a violentos protestos. 
No dia 31 de dezembro do mesmo ano, Carter 
e sua esposa foram a Teerã retribuir a visita.

A nova diplomacia para a América Lati
na. Com relação a este continente, o Governo 
norte-americano, alegando a defesa dos direitos 
humanos, reduziu a ajuda militar e econômica 
à Argentina, Chile e Uruguai, países sobre os 
quais pesavam graves acusações de prática de 
tortura a presos políticos. Foi dentro desses 
princípios que se efetuaram, em maio de 1977, 
as visitas de Rosalynn Carter, esposa do presi
dente norte-americano, à Jamaica, Costa Rica, 
Equador, Peru, Brasil, Colômbia e Venezuela. 
Em março de 1978, foi assinado o novo acordo 
que estabeleceu a neutralidade do canal do Pa
namá, que deverá passar à soberania panamenha 
no final de 1999. Nesse mesmo mês, Carter este
ve no Brasil e na Venezuela, assinando com o 
presidente Andrés Pérez um comunicado em de
fesa dos direitos humanos no hemisfério (ver 
América Latina).

No Brasil, observou-se a preocupação dos 
chefes de Estado dos dois países em evitar dis
cussões aprofundadas sobre as principais diver
gências entre Brasil e EUA: o acordo nuclear 
Brasil-Alemanha e o problema da violação dos 
direitos humanos no Brasil. Mas o presidente 
norte-americano promoveu encontros com per
sonalidades representativas da sociedade brasi
leira, como Dom Evaristo Arns, cardeal arcebis
po de São Paulo; Dom Eugênio Sales, cardeal 
arcebispo do Rio de Janeiro; Raimundo Faoro, 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil; 
Marcos Viana, presidente do BNDE; o empresá
rio José Mindlin e o jornalista Júlio de Mesquita 
Neto, diretor de O Estado de S. Paulo. Nesses 
encontros Carter ouviu relatos sobre a situação 
política e econômica do país.

Relações com a África. A política externa 
dos Estados Unidos referente ao continente afri
cano caracterizou-se pelo apoio a alguns gover
nos ameaçados por movimentos de guerrilha e 
pela condenação à intervenção de tropas cuba
nas em diversos países. Em março de 1978„ Car
ter enviou US$ 13 milhões em equipamentos mi
litares para o Zaire, então às voltas com os inva-



sores catangueses na Província de Shaba, junto 
à fronteira com Angola, mas, de modo geral, o 
Governo norte-americano absteve-se de um en
volvimento maior nos conflitos do continente. 
Em março, Carter esteve na Nigéria, onde discu
tiu com o presidente Olusegun Obanjo a presen
ça cubana no continente e a questão dos gover
nos de minoria branca na Rodésia e África do 
Sul. Em seguida passou pela Libéria, ressaltando 
a tradicional ligação dos EUA com esse país 
(ver África).

Reatamento com a China. A aproximação 
com a China iniciou-se no governo de Richard 
Nixon, quando uma equipe de jogadores norte- 
americanos de pingue-pongue participou de um 
torneio em Pequim. O passo seguinte foi a visita 
de Nixon ao país, em 1972, e na administração 
Gerald Ford aprofundaram-se as negociações, 
objetivando o reatamento. Por fim, a 5 de de
zembro de 1978, o presidente Carter anunciou 
que os Estados Unidos restabeleceriam relações 
diplomáticas com a China a 1.° de janeiro de
1979. A declaração presidencial suscitou rea
ções de apoio e de protesto em todo o mundo. 
Em Formosa, país mais diretamente afetado pela 
medida, ocorreram intensas manifestações anti- 
norte-americanas (ver Ásia; China).

Etiópia
República do nordeste da África, limitada pelo mar Ver
melho (N), Djibuti e Somália (L), Quênia (S) e Sudão (O); 
área: 1 221 900 km 2; população: 28 678 000 hab. (est.
1977); capital: Adis Abeba (1 046 260 hab., 1974); 
principal cidade: Asmara (285 860 hab., 1974); lín
guas: amárico, inglês, árabe; re lig iões: cristianismo cop- 
ta (Igreja Etíope Ortodoxa), islamismo e animismo; P|\IB: 
2,86 bilhões de dólares (1975); principais exportações: 
café, legumes, couro e peles; Governo: Mengistu Hailé 
Mariam, presidente do Conselho M ilitar Provisório.

Desde setembro de 1974, quando um movi
mento militar, de tendência esquerdista, derru
bou o imperador Hailé Selassié e proclamou a 
República, a Etiópia atravessa um período de 
turbulência política determinada por medidas 
adotadas pelo Conselho Militar Provisório que 
assumiu o poder. Além disso, as lutas contra o 
movimento guerrilheiro da Eritréia, que exige a 
independência da região, e contra a Frente de Li
bertação da Somália Ocidental, no deserto de 
Ogaden, que reivindica a anexação desta provín
cia à Somália, levaram o país a solicitar ajuda 
militar aos governos da União Soviética e de 
Cuba.

A ascensão de Mengistu. As medidas ado
tadas pelo novo governo, sobretudo as reformas 
agrária e urbana, aprofundaram as divergências 
entre os membros do Conselho Militar Provisó
rio. A luta interna evoluiu para o confronto aber
to em fevereiro de 1977, quando o coronel Men- 
gistu Haile Mariam, vice-presidente do conse
lho, depôs o general Teferi Benti, acusado de im

por uma orientação direitista ao país, e assumiu 
o poder. Apesar de fixar como objetivo o apro
fundamento da revolução socialista, o novo go
verno passou a enfrentar a contestação dos seto
res de direita e de grupos políticos de esquerda, 
estes integrados por estudantes e organizações 
sindicais, que defendem a entrega do poder aos 
civis. Por meio do recém-fundado Comando 
Central Revolucionário Operacional, o governo 
organizou as milícias populares no campo e na 
cidade e as associações de moradores urbanos 
(kebeles), e passou a mover intensa perseguição 
a organizações de extrema esquerda. No campo 
diplomático, Mengistu fecha a legação dos EUA 
em Adis Abeba e expulsa os adidos militares da 
Grã-Bretanha e do Egito.

A luta em Ogaden e na Eritréia. As difi
culdades, no decorrer de 1977, também cresce
ram nas frentes de luta contra os separatistas. 
No sul registrou-se o avanço das forças da Fren
te de Libertação da Somália Ocidental, apoiadas 
por tropas da Somália, que ocuparam o deserto 
de Ogaden, provocando a guerra entre os dois 
países. Enquanto os somalis eram apoiados pe
los EUA, França, Alemanha Ocidental, Itália, 
Egito, Arábia Saudita e Sudão, os etíopes rece
biam maciça ajuda militar soviética e cubana, o 
que possibilitou a reconquista de Ogaden e a 
derrota da Somália, no início de 1978.

O combate contra os guerrilheiros eritreus, 
que controlam 90% do território e cuja luta se 
desenvolve há 17 anos, recrudesceu em 1978, ao 
mesmo tempo em que cresceram os efetivos cu
banos no país, estimados naquele ano em cerca
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Um menmo etíope 
vigia um carregamento 
de munições apreendido 
em fevereiro de 78 
às forças somalis que 
lutavam em Ogaden 
contra soldados etíopes, 
auxiliados por cubanos.

ESTRADAS
Ver Transportes

Etiópia

A guerra civil entre as 
forças do Governo 
etíope e os guerrilheiros 
da Frente Popular de 
Libertação da Eritréia 
(abaixo, com sua bandeira) 
vem causando grandes 
privações ao povo etíope 
(abaixo, à esq., campo 
de refugiados de Negel 
Tena, em agosto de 78).
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'
Giscard e Schmidt 
discutiram em 
junho de 78 a ordem 
econômica européia.

Na foto da direita, 
o aparecimento, 
no centro de Roma, do 
corpo de Aldo Moro 
(9-5-78), morto pelas
B r i g a d a c  V a r m o l h a s .  n u m

episódio culminante 
do terrorismo na Europa.

de 5 000 assessores e soldados, além de 1 000 
assessores soviéticos.

O estreitamento das relações com Cuba levou 
Mengistu a visitar Havana, em abril de 1978, 
gesto retribuído por Fidel Castro, em setembro 
do mesmo ano. Em novembro, enquanto Men
gistu assinava em Moscou um tratado de amiza
de e cooperação com o governo soviético, as for
ças etíopes desencadeavam uma grande ofensiva 
contra os guerrilheiros eritreus, obrigando-os a 
retirar-se das cidades ocupadas.

Europa
Com suas diretrizes políticas, econômicas e mili
tares cada vez mais subordinadas a decisões de 
organismos supranacionais, como o Parlamento 
Europeu, o Mercado Comum e a OTAN (ver 
Organizações Internacionais), a Europa ociden
tal tem se comportado, nos três últimos anos, co
mo uma confederação de Estados. Entretanto, a 
maneira como se processa tal “unificação”, com 
os interesses dos grupos econômicos representa
dos no poder se sobrepondo aos dos países, ge
rou graves distorções no período 1976/78, como 
o recrudescimento do terrorismo e dos movimen
tos separatistas.

Se o separatismo alcançou alguns êxitos polí
ticos, especialmente na Bélgica e Espanha, as 
ações terroristas apenas contribuíram para con
solidar os grupos no poder, como se verificou na 
Alemanha e na Itália. Para combater organiza
ções como as Brigadas Vermelhas e a Fração do 
Exército Vermelho (grupo Baader-Meinhofl), 
tanto a Itália como a Alemanha Ocidental ado
taram medidas arbitrárias, como controle de 
correspondência, escuta telefônica e detenção de 
suspeitos sem mandado judicial, que foram de
pois incorporadas à legislação. Na Alemanha, 
houve inclusive denúncias de que a Social De
mocracia para consolidar-se no poder recorria 
às leis de repressão ao terrorismo como pretexto 
para controlar a vida dos cidadãos.

E na Itália o assassinato, pelas Brigadas Ver
melhas, do líder da Democracia Cristã, Aldo 

a Moro, em maio de 1978, contribuiu para o au- 
|  mento, sem precedentes, das medidas repressivas 
<2 contra o terror organizado, 
w O fato é que tanto no caso do assassínio de 
“ Moro como na tentativa do grupo Baader-Mei- 

nhofif de tirar seus líderes da prisão por meio de 
um seqüestro aéreo, a repressão assumiu caráter 
supranacional, com as polícias de vários países 
colaborando estreitamente no intercâmbio de in
formações, agentes e até de armas.

Na Espanha, as organizações bascas se res
ponsabilizaram pela maioria das ações terroris
tas em 1977/78, embora grupos de extrema es
querda, como o Grapo, e de ultradireita, como 
os “Guerreiros de Cristo Rei”, também tenham 
praticado terrorismo. E, enquanto o Parlamento

espanhol fazia uma tentativa para acalmar a or
ganização separatista ETA, aprovando uma fór
mula constitucional de autonomia provisória pa
ra o País Basco, reapareciam os falangistas, exi
gindo o retorno ao regime autoritário.

Em Portugal, após a queda do primeiro-minis- 
tro Mário Soares, destacado dirigente do Partido 
Socialista, em julho de 1978, o Parlamento esco
lheu para sucedê-lo Carlos Alberto Mota Pinto, 
cuja orientação conservadora não apenas satis
fez às imposições do Fundo Monetário Interna
cional (combate à inflação via arrocho salarial 
e recuo nos programas de nacionalização e re
forma agrária) como também tornou viável o in
gresso do país no Mercado Comum Europeu. 
Apesar disso, Portugal continuou fora do MCE, 
em virtude de problemas relacionados com os 
preços de seus produtos agrícolas, considerados 
baixos.

Na França, a vitória da coligação de partidos 
liderada pelo presidente Giscard D’Estaing so
bre as esquerdas (março de 1978) tranqüilizou 
os demais países membros da OTAN e do MCE.

E na Inglaterra os surtos de terrorismo regis
trados na Irlanda do Norte no período 1977/78 
não abalaram o governo trabalhista de James 
Callaghan, beneficiado pelos êxitos da explora
ção petrolífera no mar do Norte.

Europa oriental. Política, econômica e mili- 
tarmente dominados pela URSS desde a II Guer
ra Mundial, somente nos últimos anos os países 
do Leste Europeu têm manifestado sua insatisfa
ção, chegando alguns deles a considerar a assi
natura dos Acordos de Helsinque (1975) sobre 
segurança e cooperação na Europa como uma 
primeira etapa de uma escalada autonomista. Os 
termos desses acordos foram revistos na Confe
rência de Belgrado, que reuniu 35 países, em ou
tubro de 1977, para analisar a aplicação das me
didas adotadas em Helsinque, as quais abran
gem desde o respeito aos direitos humanos até 
a notificação de manobras militares por parte 
das nações da OTAN e do Pacto de Varsóvia.
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Logo no início da reunião em Belgrado a 
União Soviética tentou relegar para segundo pla
no o tema que era o centro dos debates: o proble
ma das violações dos direitos humanos. Estimu
lados, porém, pela diplomacia dos direitos hu
manos encetada pelo presidente norte-americano 
Jimmy Carter, representantes da Romênia, Ale
manha Oriental e Tchecoslováquia passaram a 
relatar violações ocorridas em seus países, en
quanto Josip Tito, presidente da Iugoslávia, de
clarava que “o cumprimento dos Acordos de 
Helsinque pela União Soviética deixa muito a 
desejar, evidenciando progressos limitados e al
guns retrocessos”.

Além dos direitos humanos, a Conferência de 
Belgrado discutiu a questão da segurança e do 
equilíbrio militar entre as forças do Pacto de 
Varsóvia e da OTAN, e os perigos de uma con
frontação bélica, os quais aumentavam à medida 
que se intensificava a corrida armamentista. 
Houve denúncias de observadores da OTAN a 
respeito de arriscadas manobras militares reali
zadas por exércitos soviéticos em zonas críticas 
da Europa oriental e sobre a contínua expansão 
das forças do Pacto de Varsóvia. Mas as potên
cias ocidentais também desrespeitaram os limi
tes estabelecidos em Helsinque no tocante à cor
rida armamentista. Tanto que, em junho de 
1978, o presidente Jimmy Carter insistiu na ne
cessidade de os países membros da OTAN au* 
mentarem os seus gastos militares, garantindo 
que os Estados Unidos estavam dispostos a cum
prir integralmente sua parte no programa de de
fesa da OTAN para os próximos quinze anos, 
cujos gastos deverão girar em torno de 80 bi
lhões de dólares.

A Conferência de Belgrado terminou a 8 de 
março de 1978 sem que nenhuma das propostas 
mais importantes fosse aprovada, e o documento 
final nem sequer fez menção específica ao respei
to aos direitos humanos. Outro fato que tem afe
tado a suposta unidade da Europa oriental é a 
contestação da liderança soviética pela Romê
nia. A visita do presidente Nicolae Ceausescu 
aos Estados Unidos em abril de 1978 represen
tou mais uma etapa do esforço romeno de pre

servar sua autonomia nacional, na linha da posi
ção por ele adotada no XXV Congresso do 
PCUS (1967) baseada “no direito que tem cada 
partido comunista nacional de definir sua pró
pria linha política, estratégia e tática revolucio
nária, contribuindo, assim, criativamente para o 
desenvolvimento do marxismo-leninismo”.

Fator também de certa importância na políti
ca européia tem sido a crescente presença da 
China no continente. Ao colocar-se como grande 
opção de mercado fornecedor de matérias-pri
mas e importador de tecnologia sofisticada, esse 
país despertou logo o interesse das grandes cor
porações européias. A 3 de abril de 1978, o Go
verno de Pequim firmou com o MCE um acordo 
comercial, pelo qual os signatários obtiveram 
vantagens recíprocas por um período de cinco 
anos.

Embora a União Soviética tenha conside
rado o acordo como um “canal de acesso aos 
arsenais da OTAN e à tecnologia nuclear e ele
trônica”, os chineses continuaram com sua polí
tica de aproximação, ampliada com as visitas de 
Hua Kuo-feng à Romênia e à Iugoslávia, em 
agosto, e a viagem de Li Chiang à França, em 
novembro.

Ver também: Defesa Nacional.

Os governantes Brejnev 
(URSS) e Schmidt 
(Alemanha Ocidental) 
debateram em Bonn 
(maio de 1978) 
o prosseguimento da 
política de détente e a 
redução das forças da 
OTAN e do Pacto de 
Varsóvia. À esquerda, 
um canhão da OTAN,
o 1 55-1, projeto 
conjunto da Alemanha, 
Grã-Bretanha e Itália.

EXÉRCITO DA  
SALVAÇÃO
Ver Religiões e Cultos

EXÉRCITOS
Ver Defesa Nacional

EXPORTAÇÃO
Ver Comércio 
Internacional

FAROE, ILHAS
Ver Territórios 
Dependentes

FEIJÃO
Ver Agricultura

Dando continuidade à 
política de aproximação 
com os países do 
leste europeu, o premier 
chinês Hua Kuo-feng 
visitou a Romênia e a 
Iugoslávia em agosto 
de 78. Abaixo, Hua e o 
presidente Ceausescu 
numa dança folclórica 
romena em Bucareste.
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milhÃes de*
ano toneladas
1974 7,5
1975 8,3
1976 9,1
1977 11,1
1978 12,1

Fonte:
Consinder/I B S/Siderbrás
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*18B
ano

milhões de 
toneladas

1974 798
1975 642
1976
1977
1978

678
674
709

Fort to • ! r>torr»sitlor»»t Iron
and Steel Institute {USD

Fernando de Noronha
Território federal brasileiro ocupando o arquipélago loca
lizado no oceano Atlântico, cerca de 400 quilômetros a 
nordeste de Natal (RN); área: 26 km 2; população: 1 290 
(est. 1977); principal produto: fosfato de cálcio; gover
nador: coronel César Tasso Saldanha Lemos.

Apesar de não existirem condições de infra-es- 
trutura para receber visitantes — a ilha princi
pal, Fernando de Noronha, possui apenas um 
hotel, com capacidade para quarenta pessoas —, 
o território tem conhecido acentuado crescimen
to turístico nos últimos anos, em função, princi
palmente, da pesca esportiva e dos esportes náu
ticos. Importante nesse sentido foi a criação, em
1975, de uma rota para o arquipélago, via Natal, 
pela companhia de navegação aérea Transbrasil.

Ferro e Aço
Após um período de crescimento modesto, a 
produção mundial de aço viveu um ano excep
cional em 1978, superando ligeiramente o recor
de alcançado em 1974 (ver quadro).

A União Soviética, com 152 milhões de tone
ladas (3,7% a mais do que em 1977), continua 
liderando a produção mundial, seguida pelos Es
tados Unidos, com 121 milhões (um aumento de 
9,4%), e pelo Japão, com 102 milhões (queda de
0,3%). Esses três países representam 53% da 
produção mundial de aço. Os membros da Co
munidade Econômica Européia (Mercado Co
mum), apesar da crise que tem atingido suas si
derúrgicas, também revelaram um bom desem
penho: em 1978 sua produção atingiu 132 mi
lhões de toneladas, com um crescimento de 5%.

Brasil. De 1974 a 1978, o Brasil saltou do 
16.° para o 13.° lugar entre os maiores produto
res e espera-se que o início das operações de al
guns projetos que estão sendo implantados 
atualmente leve a um novo avanço. A indústria 
siderúrgica brasileira apresentou no ano passado 
um crescimento de 8,4%, produzindo 12,1 mi
lhões de toneladas, dos quais 10,1 milhões exclu
sivamente de laminados (5,6 milhões de lamina
dos planos e 4,5 milhões de não-planos).

Demanda lenta. O aumento na produção de 
aço pode, no entanto, agravar os problemas do 
setor siderúrgico, no Brasil e em todo o mundo. 
A demanda, depois de uma grave crise em 1975, 
conseqüência atrasada da crise do petróleo, pas
sou a crescer lentamente, enquanto a oferta vol
tou logo a um ritmo normal. Em 1977/78, esse 
desequilíbrio levou grande número de siderúrgi
cas a operar com uma média de 40% de capaci
dade ociosa, acentuando o desemprego no setor, 
mesmo em países como a Alemanha, que vem 
mantendo um nível satisfatório de atividade.

Como o Japão e os países Uo Mer^aUu Co
mum Europeu —  que respondem, juntos, por

cerca de 70% das exportações mundiais — não 
parecem dispostos a permitir a entrada no mer
cado de mais de 100 milhões de toneladas anuais
— excedentes de novos fornecedores, como o 
Brasil —, não se espera, a curto prazo, uma re
cuperação. A falta de perspectivas favoráveis 
(apontada pelos empresários no congresso do 
Instituto Brasileiro de Siderurgia realizado no 
início de 1978) mais a escassez de recursos estão 
retraindo os investimentos. Assim, os 65 bilhões 
de cruzeiros solicitados em 1978 pela Siderbrás 
foram reduzidos para 42 bilhões.
Ver também: Economia m undial; M ineração.

Fiji ou Fidji
República parlamentarista da Oceania, membro da Co
munidade de Nações, ocupa um arquipélago situado
1 700 km ao norte da Nova Zelândia; área: 18 272 km 2; 
população: 588 068 (1976); capita l e principal cidade: 
Suva (é3 622 hab., 1976); línguas: inglês, hindi efijiano; 
relig iões: protestantismo e hinduísmo; PNB: 520 mi
lhões de dólares (1975); principais exportações: açúcar, 
óleo de coco, banana e ouro; Governo: rainha, Elisabete 
II; governador, George Cakobau; primeiro-ministro, Ka- 
misese Kapaiwai Tuimacilau Mara.

Nas eleições de março de 1977, o Partido Fe
derativo Nacional, que representa os hindus 
(mais da metade da população), conquistou 26 
das 52 cadeiras do Parlamento; e o Partido da 
Aliança, representante dos nativos melanésios 
(proprietários de 80% das terras) e que defende 
uma política de integração étnica, ficou com 24 
cadeiras. Essa pequena diferença tornou imprati
cável a formação de um gabinete pelo PFN e no
vas eleições foram marcadas para 25/9/77. Des
ta vez, inverteram-se as posições, com o PA con
quistando 26 cadeiras; esse resultado, no entan
to, lhe permitiu formar um Governo, dado o ca
ráter multirracial de sua política.

Filatelia
O selo tem se valorizado internacionalmente a 
uma média de 36% ao ano, o que o torna um 
investimento bastante compensador para os co
lecionadores. Somente nos Estados Unidos há 1 
milhão de filatelistas, e, em 1978, um coleciona
dor pagou 100 000 dólares por um selo raro: 10 
cents com a efígie de George Washington, de 
1847. Nesse ano, foram impressos 300 000 no
vos tipos de selo, em 150 países.

Um selo especial. A mais expressiva cria
ção filatélica do ano de 1978 foi o selo lançado 
na Áustria, no dia 23 de novembro, em homena
gem ao trigésimo aniversário da assinatura da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem 
(10/12/48). O selo reproduz mãos superpostas 
atadas por uma corda, e o desenho é realçado
pelo fundo negro. A  tiragem  total foi de 3 mi-

lhões de exemplares.
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Selo comemorativo do 30.° aniversário da assinatura da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem.

Os brasileiros em Londres. Em maio de 
1978, quinhentos selos emitidos pelo Governo 
brasileiro entre os anos de 1843 e 1866 foram 
leiloados pela Casa Stanley, de Londres, o mais 
tradicional estabelecimento de comércio de selos 
do mundo. O preço base pedido pelo proprietá
rio, o colecionador turco Tesic Kuyas, foi de 1 
milhão de dólares por todo o acervo. Foram ex
postas emissões de olho-de-boi, olho-de-cabra 
inclinado e olho-de-gato, que compõem a mais 
importante coleção de selos brasileiros existente 
na Europa, e uma das mais valiosas de todo o 
mundo.

Comemorativos. A melhor safra de selos 
comemorativos brasileiros do ano de 1978 foi 
emitida no mês de outubro, contendo as séries: 
3.a Assembléia das Partes do Intelsat (9/10); 7.a 
Lubrapex — série Bandeiras Históricas (13/10); 
Evoluções dos Transportes Postais (20/10); e 
Dia do Livro — homenagem ao escritor João 
Guimarães Rosa (23/10).

Premiados. O colecionador paulista Reynal- 
do B. Pracchia conquistou, ao lado de outros fi
latelistas estrangeiros, a grande medalha de ouro 
na Exposição Praga 78.

A mostra foi realizada em outubro na capital 
tcheca e patrocinada pela Federação Internacio
nal de Filatelia. Outro brasileiro que conseguiu 
destaque nessa exposição foi Sebastião Amaral, 
mineiro, que ganhou medalha de ouro e prêmio 
especial.

Preços. No Brasil, nos últimos três anos, o 
preço de um selo para um colecionador teve um 
aumento real de mais de 500%, o que revela um

interesse crescente pela filatelia como forma de 
investimento. Em 1978, houve menor procura de 
selos no mercado, embora seus preços conti
nuassem a subir.

Filipinas
República parlamentar da Ásia, ocupando cerca de 1 700 
ilhas ao longo da extremidade sudeste do continente; 
área: 299 404 km 2; população: 43 750 000 (1976); 
capital: Quezón (956 864 hab., 1975); principal cida
de: Manila (1 479 116 hab., 1975); línguas: inglês, es
panhol e tagalog; relig iões: catolicismo (84%), protes
tantismo e islamismo; PNB: 15,73 bilhões de dólares 
(1975); principais exportações: açúcar, copra e concen
trados de cobre; Governo: presidente e primeiro-minis
tro, Ferdinand E. Marcos.

Enfrentando o movimento muçulmano sepa
ratista de treze províncias do sul e guerrilhas co
munistas ao norte, o Governo autoritário do pre
sidente Ferdinand Marcos teve seus poderes au
mentados pelo plebiscito de dezembro de 1977. 
Em abril de 1978, após cinco anos de lei mar
cial, realizaram-se eleições para a Assembléia 
Nacional Provisória; o Governo venceu e foi 
acusado de fraude. Uma das últimas manifesta
ções de descontentamento dos muçulmanos do 
sul ocorreu a 2/12/78, quando uma unidade do 
Movimento de Libertação Nacional atacou a ba
se militar de Maimburg, na ilha de Joio, onde 
acabara de chegar o general Fidel Ramos, co
mandante da Polícia nacional, e outros dirigen
tes das Forças Armadas.

Filipinas

FERROVIAS
Ver Transportes

FILMES
Ver Cinema

Filosofia
“Dissidências” filosóficas, algumas de séria en
vergadura, como a dos discípulos rebeldes de 
Popper, nos Estados Unidos, outras considera
das de pouca substância e muita publicidade, co
mo a dos chamados “novos filósofos”, na Fran
ça, marcaram os anos de 1976, 1977 e 1978 nos 
domínios da filosofia.

Os rebeldes norte-americanos (Khun, Feyra- 
bend, Polany, Lakatos) realizaram trabalhos 
profundos, trazendo à tona os limites epistemo- 
lógicos do positivismo e ressaltando a importân
cia da política no pensamento. Os “novos filóso
fos” franceses (Henri-Lévy, Jean-Marie Benoist, 
Christian Jambet, Phillipe Nemo) “descobri
ram” — com algum atraso — o totalitarismo 
dos países socialistas e, aproveitando a onda pu
blicitária, tentaram mostrar as origens do fenô
meno em filósofos como Platão. O mais impor
tante, e considerado também o mais sério, dentre 
os “novos filósofos”, André Glucksmann, que já 
era crítico do totalitarismo antes da voga do gru
po, esteve no Brasil em 1978 e foi expulso pela 
polícia política — um ato arbitrário, que causou 
estranheza geral.

Acontecimento mais importante na França foi 
o ressurgimento de Cornélius Castoriadis e

André Glucksmann, 
o mais conhecido dos 
"novos filósofos” 
franceses, tem causado 
polêmica por sua crítica 
ao totalitarismo 
dos países socialistas. 
Em março de 1978, 
Glucksmann esteve no 
Brasil e foi
estranhamente expulso 
pela polícia política.



Claude Lefort, que já nos anos 50 dedicavam-se 
a uma crítica sistemática do pensamento e da 
prática da esquerda européia. Em 1978, Casto- 
riadis publicou Les Carrefours du Labyrinthe, 
no qual procura recuperar a psicanálise contra 
o formalismo de Lacan. Nesse mesmo ano, Le
fort publicou Un Homme en Trop, sobre o Gu- 
lag, e Les Formes de l ’Histoire, no qual faz a 
análise das formas de pensar a história no pensa
mento ocidental.

Outro acontecimento de relevo representaram 
as comemorações, em 1977, do tricentenário da 
morte de Espinosa: artigos, revistas, livros e con
gressos foram dedicados à sua obra, no mundo 
inteiro; na Universidade de São Paulo, Marilena 
Chaui defendeu tese de livre-docência sobre a 
idéia de liberdade no filósofo racionalista judeu- 
holandês.

Registro especial merecem o falecimento de 
João Cruz Costa (ver Obituário) — mestre de 
toda uma geração da Universidade de São Paulo
— e o de algumas das mais expressivas figuras 
da filosofia contemporânea: Martin Heidegger e 
Étienne Gilson (ver Obituário), além de Martial 
Guéroult, historiador da filosofia, que introduziu 
o chamado “método estruturalista de leitura filo
sófica”, e Gilbert Ryle, um dos mais expressivos 
representantes do neopositivismo, autor de Con- 
cept o f Mind.

O ensino e os mestres afastados. No Bra
sil, o ano de 1973 foi marcado pelo movimento 
de professores e estudantes em favor do retorno 
da filosofia ao curso secundário. Criada a SEAF 
(Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas), 
por Olinto Pegoraro, com sede no Rio de Janei
ro, a nova entidade centralizou não só a luta pela 
volta da filosofia ao ensino médio como também 
o movimento pela reintegração dos professores 
que foram afastados de seus cargos, desde 1964, 
pelo AI-5 e outros atos de exceção do Governo 
federal.

Entre esses professores, encontram-se Gerd 
Bornheim (autor de uma obra de fôlego sobre o 
conceito de dialética), Ernildo Stein (especialista 
em Heidegger), José Arthur Giannotti (especia
lista em estudos sobre a dialética do trabalho), 
Bento Prado Jr. (autor de importante tese defen
dida na França sobre Rousseau), José Américo 
Motta Pessanha (especialista em teoria da argu
mentação), João Carlos B. Torres (especialista 
em Hegel). Além disso, na 30.a Reunião da So
ciedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 
realizada em julho de 1978, em São Paulo, foi 
aprovada uma moção denunciando arbitrarieda
des e controle ideológico sobre alunos e profes
sores de filosofia nas universidades brasileiras.

Relevante para a difusão da filosofia foi a co
locação em bancas de jornais, pela Abril Cultu
ra, de nova edição da coleção de livros “Os Pen
sadores”, com textos de uma centena de filóso
fos, desde os antigos gregos aos pensadores con
temporâneos.

Finlândia
República parlamentar do norte da Europa, limitada pela 
Noruega (N), União Soviética (L), golfo da Finlândia (S), 
golfo de Bótnia e Suécia (O); área: 337 009 km 2; popu
lação: 4 730 000 (1976); cap ita l: Helsinque (498 872 
hab., 1974); principais cidades (est. 1974): Tampere 
(165 928 hab.), Turku (163 981 hab.); línguas: finlandês 
e sueco; re lig iões: luterana e ortodoxa finlandesa; PNB: 
24 bilhões de dólares (1975); principais exportações: 
produtos de papel, metal, madeira e produtos agrícolas; 
Governo: presidente, Urho Kekkonen; primeiro-ministro, 
Kalevi Sorsa.

Em maio de 1977, quando a Finlândia come
morava o 60.° aniversário de sua independência 
da Rússia, o presidente Kekkonen encarregava 
o social-democrata Kalevi Sorsa de formar o 
60.° gabinete governamental, para substituir o 
gabinete minoritário do primeiro-ministro Martti 
Miettunen, do Partido Centrista, que ficou sete 
meses no cargo. A mudança ocorreu num mo
mento de concentração de esforços para a recu
peração econômica do país, abalado pela baixa 
taxa de investimentos, aumento nos preços dos 
produtos básicos e elevação da taxa de desem
prego, além da intensificação das greves por au
mentos salariais.

A coalizão governamental. A necessidade 
de superação da crise convergiu para a formação 
de um governo de coalizão, chefiado por Sorsa 
e integrado pelas cinco principais forças políti
cas (social-democratas, comunistas, liberais, 
centristas e suecos). Apesar do consenso na ela
boração de um plano econômico para ser desen
volvido até 1982, os problemas financeiros con
tinuaram se refletindo ao nível político e a 3 de 
março de 1978 a decisão governamental de des
valorizar a moeda (markka) em 8% levou Sorsa 
a pedir demissão do cargo, voltando atrás após 
prolongadas negociações.

Nesse período, o Partido do Povo Sueco (re
presentante da minoria de cultura sueca) decidiu 
retírar-se da coalizão, por não concordar com a 
proposta do Governo de abolir o princípio de 
maioria absoluta para aprovação de leis no Par
lamento. Outra tentativa de superação da crise 
foi a reeleição, em janeiro de 1978, do presidente 
Urho Kekkonen (no cargo desde 1956), que con
correu com mais quatro candidatos e recebeu 
cerca de 80% dos votos.

Relações estreitas com a URSS. Ao ser 
reeleito, Urho Kekkonen ressaltou a necessidade 
de intensificar as relações com a URSS, princi
pal parceiro comercial da Finlândia, ao mesmo 
tempo que o país procura aproximar-se do Mer
cado Comum Europeu. Em março de 1977 foi 
firmado um contrato com a URSS no valor de 
670 milhões de dólares para empregar operários 
finlandeses na construção de uma mina de ferro 
soviética, em Kostamus; logo depois, os dois go
vernos assinavam um  acordo com ercial ate 
1990. Além disso, foi construída, com ajuda so-
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viética, a primeira central nuclear finlandesa. 
Para atender às exigências de seu programa nu
clear, a Finlândia assinou ainda, em julho de 
1978, com a Austrália, um acordo para forneci
mento de urânio bruto.

Rsica
Um dos acontecimentos mais importantes no 
campo da física em 1978 foi a experiência de fu
são nuclear controlada, realizada em agosto por 
uma equipe do Laboratório de Física do Plasma 
da Universidade de Princeton, Nova York, Esta
dos Unidos. No processo de fusão, que é o inver
so da fissão nuclear, as partículas do núcleo atô
mico, ao invés de se desintegrarem, unem-se sob 
elevadíssimas temperaturas. Tanto no caso da 
fissão como no da fusão, o resultado é a libera
ção de grandes quantidades de energia. Na expe
riência efetuada em Princeton, o reator Torus 
manteve, por 20 milionésimos de segundo, um 
plasma de hidrogênio e deutério num forte cam
po magnético, a uma temperatura de 60 milhões 
de graus centígrados, quatro vezes maior do que 
a registrada no interior do Sol. O método utiliza
do pelos pesquisadores foi o Tokamak (palavra 
russa que significa “câmara de eletricidade”), de
senvolvido na União Soviética e aperfeiçoado 
em Princeton.

Esse processo emprega um enorme tubo em 
forma de anel, em torno do qual são colocados 
gigantescos magnetos. No vácuo, dentro do tu
bo, aceleram-se, por meios magnéticos, as partí
culas do plasma, atingindo enormes temperatu
ras. Para que o plasma não toque as paredes in
ternas do tubo, recorre-se ainda às forças magné
ticas, que o mantêm suspenso na parte central 
do anel. Os isótopos de hidrogênio, deutério e 
trítio chocam-se a grande velocidade e se fun
dem, produzindo nêutrons e núcleos de gás hélio 
altamente energéticos. A quantidade de energia 
obtida por esse processo é enorme e tem a vanta
gem de ser “limpa”, isto é, não poluente. Além 
disso, na fusão, o combustível utilizado é o hi
drogênio retirado da água, cuja disponibilidade 
é ilimitada na Terra. Um copo de água, por 
exemplo, contém hidrogênio suficiente para ge
rar tanta energia quanto uma tonelada de gasoli
na. Contudo, os cientistas consideram que so
mente dentro de três ou quatro décadas se torna
rá possível a construção de reatores capazes de 
realizar a fusão nuclear controlada a um custo 
economicamente rentável.

Quark. O estudo das partículas elementares, 
uma das áreas mais importantes da física atual, 
foi enriquecido em abril de 1977 com a comuni
cação feita pelo físico William M. Fairbank, da 
Universidade de Stanford, nos EUA, de que uma
equipe de pesquisadores dessa instituição havia
comprovado experimentalmente que os quarks 
podiam existir como partículas livres e terem

carga fracionária. A experiência sintetiza prati
camente tudo o que se conhece a respeito das 
chamadas “interações fortes” (interações que 
mantêm o núcleo atômico coeso, conhecidas 
também por “forças nucleares”) entre as partícu
las elementares. William Fairbank apresentou as 
provas que o levaram a acreditar na existência 
de carga elétrica equivalente a um terço da carga 
do elétron.

A primeira demonstração de que todos os elé
trons têm a mesma carga foi feita por Robert 
Millikan, na famosa experiência da gotícula de 
óleo. Esse cientista mediu experimentalmente a 
carga de uma minúscula gota de óleo e chegou 
à conclusão de que seu valor matemático pode
ria ser expresso pelo produto de N  por e (onde 
e representa a carga do elétron e N, um número 
inteiro). Millikan submeteu a gotícula às volta
gens exigidas para suspendê-la, elevando-a até o 
ponto de equilíbrio gravitacional, mediante o 
emprego de uma força elétrica proporcional à 
carga contida na gota de óleo.

A existência de cargas fracionárias menores 
do que a carga do elétron foi prevista por Mur- 
ray Gellman em 1962. Segundo a teoria deste 
cientista, o quark seria o bloco unitário do edifí
cio da matéria e poderia apresentar frações equi
valentes a um terço ou dois terços de uma carga 
de elétron.

Em suas pesquisas, a equipe de Fairbank utili
zou uma esfera de nióbio (metal de alta densida
de), com peso equivalente a 10 milhões de gotí- 
culas de óleo. Manteve-se o equilíbrio da força 
de gravidade pela flutuação da bola de nióbio 
em campo magnético, o que foi possível porque 
o nióbio se torna um supercondutor a temperatu
ras extremamente baixas e, quando isso aconte
ce, a esfera flutua num campo magnético. A esfe
ra foi resfriada a 452 graus Fahrenheit (tempera
tura muito próxima do zero absoluto, ou 
273,2°C negativos), para que flutuasse entre 
duas placas de um capacitor. Conhecendo o 
total de cargas negativas ou positivas da boli-

A equipe do Laboratório 
de Física do Plasma da 
Universidade de Princeton 
(EUA) conseguiu, em 
agosto de 1978, avançar 
no controle sobre a 
fusão nuclear, utilizando 
o método do reator 
soviético Tokamak. Na 
foto, de pé à esquerda,
o diretor do laboratório, 
Melvin Gottlieb.
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Internacional)
Ver Organizações 
Internacionais

FORÇAS A R M AD AS
Ver Defesa Nacional

nha, a equipe aplicou tanto elétrons positivos co
mo negativos, oriundos de fontes radioativas, até 
que ela fosse eletricamente neutralizada.

Num total de oito esferas, em seis delas che
gou-se próximo ao zero, dentro da margem de 
erro experimental.

Teoria do campo unificado. Pesquisadores 
da Universidade de Stanford divulgaram, em de
zembro de 1978, os resultados de experiências 
que comprovam importantes antecipações da 
teoria do campo unificado, desenvolvida por Ste- 
ven Weinberg, da Universidade de Harvard, e 
Abdus Saiam, do Imperial College, de Londres. 
O objetivo da teoria do campo unificado é rela
cionar em uma única fórmula os quatro tipos bá
sicos de força que atuam no universo: a gravita- 
cional, a eletromagnética e as interações “fra
cas” e “fortes” observadas no núcleo atômico. 
Fazendo colidir elétrons de alta energia com 
prótons, os pesquisadores de Stanford realiza
ram progressos no estudo da relação entre as in
terações “fracas” e a força eletromagnética.

Por outro lado, cientistas da Universidade de 
Massachusetts constataram, ainda no final de 
1978, a existência de ondas de gravidade, desco
berta que representou importante passo na com- 
plementação da teoria do campo unificado (ver 
Astronomia).

Formosa
República situada a 144 km da costa sudeste da China 
continental, limitada pelo mar da China (N), oceano Pací
fico (L), estreito de Taiwan (0); árfea: 35 961 km 2; popu
lação: 16 678 100 (1977); cap ita l: Taipé (2 117 800 
hab., est. 1977); principais cidades (est. 1976): Kaoh- 
siung (1 019 900 hab.), Taichung (561 070 hab.), Tainan 
(537 217 hab.); língua: chinês; re lig ião: budismo; PNB: 
14,21 bilhões de dólares (1975); principais exporta
ções: têxteis e roupas, máquinas e equipamentos elétri
cos, calçados e açúcar; Governo: presidente, Chiang 
Ching-kuo; primeiro-ministro, Sun Yun-suan.

Ao anunciar, em dezembro de 1978, o reata
mento de relações diplomáticas dos Estados 
Unidos com a República Popular da China, a 
ser efetivado em janeiro de 1979, e o conseqüen
te rompimento com o regime de Taiwan, o presi
dente Carter tornou imprevisível a própria conti
nuidade de Formosa como Estado independente. 
Embora tenha reafirmado a manutenção dos 
acordos existentes entre os dois países, com ex
ceção do referente à ajuda militar, o governante 
norte-americano não apenas deixou de fazer 
qualquer referência à disposição dos EUA de de
fender a autonomia da China nacionalista, como 
pronunciou o velho slogan dos comunistas chi
neses de que “a China é uma só, e Formosa faz 
parte dela”.

Apesar de seu isolamento diplomático, o Go
verno de Formosa anunciou que jamais negocia
rá  um a a p ro x im açã o  com  Pequim, e o presidente 
Chiang Ching-kuo, filho de Chiang Kai-chek, 
eleito pela Assembléia Nacional, em maio de

Em dezembro de 78, o presidente Chiang Ching, de For
mosa, frisou que jamais negociaria com Pequim.

1978, reafirmou o antigo sonho de seu pai de re
tomar a China continental das mãos dos comu
nistas. Enquanto isso, o Governo de Pequim, 
abandonando as diretrizes de ocupar militar- 
mente Formosa, anunciou sua intenção de reuni
ficar pacificamente o país, respeitando a autono
mia de Taiwan e suas características sócio-polí- 
ticas. Nesse sentido, propôs o estabelecimento de 
relações comerciais e a assinatura de um acordo 
destinado a facilitar a locomoção de pessoas en
tre a ilha e o continente.

O anúncio do reatamento de relações entre 
Washington e Pequim provocou manifestações 
antinorte-americanas em Taipé, e o presidente 
Chiang Ching-kuo decretou a lei marcial, adian
do, ainda, as eleições parlamentares marcadas 
para dezembro de 1978. Além disso, o Governo 
intensificou a fabricação de mísseis, iniciada em 
outubro, com objetivo de reforçar o sistema de
fensivo da ilha.

Economia. Para o Governo, o rompimento 
não deverá prejudicar economicamente a ilha, 
apesar de os EUA absorverem, nos dois últimos 
anos, cerca de 40% das exportações do país e 
fornecerem mais de 20% das importações. Em 
1978, o comércio bilateral situou-se em torno de 
7,5 bilhões de dólares, com um saldo de mais 
de 2,5 bilhões a favor de Formosa. Em 1977, os 
investimentos privados norte-americanos no país 
foram de 400 milhões de dólares. Baseado nesses 
dados, o Governo de Taipé espera inclusive um 
aumento do intercâmbio comercial, a exemplo 
do que ocorreu após o rompimento de relações 
diplomáticas com o Japão em 1972.

Fortaleza
Em 1978, Fortaleza tornou-se a quarta cidade 
do país — depois do Rio de Janeiro, Santos e 
Salvador — a contar com um sistema de sanea
mento básico. Inaugurada em outubro, a obra 
tem uma rede coletora de 150 km de extensão, 
além de interceptores oceânicos, emissários ter
restres e submarinos, de fundamental importân
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cia para o controle da poluição das praias e erra
dicação de doenças endêmicas que afetam a po
pulação pobre de beira-mar. Também em 1978, 
foi inaugurada a catedral arquidiocesana, cuja 
construção se iniciou em 1939. No plano políti
co, Fortaleza proporcionou uma ampla vitória 
eleitoral ao candidato do MDB ao Senado, depu
tado Chagas Vasconcelos.

Fotografia
Um dos avanços mais significativos no campo 

da técnica fotográfica nos últimos anos foi o de
senvolvimento, pela empresa norte-americana 
Dynel Electronics Corporation, da fotografia tri
dimensional.

Fotografia tridimensional. O revolucioná
rio sistema Dynel, complementado em suas li
nhas básicas em 1976/77, “cria” verdadeiros ob
jetos em cera, plástico ou mesmo bronze. Mais 
que foto em relevo, trata-se de fotoescultura ou 
fotografia sólida. Para obtê-la, o objeto é ilumi
nado por quatro projetores especiais e fotografa
do de vários ângulos, por três grandes câmaras, 
durante uma exposição de dois segundos. As 
imagens obtidas são convertidas em sinais ele
trônicos, que uma espécie de máquina de escul

pir transforma em réplicas de cera, em tamanho 
reduzido, ampliado ou ao natural. O equipamen
to fotografa qualquer objeto até 40 cm de lado. 
A empresa já despendeu, com o desenvolvimento 
do sistema Dynel, cerca de 3 milhões de dólares, 
e espera produzir, a médio prazo, máquinas des
se tipo a um preço de mercado entre 200 e 500 
dólares.

Outra importante pesquisa na área da fotogra
fia tridimensional está sendo desenvolvida pelo 
norte-americano Wyn Kelly Swainsion, baseada 
nos mesmos princípios de química e eletrônica 
empregados na preparação de clichês. Um plás
tico, que pode ser endurecido por meio de raios 
luminosos, é bombardeado por dois raios laser 
controlados por um computador. Este é progra
mado com a imagem tridimensional do objeto a 
ser copiado. Numa linha de pesquisa semelhan
te, a IBM construiu um aparelho parecido com 
um receptor de televisão capaz de “criar” formas 
que são gravadas ou reproduzidas por processo 
eletrônico.

Indústria. No setor industrial, a Eastman- 
Kodak, o maior produtor mundial de máquinas 
e equipamentos fotográficos, perdeu terreno no 
mercado no período entre 1976e 1978, em virtu
de, principalmente, da política antitrustes ence
tada por alguns países onde possui fábricas, de

Em cima, à esquerda, 
Escravos na Plantação 
de Café, de Marc Ferrez, 
incluída na obra 
Pioneer Photographers 
o f Brazil (1840/1920), 
publicada em 1976; à 
direita, flagrante da 
guerra civil no Líbano, 
foto de Françoise 
Demulder. Embaixo, à 
direita, um DC-10 
com a lua ao fundo, 
foto tirada com 
telescópio pelo norte- 
americano John Wakeman; 
à esquerda, raio X da 
máscara mortuária do 
faraó Tutancâmon prova 
sua perfeita conservação; 
a obra foi apresentada 
em mostra realizada 
em agosto de 
1978, em Nova York.
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problemas relacionados a patentes e do surgi
mento de novos e agressivos competidores, so
bretudo japoneses e alemães. No importante se
tor de papel para fotografia colorida, por exem
plo, a participação da Kodak no mercado caiu 
de 98% para 65%.

Exposições internacionais. Considerada 
cada vez mais como uma manifestação artística, 
a fotografia vem despertando nos últimos anos 
crescente interesse de museus, colecionadores e 
do grande público. Prova disso foi o êxito da ex
posição “A Fotografia Americana desde 1960”, 
realizada no Museu de Arte Moderna de Nova 
York, em 1978. Merecedora de uma reportagem 
de capa da revista Newsweek, a mostra, que exi
biu aproximadamente 200 trabalhos de 100 ar
tistas, tornou-se um dos acontecimentos mais 
importantes registrados nos dois últimos anos no 
campo das artes visuais.

Ainda em Nova York, o Centro Internacional 
de Fotografia apresentou, em 1977, excelente re
trospectiva, com fotos de incêndios e crimes 
ocorridos em Manhattan e sobre a vida no Bo- 
wery nos anos 40.

Outro acontecimento importante de 1977 foi 
a realização em Paris do 32.° Salão de Fotogra
fia com imagens do famoso documentarista fran
cês Eugène Atget..

Mostras brasileiras. O interesse por exposi
ções fotográficas no Brasil também tem aumen
tado nos últimos anos. Ao lado de periódicas 
mostras individuais de fotógrafos consagrados, 
como Leonid Streliaev, Cláudia Andujar, Cris- 
tiano Mascaro e outros, têm-se realizado coleti
vas. Em agosto de 1976, a l .a Mostra do Lambe- 
lambe, em Salvador, Bahia, reuniu 42 partici
pantes. Em setembro do mesmo ano, a Galeria 
de São Paulo expôs 80 trabalhos sobre o tema 
“O Homem Brasileiro”. Pouco depois, a l .a 
Mostra de Fotojornalismo, montada pela Funda
ção Cultural de Curitiba, obteve notoriedade, 
pois esteve ameaçada de não se realizar por pro
blemas de censura: duas fotos mostravam cenas 
de tortura policial.

Em agosto de 1977, o Museu de Arte de São 
Paulo (MASP) expôs 230 fotos sobre “As Ori
gens da Industrialização em São Paulo” ; em ou
tubro, o Museu Nacional de Belas-Artes do Rio 
de Janeiro realizou uma retrospectiva sobre “A 
Memória de São Paulo”.

Mas o principal acontecimento ligado à foto
grafia brasileira nos últimos anos foi a publica
ção, em 1976, do livro Pioneer Photographers o f  
BraziU do brasileiro Gilberto Ferrez e do norte- 
americano Weston V. Naef, acompanhada de 
uma exposição em Nova York de fotos inéditas 
daquela obra. O acervo foi trazido para o Brasil 
e exibido no Museu de Arte de São Paulo em 
setembro de 1978.

Ainda em 1977, o pesquisador brasileiro Bo- 
ris Kossoy realizou conferências sobre o papel 
pioneiro do brasileiro Hércules Florence na in

venção da fotografia, ao mesmo tempo que lan
çava, também nos EUA, o livro Hércules Flo
rence -1883 - A Descoberta Isolada da Fotogra
fia  no Brasil

E em novembro de 1978 realizou-se, na capi
tal paulista, o 35.° Salão Internacional de Arte 
Fotográfica de São Paulo, que contou com a 
participação de artistas de 32 países. Os fotógra
fos soviéticos Janis Gaillitis e Leonid Tugalov 
foram os grandes vencedores, obtendo medalhas 
de ouro. O Brasil, que inscreveu 367 fotógrafos, 
ganhou sete prêmios, inclusive uma medalha de 
prata atribuída a Oirem Sadjian pela foto intitu
lada “O Inferno”.

Franca#
República da Europa ocidental, limitada pelo canal da 
Mancha e pelo estreito de Dover (N), mar do Norte, Bél
gica e Luxemburgo (NO), Alemanha, Suíça e Itália (L), 
mar Mediterrâneo (SE), Andorra e Espanha (S) e oceano 
Atlântico (O); área: 547 026 km 2; população: 
53 0 9 4 0 0 0  (1977); capita l: Paris (2 317 000 hab.,
1975); principais cidades (1975): Marselha (907 900 
hab.), Lyon (457 000 hab.), Toulouse (383 200 hab.), 
Nice (344 500 hab.); língua: francês; re lig iões: catolicis
mo e protestantismo; PIMB: 304,6 bilhões de dólares 
(1975); principais exportações: maquinaria, autoveícu- 
los, produtos químicos e metalúrgicos (ferro e aço); Go
verno: presidente, Valéry Giscard d'Estaing; primeiro-m i
nistro, Raymond Barre.

No início de 1978, a atenção mundial esteve 
voltada para a França, onde se esperava uma vi
tória da esquerda nas eleições parlamentares de 
maio. O fortalecimento da esquerda já se mani
festara nos pleitos cantonais de 1975 e munici
pais de 1977. Nestes últimos, depois de mais de 
cem anos, Paris voltou a ter um prefeito eleito: 
Jacques Chirac, candidato do partido gaullista, 
que venceu a Michel d’Ornano, apoiado por Gis
card d’Estaing.

0  líder comunista Georges Marchais coloca o seu voto 
na urna, nas eleições gerais francesas de 1978.



O período que precedeu às eleições parlamen
tares de maio de 1978 caracterizou-se pelas di
vergências entre os partidos coligados, tanto de 
esquerda quanto de direita. De um lado, a União 
das Esquerdas (Partido Comunista, Partido So
cialista e os Radicais de Esquerda) não conse
guiu atualizar seu Programa Comum, elaborado 
ainda em 1972, surgindo controvérsias no que 
diz respeito à questão nuclear, à política salarial 
e à estatização das empresas privadas. Os três 
partidos reformularam separadamente seus pro
gramas, interpretando, cada um a sua maneira, 
os acordos que haviam assinado conjuntamente. 
De outro lado, os partidos situacionistas, dividi
dos entre os gaullistas, sob a liderança de Jac
ques Chirac, e os giscardianos, não conseguiram 
orientar sua campanha dentro de um espírito 
unitário.

No primeiro escrutínio, a coligação governista 
obteve ligeira vantagem, com 46,5% dos votos 
contra 45,2% da esquerda, vitória confirmada 
no segundo, quando totalizou 50,49% contra 
49,51%. Os resultados das eleições tornaram 
evidente, entretanto, que quase metade da popu
lação do país é favorável ao Programa Comum 
das Esquerdas e, segundo uma pesquisa de opi
nião publicada pela revista L *Expressf grande 
parte dos franceses desejaria que os partidos si
tuacionistas aplicassem medidas propostas pela 
oposição. Por esse motivo, o presidente Giscard 
d’Estaing, analisando no dia 23 de maio os resul
tados do pleito, fez um apelo à “união nacional” 
e afirmou que a profunda divisão política exis
tente no país poderia dificultar a solução dos 
problemas nacionais. Com efeito, o descontenta
mento popular com as diretrizes econômicas do 
governo foi reafirmado nas eleições suplementa
res para a Assembléia Nacional realizadas nos 
meses de setembro e outubro em alguns distritos, 
e que favoreceram os candidatos socialistas e co
munistas.

Economia. As dificuldades econômicas de
correntes do aumento da inflação em 1976 pro
vocaram uma crise política que acabou culmi
nando na renúncia do primeiro-ministro Jacques 
Chirac, no mês de agosto. Seu sucessor, Ray
mond Barre, que assumiu também a pasta da 
Economia e Finanças, apresentou pouco depois 
seu plano de combate à inflação, que previa, en
tre outras medidas, a criação de 300 000 novos 
empregos; isenção para os empregadores do pa
gamento do seguro social dos recém-formados 
pelo prazo de um ano; estímulo à aposentadoria 
antecipada; e pressão governamental para que os 
imigrantes desempregados retornassem a seus 
países de origem. Os trabalhadores reagiram ao 
“Plano Barre”, deflagrando uma onda de greves, 
como a de 28 de abril de 1977, que paralisou 
o país durante 24 horas.

Em janeiro de 19787 o primeiro-ministro apre
sentou um novo programa de austeridade econô
mica que, além de ignorar as reivindicações dos

trabalhadores, beneficiava as empresas com a re
dução de impostos e de encargos sociais. Previa 
ainda a supressão do controle sobre os preços 
(adotado desde o final da II Guerra Mundial), 
apresentando essa medida como uma forma indi
reta de estimular a economia.

Em abril, a Assembléia Nacional aprovou o 
novo plano, logo considerado pela CGT (Confe
deração Geral do Trabalho) como lesivo aos in
teresses dos trabalhadores. E, em junho, novas 
greves de condenação à política econômica do 
governo afetaram o país.

As organizações sindicais francesas intensifi
caram também a luta contra o desemprego, que 
atingira, no final de 1978, cerca de 1,5 milhão 
de trabalhadores.

Política externa. Embora a última colônia 
francesa na África — o Território dos Afars e 
Issas — tenha se tornado independente em junho 
de 1977, com o nome de Djibuti, a França conti
nuou a sua política de intervenção nos assuntos 
internos de vários países do continente africano, 
onde mantinha, em 1978, um efetivo de 14 000 
militares, número superado somente pelas tropas 
cubanas.

Em maio de 1977, aviões franceses bombar
dearam tropas da Frente Polisário, na Mauritâ
nia, a pretexto de libertar cidadãos franceses se
qüestrados pelos guerrilheiros. Mais tarde, Gis- 
card d’Estaing forneceu transporte aéreo às tro
pas marroquinas enviadas ao Zaire para apoiar 
as forças do presidente Mobutu contra os inva
sores da província de Shaba. Em julho, aviões, 
armas e mercenários franceses foram enviados 
ao Tchade, para socorrer as tropas governamen
tais na luta contra os guerrilheiros da Frente de 
Libertação Nacional (Frolina). E, em abril de 
1978, durante a segunda invasão de Shaba, hou
ve nova intervenção francesa no Zaire, sob pre
texto de retirar os europeus da cidade de Kolue-
zi, em poder dos rebeldes.

A visita do líder soviético Leonid Brejnev a 
Paris, em junho de 1977, consolidou os termos

Em junho de 1978, 
esquerdistas 
manifestaram-se 
nas ruas de Paris, 
em passeata de 
protesto contra a 
intervenção francesa 
na África.



Giscard d'Estaing e 
Leonid Brejnev (acima) 
consolidaram, em Paris, 
o acordo sobre a 
não proliferação de 
armas nucleares.
No Brasil (ao lado), o 
presidente francês 
assinou acordos nas 
áreas econômica, 
tecnológica e cultural.

FRUTAS
Ver Agricultura

FUMO
Ver Agricultura

do acordo entre os dois países sobre a détente 
e a não proliferação de armas nucleares. Nesse 
mesmo mês, a França e a Alemanha Ocidental 
assinaram um convênio referente ao desenvolvi
mento conjunto de reatores nucleares, fato que 
suscitou protestos dos sindicatos e defensores do 
meio ambiente.

Em 1978, o presidente Giscard d’Estaing visi
tou a Espanha (junho) e Portugal (julho), onde 
discutiu o ingresso desses países no Mercado 
Comum Europeu.

A viagem do primeiro-ministro Raymond 
Barre à China, em janeiro de 1978, resultou na 
assinatura de um acordo de cooperação científi
ca e tecnológica, e abriu caminho para os convê
nios firmados entre os dois países, em dezembro, 
nos setores da agropecuária, mineração, siderur
gia e energia, incluindo a construção de dois rea
tores nucleares na China.

O presidente Giscard d’Estaing visitou ainda 
o Brasil, em outubro de 1978, quando foram as
sinados acordos nas áreas econômica (concessão 
de financiamento no valor de 1,5 bilhão de fran
cos para a compra de equipamentos hidrelétricos 
e sistemas de transporte), tecnológica (coopera
ção no campo da energia solar) e cultural (estrei
tamento das relações entre as universidades bra
sileiras e francesas). Essa visita provocou protes
tos de partidos políticos e organizações sindicais 
francesas, que consideraram a presença de Gis
card d’Estaing no Brasil como uma atitude de 
apoio ao regime autoritário do presidente Ernes
to Geisel.

Futebol
Se a Copa do Mundo de 1978, realizada na Ar
gentina, foi um grande sucesso promocional e fi
nanceiro — o torneio rendeu para o país promo
tor o lucro líquido de 25 milhões de dólares e 
a partida final foi vista por mais de um bilhão 
de telespectadores em todo o mundo — , o mes
mo não se pode dizer de seus resultados técnicos. 
À diferença da Copa de 1974, quando as equipes 
apresentaram excelente nível técnico e novas tá
ticas (o carrossel holandês, o sistema de ataque 
em blocos compactos dos poloneses), o que se 
viu em 1978 foram equipes envelhecidas e sem 
a mesma força técnica.

Não houve surpresa quanto à vitória da Ar
gentina, pois, além das equipes promotoras faze
rem tradicionalmente uma boa figura, a seleção 
argentina destacou-se no meio da mediocridade 
geral por sua força ofensiva. Dos sete jogos que 
disputou, venceu cinco, empatou um e perdeu 
apenas uma partida — para a Itália, por 1 x 0. 
A Holanda, vice-campeã, fez campanha irregu
lar. Sem sua grande estrela — Cruyff — e sem 
conseguir aplicar o sistema carrossel, os holan
deses ganharam três partidas, perderam duas e 
empataram outras duas.

As grandes decepções da Copa foram as equi
pes da Alemanha Ocidental e da Polônia. A pri
meira, apesar de inteiramente renovada, não 
mostrou poder ofensivo, enquanto a seleção po
lonesa, com os mesmos jogadores que conquista
ram as Olimpíadas de 1972, exibiu um padrão 
de jogo lento e sem criatividade.

Já a Itália e a França apresentaram um fute
bol até certo ponto surpreendente. Com uma 
equipe inteiramente renovada, a Itália foi uma 
das grandes favoritas, vencendo os três primei
ros jogos da fase de classificação, inclusive a 
própria Argentina. Na fase semifinal, empatou 
com a Alemanha, ganhou da Áustria e perdeu 
para a Holanda e o Brasil, ficando em quarto 
lugar. A França, embora não tenha chegado à 
semifinal, mostrou excelente futebol nas partidas 
que disputou.

Campanha da seleção brasileira. O Bra
sil, segundo alguns jornalistas e o próprio técni
co Cláudio Coutinho, foi o campeão moral da 
Copa: não perdeu nenhuma partida e só não che
gou à final em virtude da goleada (6 x 0 ) — que 
para muitos teria sido facilitada — aplicada no 
Peru pela seleção argentina, que precisava de 
saldo de gois para superar o Brasil. De qualquer 
forma, a atuação do Brasil foi das mais fracas; 
se não perdeu nenhuma partida, isso deveu-se 
menos às suas qualidades do que à fraqueza dos 
adversários.

A seleção brasileira enfrentou problemas des
de a fase eliminatória. A substituição do íateral- 
esquerdo Marinho às vésperas de uma partida



COPA DO MUNDO 1978

Oitavas de Final

Grupo II

Alemanha Ocidental 0  x Polônia 0 
Tunísia 3 x M éxico 1 
Alemanha Ocidental 6 x México 0 
Polônia 1 x Tunísia 0 
Alemanha Ocidental 0  x Tunísia 0 
Polônia 3 x México 1 

Classificados: Alem anha Ocidental e Polônia

Grupo I

Argentina 2 x Hungria 1 
Itália 2 x França 1 
Argentina 2 x França 1 
Itália 3 x Hungria 1 
França 3 x Hungria 1 
Itália 1 x Argentina 0 

Classificados: Argentina e Itália

Grupo IVGrupo III

Peru 3 x Escócia 1 
Holanda 3 x Irã 0 
Holanda 0  x Peru 0 
Escócia 1 x Irã 1 
Escócia 3 x Holanda 2 
Peru 4 x Irã 1 

Classificados: Peru e Holanda

Brasil 1 x Suécia 1 
Áustria 2 x Espanha 1 
Espanha 0  x Brasil 0 
Áustria 1 x Suécia 0 
Brasil 1 x Áustria 0 
Espanha 1 x Suécia 0 

Classificados: Áustria e Brasil

Quartas de Final

Grupo B
Árgentina 2 x Polônia 0 
Brasil 3 x Peru 0 
Argentina 0  x Brasil O 
Polônia 1 x Peru 0 
Brasil 3 x Polônia 1 
Argentioa 6 x Peru 0 

Classificados: 1 -  Argentina 2.

Grupo A
Itália O x Alemanha Ocidental 0 
Holanda 5 x Áustria 1 
Holanda 2 x Alemanha Ocidental 2 
Itália 1 x Áustria O 
Alemanha Ocidental 2 x Áustria 3 
Itália 1 x Holanda 2 

Classificados: 1.° - Holanda 2.° - Itália Brasil

Final
Argentina 3 x Holanda 1

Decisão do 3.° lugar 
Brasil 2 x Itália 1

Equipe campeã: FiHoi, Olguín, Galván, Passarella, Tarantini,
Ardilles, Gallegos, Bertoni, Kempes, Luque e Ortiz.

contra a Colômbia, em fevereiro de 1977, e o 
resultado do jogo (0 x 0) provocaram críticas 
por parte da imprensa e de alguns jogadores ex
cluídos da seleção. Sentindo-se sem apoio sufi
ciente, o técnico Osvaldo Brandão — treinador 
oficial desde 1975 — demitiu-se do cargo. Para 
seu lugar foi indicado o capitão Cláudio Couti- 
nho, cuja experiência limitava-se à direção, por 
alguns meses, da equipe do Flamengo e da sele
ção peruana. A troca dos treinadores acarretou 
mudança dos métodos de treinamento. Enquanto 
Brandão utilizava como principal arma o seu 
bom relacionamento com os jogadores, Couti- 
nho centrou-se na preparação física e na organi
zação tática do conjunto.

Até o início da Copa, o Brasil disputou mais 
dezesseis partidas internacionais contra seleções 
(jogos oficiais da fase de classificação e amisto
sos), perdendo apenas uma, para a França (1 x 
0), em Paris, a 1-4-78. Mesmo com esses resulta
dos, a equipe nunca chegou a inspirar total con
fiança nos torcedores. Por outro lado, após mais 
de um ano de preparação, Coutinho não conse
guia definir um esquema de jogo. Falava-se mui
to em jogadas ensaiadas e em futebol polivalen
te, mas, no campo, o que realmente acontecia era 
um jogo lento, sem imaginação e muito pouco 
ofensivo.

Das sete partidas que disputou na Copa, o 
Brasil venceu quatro e empatou três. Depois de 
um mau início (dois empates, contra a Suécia e 
a Espanha), ganhou a terceira partida da fase de 
classificação, contra a Áustria (1x0). Na segun
da fase, obteve melhores resultados: venceu o 
Peru (3 x 0) e a Polônia (3 x 1), e empatou com 
a Argentina (0 x 0). Por saldo de gois, perdeu 
o primeiro lugar de sua chave para a Argentina, 
classificando-se para a disputa da terceira colo
cação, na qual acabou derrotando a seleção ita
liana por 2x1 .

Estados Unidos. Um dos fenômenos mais 
significativos dos últimos anos foi o interesse 
que o futebol vem despertando nos EUA — país 
onde essa modalidade esportiva nunca gozou de 
popularidade. Mas a curiosidade demonstrada 
pelos norte-americanos nas Copas do Mundo de 
1970 e 1974, por causa das transmissões de TV, 
levou alguns empresários a investirem no fute

bol. Além de desenvolverem um trabalho no sen
tido de estimular a prática desse esporte nas es
colas e clubes, importaram alguns dos mais fa
mosos jogadores internacionais, cujo prestígio 
poderia levar público aos estádios. A primeira 
iniciativa nesse sentido foi a contratação de Pelé, 
pelo Cosmos, de Nova York. Pelé, que abando
nara o Santos em setembro de 1973 e se recusara 
a colaborar com a seleção brasileira em 1974, 
não resistiu à vantajosa proposta dos norte-ame
ricanos (4,75 milhões de dólares por dois anos) 
e voltou a jogar em julho de 1975. Outros joga
dores famosos também foram atraídos pelo fute
bol norte-americano: o brasileiro Carlos Alber
to, campeão mundial de 1970; o italiano China- 
glia; Banks, antigo goleiro da seleção inglesa; e 
o alemão Beckenbauer, campeão mundial de 
1974. Como resultado, a média de público das

Kempes (acima, à esq.) 
representa o melhor 
da força ofensiva que fez 
ressurgir o futebol 
argentino, a força que 
lhe deu o título 
de campeão mundial, ao 
vencer a Holanda 
(centro). A seleção 
brasileira (acima, 
contra a Itália) ficou 
em terceiro lugar, 
mesmo jogando lenta 
e rotineiramente.

~  — --------K ^ ^  a e n té , g e n e ra l ig n a t iu s  k u tu  A c n e a m p o n g  la tê  b - / - / 8 T , -
de futebol. tenente-coronel Fred Akuffo.
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O técnico Osvaldo 
Brandão ensinou o time 
a suportar a pressão 
da torcida, e o 
Corinthians foi o 
campeão paulista de 77.

CA M P EO N A TO  BR ASILE IR O  

Ano Campeão V ice-cam peão

1976 Internacional Corinthians
1977 São Paulo Atlético Mineiro
1978 Guarani Palmeiras

partidas do campeonato nacional, no período 
1977/78, elevou-se a 20 000 pessoas, sendo que 
o Cosmos — campeão de 1977 e 1978 — conse
guiu levar em média 50 000 espectadores a seus 
jogos*

Ressurgimento da Argentina. Outro fato 
significativo do futebol internacional nos últi
mos anos foi a decadência de dois antigos cam
peões olímpicos e mundiais: Uruguai e Inglater
ra. O primeiro não conseguiu se classificar para 
a Copa de 1978, sendo eliminado pela Bolívia. 
Seus jogadores têm, sistematicamente, emigrado 
em virtude da crise econômica e da situação 
política do país. Também a Inglaterra não se 
classificou para as duas últimas Copas, perdendo 
para os poloneses em 1974 e para os italianos 
em 1978. Com um futebol em permanente crise, 
devido a um profissionalismo exacerbado, com 
graves problemas de violência e disciplina, e tec
nicamente antiquado, não restou outra alternati
va à Inglaterra senão importar, a partir de 1978, 
jogadores estrangeiros, como os argentinos Ri
cardo Villa, Ardilles e Tarantini.

Teoricamente essa foi uma boa escolha, pois 
a Argentina ressurgiu como potência futebolísti
ca mundial, superando a crise iniciada em 1958
— quando sua última geração de grandes joga
dores emigrou para a Itália. A vitória do Boca 
Juniors, clube de Buenos Aires, no Campeonato 
Mundial Interclubes de 1977 e na Taça Liberta
dores da América de 1977 e 1978, foi um pre
núncio da superação da crise.

Novas fórmulas, novas regras. Um dos 
esportes mais apreciados em todo o mundo, o 
futebol depende de gois para se completar como 
espetáculo. E o problema que maior preocupa
ção tem trazido aos dirigentes da Federação In
ternacional de Futebol Association (FIFA) é o 
decrescente número médio de gois por partida 
registrado nos últimos anos. Tanto assim que to
das as equipes participantes da Copa do Mundo 
de 1978 marcaram apenas 102 gois em 38 parti
das, com uma média de 2,65 gois por jogo. No 
campeonato brasileiro e nas competições regio
nais a média de gois não vai além desse índice. 
Em conseqüência, algumas entidades do futebol 
têm apresentado sugestões para estimular o au
mento de gois.

Na União Soviética, a partir do ano de 1974 
as partidas oficiais não podem terminar empata
das, sendo obrigatória a decisão suplementar por 
pênaltis. A federação francesa introduziu nos 
campeonatos nacionais, a partir de 1975, o siste
ma de bonificação pelo qual os clubes que fize
rem três ou mais gois numa partida ganham um 
ponto a mais, independente do resultado final do 
jogo. Também a partir de 1975, a CBD atribuiu, 
nos jogos do campeonato brasileiro interclubes, 
um ponto de bonificação aos times que vencerem 
com mais de dois gois de vantagem.

Ainda no intuito de aumentar o número de 
gois, a FIFA tem discutido a cobrança de late

rais com os pés, de escanteios junto à linha da 
grande área e a abolição da lei do impedimento. 
No seu último congresso, realizado em Buenos 
Aires, em junho de 1978, essa entidade recomen
dou aos filiados que, nos torneios juvenis ou em 
partidas não oficiais, se fizesse o uso experimen
tal de novas regras.

A violência nos estádios. Outro problema 
que tem preocupado os dirigentes é a violência 
no futebol. Com a melhora do preparo físico dos 
atletas, os choques entre os jogadores, durante 
uma partida, tornaram-se mais freqüentes, e com 
isso aumentaram os riscos de acidentes. Por ou
tro lado, os prêmios e salários elevados condi
cionam os atletas a uma ação mais vigorosa, es
timulando até atitudes antiesportivas. A FIFA 
tem recomendado ação mais enérgica dos árbi
tros para coibir abusos. Uma primeira medida 
nesse sentido foi tomada pela federação alemã: 
na temporada de 1978/79, os jogadores que co
metessem infrações graves seriam afastados do 
jogo por dez minutos, sem prejuízo de penalida
des mais rigorosas,

NO BRASIL
Corinthians, campeão. O fato mais importan
te do futebol brasileiro durante o período 
1976/78 foi a conquista, pelo Corinthians, do 
Campeonato Paulista de 1977. Considerado um 
dos clubes mais populares do país, o Corinthians 
não vencia nenhum torneio de expressão desde 
1954, quando ganhou o seu último campeonato 
paulista. Para a vitória de 1977, contribuíram 
basicamente dois fatores: a experiência do técni
co Osvaldo Brandão e a contratação de Palhi
nha, vindo do Cruzeiro, de Belo Horizonte. Com

PRINCIPAIS TORNEIOS INTERNACIONAIS

1976 1977
Campeonato Europeu das Nações Tchecoslováquia
Taça Libertadores das .Américas Cruzeiro Boca Juniors
Copa Intercontinental dos Clubes Bayern (Munique) Boca Juniors
Taça Campeões da Europa Liverpool Liverpool

CLUBES CAM PEÕ ES E STA DUAIS  
BRASILEIRO S DE FUTEBO L

1976 1977 1978{*)
Alagoas CSA CRB
Amazonas
Bahia
Ceará

Nacional Nacional Nacional
Bahia
Ceará Ceará

Bahia

Espírito Santo Vitória Desportiva V, 'V
Goiás Goiás V ila Nova
Maranhão Sampaio Correia M o to  Clube
M ato Grosso 
M inas Gerais

Operário Operário “
Atlético Cruzeiro

Pará Paissandu Remo l l i i l l l l l
Paraíba
Paraná
Pernambuco

Botafogo B ot af ogo .
Coritiba 
Santa Cruz

Maringá
Sport

Loritioa 
Santa Cruz

Piau» Flamengo River
Rio de Janeiro Fluminense Vásco . Flamengo
RioGrande do Sul internaciona l Grêmio Internacional
RioGrandedo Norte ABC América ABC
Santa Catarina Jo inv ile Chapecoense í#Sf
São Paulo Palmeiras Corinthians

ConfiançaSergipe Confiança

(*) Títulos decididos até 31 de dezembro de 1978.



Brandão, os jogadores aprenderam a deixar de 
se preocupar com as pressões da torcida e a or
ganizar o jogo segundo as circunstâncias de ca
da partida. Palhinha, por ser muito técnico e rá
pido, tornou-se o centro catalisador da equipe. 
Para se tornar campeão paulista, o Corinthians 
disputou uma melhor de três com a Ponte Preta. 
O Corinthians ganhou a primeira por 1x 0 ;  per
deu a segunda por 2 x 1, e venceu a partida deci
siva por 1 x 0.

O nivelamento das equipes. Outro fato 
importante no futebol brasileiro é o fim da era 
dos grandes clubes. O aumento das rendas dos 
clubes do interior, decorrente do grande número 
de jogos do campeonato brasileiro, fez surgir no
vos centros futebolísticos, e a conseqüente eleva
ção do preço do passe dos jogadores tornou cada 
vez mais difícil a transferência de atletas dos mé
dios para os chamados grandes clubes. Isso de
terminou uma equivalência entre as principais 
equipes do país. No Campeonato Brasileiro de 
1978, por exemplo, o vencedor foi o Guarani, 
de Campinas, clube de expressão média do fute
bol paulista, que pela primeira vez ganhou um 
torneio de tal importância, derrotando, na final, 
o Palmeiras por 1 x 0.

Campeonato Brasileiro de 1976/78. 
Após a disputa de 408 partidas, classificaram-se 
para a fase final o Atlético Mineiro, o Corin
thians, o Fluminense e o Internacional de Porto 
Alegre. A 5-12-76, enfrentaram-se Corinthians e 
Fluminense, no Rio de Janeiro, e Internacional 
e Atlético, em Porto Alegre. Cinqüenta mil entu
siasmados corintianos se deslocaram para o Rio 
de Janeiro e viram seu time ganhar na decisão 
por pênaltis. Em Porto Alegre, o Internacional 
venceu o Atlético por 2x1 .

O jogo final, em Porto Alegre, uma semana 
depois, apresentou desenrolar bastarite tumultua
do, com muita violência de parte a parte. Os 
20 000 torcedores corintianos que assistiram à 
partida em Porto Alegre voltaram desapontados 
depois de seu time perder para o Internacional 
por 2x0.

Sessenta e dois clubes disputaram, em 1977, 
484 partidas. A melhor campanha foi a do Atlé
tico Mineiro, que em dezenove partidas venceu 
quinze e empatou quatro, mas o vencedor da Co
pa foi o São Paulo. No jogo decisivo, a 5-5-78, 
em Belo Horizonte, o São Paulo venceu na deci
são por pênaltis.

Com a participação de 74 clubes que disputa
ram 792 partidas, o Campeonato Brasileiro de 
1978 foi o mais longo da história futebolística 
do país. A final foi disputada por dois clubes 
paulistas, Palmeiras e Guarani.

Nos dois últimos jogos, realizados no mês de 
agosto, o Guarani, de Campinas, derrotou o Pal
meiras duas vezes pela mesma contagem, 1 x 0 .  
Assim, pela primeira vez uma cidade do interior 
conquistaria a taça de um campeonato brasileiro 
de futebol.

Gabão
República parlamentar da África, limitada pela Guiné 
Equatorial e Camarões (N), Congo (L e S) e oceano Atlân
tico (O); área: 267 667 km 2; população: 1 156 000 (est.
1976); capital e principal cidade: Libreville (169 200 
hab., est. 1975); línguas: francês (oficial), fang e uma va
riedade de idiomas bantu; re lig iões: catolicismo (65%), 
islamismo e animismo; PNB: 1,2 bilhão de dólares
(1975); principais exportações: petróleo e manganês; 
Governo: presidente, Albert-Bernard Bongo; primeiro- 
ministro, Léon Mébiarçe.

O presidente Bongo solidificou as estreitas re
lações do Gabão com a França, encontrando-se 
com o presidente Giscard d’Estaing por três ve
zes em 1977 (fevereiro, julho e setembro). No 
mesmo ano, agravaram-se as relações com o Be- 
nim, que acusou o Gabão de ter ajudado um ata
que mercenário a Cotonou (16-1-77). Por isso, 
houve ameaças não concretizadas de boicote ao 
encontro da Organização da Unidade Africana 
(OU A) realizado em Libreville de 2 a 5 de julho 
de 1977.

Economia. A produção de petróleo, a quinta 
maior da África até 1976, tem decrescido e o 
Governo procura investir os recursos provenien
tes de sua exportação no desenvolvimento da ex
ploração mineral e florestal.

Gâmbia
República da África, limitada pelo Senegal (N, L e S) e 
oceano Atlântico (O); área: 11 295 km 2; população: 
538 000 (1976); capital e principal cidade: Banjul 
(42 400 hab., est. 1975); línguas: inglês, mandinca e uo- 
lof; relig iões: islamismo (50%), animismo e cristianismo; 
PNB: 100 milhões de dólares (1975); principais expor
tações: amendoim e caroço de palmeira; Governo: pre
sidente, Dauda Kairaba Jauara.

Eleições para a Câmara dos Deputados (abril 
de 1977) deram a vitória à situação (Partido Po
pular Progressista), que obteve 70% dos votos. 
O líder do partido, Dauda Jauara, foi automati
camente reeleito presidente por um período de 
cinco anos.

Em 18-3-78, Gâmbia assinou um tratado de 
não agressão e assistência mútua com Guiné, 
Costa do Marfim, Senegal, Libéria e Togo.

Gana
República da África Ocidental, membro da Comunidade 
de Nações, limitada pelo Alto Volta (N), Togo (L), golfo 
da Guiné (S) e Costa do Marfim (0); área: 238 533 km 2; 
população: 10 309 000 (est. 1976); capita l: Acra 
(716 600 hab., est. 1975); principais crdades (1970: 
Kumasi (281 600 hab.), Sekondi-Takoradi (161 071 
hab.); línguas: inglês e vários dialetos sudaneses; re li
giões: cristianismo (43%), islamismo (12%), animismo 
(38%); PNB: 4,58 bilhões de dólares (1975); principais
e x p o r t a ç õ e s :  c a c a u  (5 9 % )  e m a d e ira ; G o v e rn o :  p re s i
dente, general Ignatius Kutu Acheampong (até 5-7-78), 
tenente-coronel Fred Akuffo.

Gabão

GADO
Ver Pecuária

Gana



O Governo militar de Gana, no poder desde
1972, enfrentou uma séria crise política em 
1977: as manifestações estudantis contra a alta 
do custo de vida resultaram no fechamento de 
três universidades, e as greves de trabalhadores 
de diferentes setores econômicos contra o Go
verno acabaram levando à paralisação de hospi
tais e tribunais.

Na tentativa de suspender a greve, o general 
Acheampong declarou que, até meados de 1979, 
o poder seria compartilhado por civis. Em mar
ço de 1978, Acheampong fez um plebiscito pro
pondo um governo de coalizão de civis e milita
res e obteve 55,6% de votos favoráveis, com uma 
abstenção de 57%. As três organizações políti
cas que se opunham ao plano foram declaradas 
extintas.

A 5 de julho de 1978, entretanto, anunciou-se 
oficialmente a renúncia de Acheampong, substi
tuído pelo tenente-coronel Fred Akuffo, que era 
o vice-chefe do Supremo Conselho Militar. A 
primeira medida de Akuffo foi a libertação de 
quarenta prisioneiros políticos, seguida de anis
tia para todos os exilados e do anúncio de elei
ções livres para julho de 1979.
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A recente teoria da tectônica de placas está per
mitindo explicar melhor fenômenos como o vul- 
canismo e a origem dos terremotos. Seus funda
mentos remontam à teoria da deriva continental, 
formulada por Alfred Wegener, em 1910, pela 
qual todos os continentes já estiveram unidos em 
uma só massa (P^ngéia), rodeada por um único 
oceano (Pantálassa), tendo a Pangéia se frag
mentado e dado origem aos continentes. Reinter- 
pretando a teoria de Wegener, desenvolveu-se a 
tese de que a crosta terrestre é formada por pla
cas que abrangem secções do fundo dos oceanos 
e continentes inteiros. Quando duas placas se en
contram, uma se sobrepõe à outra e a faz mergu
lhar, disso resultando grandes cadeias de monta
nhas, vulcanismo e acumulação de enormes 
pressões, que podem provocar abalos sísmicos e 
terremotos. Os pontos de contato de placas com 
sentidos de movimentos opostos são os cinturões 
ou anéis de fogo, ou seja, as regiões dos terremo
tos ou vulcanismo.

Previsão de terremotos. Observações rea
lizadas por cientistas soviéticos permitiram ela
borar a hipótese de que os terremotos são prece
didos por diminuição da velocidade das ondas 
de pressão no local atingido. Por ocasião do ter
remoto de San Fernando (Califórnia), em feve
reiro de 1971, especialistas norte-americanos pu
deram comprovar o acerto dessa hipótese.

Sucesso ainda maior obtiveram os chineses, 
que conseguiram salvar milhares de vidas, pre
vendo, com algumas horas de antecedência, o 
terremoto de fevereiro de 1975, em Haicheng,

península de Liaoning. Não se limitando a só um 
tipo de sinal, eles têm desenvolvido a observação 
de vários indícios de movimentos sísmicos, in
cluindo até mesmo o comportamento de ani
mais. Contudo, não conseguiram prever o terre
moto de Tangshan, em julho de 1976, que custou 
600 000 vidas.

METEOROLOGIA
O clima da Terra está mudando, segundo os 
cientistas têm observado nos últimos anos. Entre 
as várias teorias sobre o fenômeno, a mais difun
dida é a do climatólogo britânico Hubert Lamp: 
afirma que a Terra entrou numa fase fria e diri
ge-se para uma pequena era glacial.

Dados colhidos por satélites e estações de ob
servação distribuídás pelo mundo assinalaram, 
em 1959/78, uma diminuição gradativa da tem
peratura terrestre, de 0,50°C, um aumento de 
12% na superfície coberta de neve da região nór
dica e um resfriamento de 2°C no Pacífico.

Um fim de ano gélido. O inverno europeu 
de 1978/79 pode ser um exemplo. A frente fria 
que atingiu a Europa causou o fim de ano mais 
gelado de que os meteorologistas têm notícia: na 
última noite de 1978, os termômetros de Moscou 
atingiram — 45°C, a mais baixa temperatura re
gistrada em toda a história dessa cidade; na Sué
cia, as temperaturas desceram até — 47°C, e na 
Alemanha Ocidental até — 20°C.

Também em algumas regiões brasileiras o in
verno de 1978 foi rigoroso. Em Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul, as temperaturas 
atingiram níveis negativos, chegando a nevar em 
algumas cidades. A temperatura mais baixa foi 
a registrada em Bom Jesus, no Rio Grande do 
Sul (—4,7°C). Mesmo em regiões com climas 
quentes, o frio foi intenso.

Desenvolvimento da tecnologia meteoro
lógica. Do ponto de vista dos recursos técnicos 
de observação e medição, a meteorologia foi o 
ramo das geociências que mais avançou nos últi
mos anos. Entre os principais responsáveis por 
esse progresso estão os satélites artificiais, espe
cializados na captação e transmissão de infor
mações sobre as alterações atmosféricas, e os ul- 
tracomputadores capazes de analisar rapidamen
te as informações dos satélites e fazer prognósti
cos diários, em todo o mundo. Paralelamente de
senvolveu-se a troca de informações entre os 
países, por meio da Organização Meteorológica 
Mundial, que em 1976 tinha 143 nações associa
das. Seu programa de pesquisa atmosférica, que 
abrange num todo as observações feitas nas mais 
diversas partes do mundo, deveria estar funcio
nando plenamente em 1979.

HIDROLOGIA
Os problemas referentes à água têm sido objeto 
de atenção cada vez maior dos especialistas, já
que U5 re tu rso s h ídricos d a T e rra  são reduzidos

(apenas 2,7% da água que se espalha pelo globo



e doce) e têm sido mal utilizados pelo homem. 
Assim, a desertificação cresce cerca de 5 000 
km2 por ano, devido a vários fatores, sobretudo 
a superpopulação de algumas regiões, o desen
volvimento incontrolado da pecuária, a utiliza
ção intensiva de certas áreas agrícolas e o desflo
restamento.

Buscando soluções para esses graves proble
mas, representantes nacionais de alto nível de to
do o mundo reuniram-se sob a égide da ONU 
em março de 1977, em Mar dei Plata (Argenti
na). A conferência teve poucos resultados con
cretos. Um passo além foi dado por uma segun
da reunião internacional, realizada em Nairóbi 
(Quênia), em setembro do mesmo ano, quando 
os cientistas rejeitaram a teoria segundo a qual 
a desertificação é causada basicamente por alte
rações climáticas e revelaram que os principais 
agentes do fenômeno são de ordem humana. Um 
plano geral de combate às secas e à desertifica- 
ção foi aprovado e deverá ser posto em execução 
por todos os participantes, por meio de um fun
do internacional especialmente criado.

OCEANOGRAFIA
Medições realizadas na fenda das ilhas Galápa- 
gos, em 1977, comprovaram a presença de hélio
3 nas fontes termais submarinas. Isso confirmou 
a tese de que a água quente e salgada das fontes 
submarinas permanece longo tempo em contato 
com o basalto que forma a crosta do fundo dos 
oceanos. Os especialistas que estudaram a fenda 
constataram ainda a existência de vida animal 
abundante e diversificada: anémonas, mexilhões, 
moluscos bivalves e várias espécies não identifi
cadas alimentam-se de bactérias, que, por sua 
vez, utilizam o sulfureto de hidrogênio da água 
das fontes termais aí localizadas. Não fossem es
sas fontes, a vida não seria possível nessas re
giões, tendo em vista que a luz solar não alcança 
sua profundidade, de cerca de 2 700 metros.

A devastação dos mares. Jacques Yves 
Cousteau, um dos maiores nomes na oceanogra
fia mundial, repetiu, ao visitar o Brasil, em outu
bro de 1978, sua advertência de que restam pou
cas décadas para salvar os oceanos, pois eles es
tão poluídos e com a flora e a fauna semidevas- 
tadas. A vida existente nos oceanos é muito vul
nerável, disse Cousteau, e a destruição de cada 
espécie é um processo irreversível, que seria pre
ciso combater a médio prazo. Nesse sentido, 
Cousteau propôs o desenvolvimento da aquacul
tura, que substituiria a pesca predatória e comer
cial atualmente existentes. Num prazo de cin
qüenta anos, a aquacultura poderia suprir 20% 
das necessidades proteicas humanas, além de ga
rantir a produção, por exemplo, de laminárias, 
algas que crescem 80 cm por dia, atingem até 
50 metros e são utilizadas na fabricação de cer
veja e celulose. Nos EUA, a cultura das laminá
rias já está permitindo a produção experimental 
de gás e petróleo, por um processo de fusão de

MEDIÇÕES COM LASERS 
VIA SATÉLITE
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celulose e metano, submetidos em seguida à li- 
quefação.

Recursos da plataforma submarina. Os
planos de aproveitamento da flora, da fauna, da 
energia e, sobretudo, dos recursos minerais do 
fundo dos oceanos, no entanto, esbarram em 
problemas econômicos e políticos, pois têm sido 
objeto de contínua disputa entre as nações. Com 
representantes de 158 nações, realizaram-se, em 
1978, várias rodadas de conversações, patroci
nadas pela ONU (6/4 a 19/5 e 23/5 a 15/7, em 
Genebra; 21/8 a 16/9, em Nova York), sem ne
nhum resultado substancial. O principal foco de 
problemas está na oposição entre, de um lado, 
as nações altamente desenvolvidas, e, de outro, 
a grande maioria dos países em desenvolvimen
to. Os EUA, por exemplo, temem o controle in
ternacional de seus planos (alguns dos quais já 
em andamento) de extração de cobre, níquel, 
manganês e cobalto do fundo dos mares.

Energia. A crise energética mundial que 
eclodiu em 1973, quando os países produtores 
de petróleo aumentaram seu preço, teve impor
tantes reflexos nos domínios da oceanografia. 
Procurando fontes alternativas de energia, os 
oceanógrafos incrementaram as pesquisas sobre 
a utilização da força das marés (por exemplo, 
em usinas elétricas maremotrizes, como a de 
Rance, na França) e do calor solar que fica reti
do na superfície dos oceanos.

Para aproveitamento da energia das marés, 
prosseguiram as pesquisas de especialistas ingle
ses no estuário do Severn. Nessa área, a diferen
ça entre a maré baixa e a alta chega a 7 metros, 
e ealculou-se que uma usina que aproveite esse  
desnível poderia suprir de 10 a 20%  das necessi-
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Geólogos dos EUA 
estão acompanhando um 
movimento de placas 
que poderá causar um 
grande terremoto na 
Califórnia. Medições 
por satélite, tomando 
como referência o monte 
Otay e a cidade 
de Quincy, mostram que 
a placa oceânica 
aproximou-se 35 cm da 
placa continental no 
período de 4 anos.



TERCEIRA COPA DO MUNDO 
DE GINÁSTICA OLÍMPICA 

Homens
Solo
1. Roland Bruckner
2. Kurt Thomas
3. Aleksander Ditjatin

RDA 19 .6 0 (9 .8 0  -  9.80) 
EUA 19,55 0 ,8 0  -  9,75} 

URSS 1 9 ,45 (9 ,75  - 9 ,7 0 )

Cavalo com alças
1. Zoltán Magyar 
2 Aleksander Ditjatin 
3. Kurt Thomas

Hungria 19 ,6 0 (9 .8 0  
URSS 19 ,4 0 (9 ,6 0  
EUA 1 9 ,35 (9 ,55

Argolas
1. Aleksander D itjatin URSS 19,50 (9,70 -  9.80)
2. Danut Grecu Roménia 19,40 (9,65 -  9,75)
3. Junichi Shimizu Japão 19,35 (9.70 -  9,65) 
Salto sobre o cavalo
1. Junichi Shimizu Japão 19,62 (9,75 -  9,87)
2. Roland Bruckner RDA 19.55 (9.80 -  9,75)
3. Aleksander Ditjatin URSS 19.42 (9,70 -  9,72)

Barra« paralelas
1. Eduarde Azarian
2. Bart Conner
3. Eberhard Ginger

URSS 1 9 .35 (9 .65  -9 ,7 0 )  
EUA 1 9 ,30 (9 ,60  -  9,70) 
RFA 19.30 (9.60 -  9,70)

Barra fixa
1. Eberhard Ginger
2. Kurt Thomas
3. Aleksander D itjatin

RFA 19,75 (9J85 -  9.90) 
EUA 19 ,60 (9 ,75  -  9.85) 

URSS 19.55 (9,75 -- 9,80)

Salto sobre o cavalo
1. Natalia 

Shaposhnikova
2. Rhonda Sch wandt
3. Stefi Kraker

URSS
EUA
RDA

Barras assimétricas
1. Stefi Kraker
2. Eva Cerna
3. Rhonda Schwandt

RDA
Tchec

EUA

Trave
1.EvaC em a
2. Natalia 

Shaposhnikova
3. Svetlana Agapova

URSS
URSS

Solo
1. Maria Filatova
2. Natalia 

Shaposhnikova
3. Khate Johnson

URSS

URSS
EUA

dades energéticas da Inglaterra. Quanto ao calor 
solar acumulado na superfície dos oceanos, em
1977 o Departamento de Energia dos EUA sele
cionou empresas para planejarem o aproveita
mento dessa fonte de energia.

Ver também: Ecologia; Energia, Produão de; M ineração; Petróleo  
e Gás; Reflorestamento.

Ginástica
O grande destaque da ginástica olímpica nos úl
timos anos foi a extraordinária performance da 
adolescente romena Nadia Comaneci nos Jogos 
Olímpicos de Montreal, em 1976. Com sua gra
ça, leveza e absoluta perfeição de movimentos, 
Nadia encantou o mundo e conquistou três me
dalhas de ouro, recebendo, pela primeira vez na 
história da ginástica, a nota máxima de todos os 
juizes. Em 1978, no entanto, foi suplantada por 
outras ginastas mais jovens, no Campeonato 
Mundial de Ginástica Olímpica, realizado em 
outubro, em Estrasburgo. No mesmo ano, a gi
nástica perdeu outra grande estrela: a soviética 
Olga Korbut, que brilhou nos Jogos Olímpicos 
de Munique, cafcou-se em janeiro e abandonou 
o esporte aos 22 anos.

O campeonato de Estrasburgo. No plano 
das competições internacionais, o grande aconte
cimento de 1978 foi o Campeonato Mundial, 
realizado em outubro, em Estrasburgo. A equipe 
masculina do Japão, mantendo uma tradição 
que vem de 1960, conquistou o título, totalizan
do 579,85 pontos, contra 578,90 da URSS. Em 
3.°, 4.° e 5.° lugares, colocaram-se, respectiva
mente, as equipes da Alemanha Oriental, dos 
EUA e da Alemanha Ocidental.

No setor feminino, as soviéticas ganharam a 
medalha de ouro, somando 388,65 pontos, con
tra 384,25 das romenas. Vieram a seguir as ale
mãs orientais, as húngaras e as norte-america
nas. Considerando-se a soma de pontos das equi
pes femininas e masculinas, a grande vencedora 
foi, mais uma vez, a URSS.

A copa de São Paulo. Em dezembro de 
1978, realizou-se em São Paulo um torneio inter
nacional (III Copa do Mundo de Ginástica
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Lilian Carrascosa 
( 10.° lugar nas provas 
de solo) foi a primeira 
ginasta brasileira 
entre as melhores do 
mundo, o que ocorreu na 
III Copa, vencida 
pela soviética Maria 
Filatova (à dir.).

Olímpica), de grande importância para o Brasil, 
pois, pela primeira vez, uma ginasta brasileira 
colocou-se entre as melhores do mundo: a des
peito de duas rápidas quedas da trave de equilí
brio, Lilian Carrascosa foi um dos destaques da 
competição, obtendo 9,45 pontos e ficando em 
décimo lugar na prova de solo. Outra brasileira, 
Maria Cristina Coutinho, obteve 9,30 pontos na 
prova de solo.

Entre as maiores expressões da competição fi
guraram, na parte feminina, as soviéticas Maria 
Filatova, que venceu a competição individual e 
a prova de solo, e Natalia Shaposhnikova, que 
venceu a prova de salto sobre o cavalo. Na parte 
masculina, destacou-se Aleksander Ditjatin, da 
URSS, conseguindo 6 medalhas (2 de ouro, 1 de 
prata e 3 de bronze), e o japonês Junichi Shimi
zu, que repetiu o seu feito de Estrasburgo e ven
ceu a prova de salto sobre o cavalo. No cômputo 
final, por equipe, a URSS foi a grande vencedo
ra, reafirmando sua condição de melhor equipe 
do mundo.

China, a nova força. O Congresso da Fede
ração Internacional de Ginástica, realizado em 
outubro de 1978 em Estrasburgo, decidiu read
mitir a China (expulsa em 1962) e eliminar For
mosa. Assim, os chineses ganharam o direito de 
participar do Campeonato Mundial de 1979, em 
Dallas (EUA), e já eram cotados entre os princi
pais competidores.

Goiás
Estado da Região Centro-Oeste do Brasil, limitado pelo 
Pará e Maranhão (N), Minas Gerais e Mato Grosso do 
Sul (S), Piauí, Bahia e Minas Gerais (L) e Mato Grosso 
(O); área: 64 092 km 2; população: 3 600 000 (est. 
1975); capital: Goiânia (518 469 hab., est. 1975); prin 
c ipais cidades: Anápolis, Itumbiara, Rio Verde, Goiás; 
principais produtos: arroz, soja, mamona, algodão, cris
tal de rocha; governador: Irapuan da Costa Júnior, com 
mandato até março de 1979.

Em setembro de 1978, Ary Ribeiro Valadão
— do grupo político do ex-governador Leonino 
Caiado — foi indicado pelo Governo federal e 
eleito indiretamente para governar o Estado, a 
partir de março de 1979; na mesma ocasião foi 
aprovado o nome de Benedito Vicente Ferreira 
para senador “biônico”.

Nas eleições majoritárias de 15-11-78, o 
MDB obteve 536 113 votos para o Senado, ele
gendo o “autêntico” Henrique Santillo, contra 
444 170 votos dados aos candidatos da Arena. 
Para a Câmara, a Arena obteve 520 886 votos, 
elegendo 8 deputados, contra 447 846 votos e 6 
deputados do MDB. Na Assembléia Legislativa, 
a Arena ficou com 21 cadeiras (540 010 votos) 
e o MDB com 17 (444 981 votos).

Reivindicação territorial. O desmembra
mento da porção sul do Mato Grosso, com a
criação do Estado dc Mato Grosso do Sul, moti-

vou em Goiás o renascimento de uma antiga rei-



vindicação: a entrega ao Estado de 8 000 km2 
atualmente ocupados por 15 municípios mato- 
grossenses. Formou-se, assim, em Brasília, em 
novembro de 1977, uma comissão parlamentar 
de deputados e senadores com o objetivo de exa
minar a questão da redivisão territorial, e que 
propôs uma emenda constitucional pela qual o 
Mato Grosso entregaria a Goiás o território plei
teado. Contudo, a emenda foi rejeitada.

Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte, Reino Unido da
Monarquia constitucional, membro da Comunidade de 
Nações, ocupa um grupo de ilhas ao largo da costa no
roeste da Europa; área: 244 035 km 2; população: 
55 927 600 (est. 1976); cap ita l: Londres (7 028 200 
hab., est. 1976); principais cidades (1974): Birmingham 
(1 003 500 hab.), Glasgow (816 265 hab.), Liverpool 
(561 000 hab.); línguas: inglês, gaélico e galês; re li
giões: Igreja Anglicana e Igreja da Escócia; PNB: 214,94 
bilhões de dólares (1975); principais exportações: ma
quinaria, veículos, metais e produtos químicos; Governo: 
rainha, Elisabete II; primeiro-ministro, James Callaghan.

Diante da crise econômica enfrentada pelo 
país — alta do custo de vida e elevado número 
de desempregados — , o primeiro-ministro traba
lhista James Callaghan — eleito para o cargo 
em abril de 1976, após a renúncia de seu compa
nheiro de partido Harold Wilson — decidiu, em 
dezembro de 1978, colocar em jogo o seu gover
no, aceitando a discussão pela Câmara dos Co
muns de um voto de confiança. O resultado lhe 
foi favorável (300 votos a 290) e, dessa forma, 
Callaghan garantiu a sobrevivência de seu gabi
nete por mais algum tempo, evitando a convoca
ção de eleições gerais proposta pelo Partido 
Conservador.

A crise econômica. A partir de 1975, a libra 
começou a se desvalorizar vertiginosamente (em 
maio de 1976 foi cotada abaixo de 2 dólares, pe
la primeira vez desde a II Guerra Mundial), obri
gando o Governo a tomar drásticas medidas de 
congelamento salarial. O desemprego atingia al
tas cifras (6,4% em agosto de 1976). E os traba
lhistas, prejudicados pelas medidas de austerida
de econômica, perderam as eleições para a reno
vação dos conselhos municipais da Inglaterra, 
País de Gales e Escócia, em maio de 1977, tor
nando-se minoria em quase todos os condados 
do país. Em 1977, houve várias greves que, mui
tas vezes, resultaram em confrontos de rua (ver 
Greves).

Entretanto, embora o número de desemprega
dos aumentasse (1 356 700 em agosto de 1977), 
a inflação declinou (15% em julho de 1977 e 
7,4% um ano depois), o que foi atribuído à dimi
nuição dos preços de bens importados, à exce
lente safra agrícola de 1977 e às medidas do 
Governo. Assim, em fins de 1977 a economia 
passou a mostrar binais de recuperação. A  rcüu- 
ção da dependência do petróleo, o número recor

de de turistas (comemorava-se o jubileu de prata 
da rainha), o aumento dos royalties recebidos e 
a recuperação do mercado de ações melhorou 
consideravelmente a situação do balanço de pa
gamentos, desde 1977, prevendo-se ainda um 
crescimento econômico de 1% em 1978.

Petróleo salvador. Um fato que poderia le
var a Grã-Bretanha a superar sua crise econômi
ca foi o início da exploração do petróleo das ri
cas jazidas descobertas no mar do Norte: já em 
meados de 1977, o óleo retirado de sete desses 
campos supria metade das necessidades britâni
cas. Em 1980, a produção petrolífera diária po 
derá ser de 3 milhões de barris, colocando o país 
entre os maiores produtores mundiais.

Política externa. Em 1977, o Governo britâ
nico, com o apoio dos EUA, decidiu ser media
dor nas negociações sobre a transferência do po
der da maioria branca para os negros, na Rodé
sia. David Owen, ministro das Relações Exterio
res, apresentou uma solução para a questão que 
foi, entretanto, rejeitada tanto pelo primeiro-mi
nistro rodesiano, Ian Smith, como por vários 
líderes africanos. No setor externo, destaca-se 
ainda a visita, em 1978, do primeiro-ministro 
Callaghan ao Paquistão, onde discutiu a possibi
lidade do retorno desse país à Comunidade de 
Nações, da qual se afastara em 1972.

Irlanda do Norte. O movimento separatista 
da Irlanda do Norte continua a ser um dos mais 
graves problemas britânicos. A 5 de março de
1976, o governo Wilson anunciou que, tendo fra
cassado as negociações para reconciliar católi
cos e protestantes na Irlanda do Norte, a Ingla
terra optara por manter indefinidamente a região 
sob seu controle. As atividades terroristas não 
cessaram em 1977 e 1978.

Em agosto de 1977, quando a rainha Elisabete
II visitou a Irlanda, nas comemorações de seu 
jubileu de trono, diversas ameaças de morte lhe 
foram dirigidas. Em novembro do mesmo ano, 
reiniciaram-se as conversações entre Roy Ma- 
son, secretário de Estado para a Irlanda do Nor
te, e os líderes dos principais partidos irlandeses, 
visando a estabelecer um acordo constitucional. 
Até o final dc 1978, entretanto, as ncgociaçõcs  
não tinham chegado a nenhum resultado concre-

Em meio a greves e à 
crise econômica, 
o primeiro-ministro 
trabalhista James 
Callaghan conseguiu 
em 1978 obter do 
Parlamento britânico 
um voto de confiança 
em seu Governo.

Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte, Reino Unido da
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to e a violência recrudescia na região em outu
bro e novembro.

Escócia e País de Gales. A questão de con
cessão de maior autonomia à Escócia e ao País 
de Gales — levantada pela própria rainha Elisa- 
bete em 1975 — foi retomada no final de 1977, 
por meio da proposta de uma nova legislação 
que propiciasse maiores poderes para as assem
bléias dessas regiões.

Ver também: Defesa Nacional; Europa.

G RANADA

Granada
Monarquia integrante da Comunidade de Nações situada 
no mar das Antilhas, 150 km ao norte de Trinidad; área: 
344 km 2; população: 1 1 0 0 0 0  (est. 1976); capital e 
principal cidade: St. George's (6 600 hab., est. 1974); 
línguas: inglês e um patois francês de origem africana; 

Granada re lig iões: catolicismo e protestantismo; PNB: 40 mi
lhões de dólares (est. 1975); principais exportações: ca
cau, noz-moscada, banana; Governo: rainha, Elisabete II; 
governador geral, Leo de Gale; primeiro-ministro, Eric 
Gairy.

O governo Gairy tem-se caracterizado pela 
violência contra seus opositores e pelas denún
cias de alta corrupção. O turismo declinou verti
ginosamente nos últimos anos e diversas empre
sas estrangeiras retiraram seus investimentos na 
ilha.

De 4 a 18 de junho de 1977, realizou-se em 
Granada a reunião da OEA (Organização dos 
Estados Americanos), na qual foi aprovada uma 
moção dos EUA em favor dos direitos humanos. 
A resolução, no entanto, não teve nenhuma in
fluência sobre a situação política da ilha.

Grécia
República do sul da Europa, limitada pela Bulgária, Iugos
lávia e Albânia (N), Turquia e mar Egeu (L), mar Mediter
râneo (S) e mar Jónico (O); área: 131 944 km 2; popula
ção: 9 170 000 (1976); cap ita l: Atenas (867 023 hab., 
1971); principal cidade: Salonica (345 799 hab., 1971); 
línguas: grego moderno, turco, albanês e armênio; re li
g ião: ortodoxa grega; PNB: 21,5 bilhões de dólares 

Grécia (1975); principais exportações: frutas e verduras, deri
vados de petróleo, fios e tecidos; Governo: presidente, 
Konstantin Tsatsos; primeiro-ministro, Konstantin Kara- 
manlis.

Em novembro de 1977, um ano antes da data 
prevista, o primeiro-ministro Karamanlis convo
cou eleições para a Assembléia Legislativa. A vi
tória coube à Nova Democracia (42% dos vo
tos), o partido do primeiro-ministro; o Pasok 
(Movimento Socialista Pan-Helénico) obteve 
25,3% dos votos, a União Democrática do Cen
tro, 11,9%, e a Aliança das Forças Progressistas 
e de Esquerda, 2,5%. Após a vitória, Karamanlis 
nomeou um novo gabinete, cuja composição in
dicou seu desejo de continuar a política econô
mica C do rolaçõoo cxtcriorec que mantinha desde

que assumiu o poder em 1974.

Entretanto, ao se realizarem eleições munici
pais (outubro de 1978), a oposição venceu nos 
grandes centros urbanos. Em Atenas, o candida
to da esquerda, apoiado pelo Pasok, obteve 57% 
dos votos, registrando um progresso de 4% em 
relação às eleições de abril de 1975.

O presidente justificou a antecipação das elei
ções para a Assembléia Legislativa como uma 
necessidade para enfrentar dois sérios problemas 
externos: a disputa greco-turca a respeito das 
águas territoriais do mar Egeu e do problema de 
Chipre; e a admissão da Grécia no Mercado Co
mum Europeu, pleiteada desde 1975.

A questão greco-turca. Em 1977, ameni
zou-se a disputa greco-turca sobre Chipre e so
bre os direitQS de prospecção de petróleo no mar 
Egeu. A 18 de fevereiro daquele ano, o Governo 
norte-americano ofereceu sua mediação para que 
Grécia e Turquia chegassem a um acordo, que, 
no entanto, não se realizou. A 10 de março de 
1978, Karamanlis encontrou-se com o primeiro- 
ministro turco Bíilent Ecevit, em Montreux, Suí
ça, iniciando um processo de conversações. Em
4 de julho, os ministros das Relações Exteriores 
dos dois países encontraram-se em Ankara, dis
cutindo questões relativas aos direitos no mar 
Egeu e a possibilidade de um pacto greco-turco 
de não agressão.

Mercado Comum. A Grécia tem pleiteado 
sua admissão no Mercado Comum Europeu des
de 1975. Durante 1977 e 1978 as negociações 
progrediram; em janeiro de 1978 o primeiro-mi
nistro Karamanlis visitou quatro países da Euro
pa ocidental (Inglaterra, Bélgica, França e Ale
manha Ocidental) para discutir o assunto e tam
bém as relações de seu país com a OTAN (Orga
nização do Tratado do Atlântico Norte). Final
mente, no dia 22 de dezembro de 1978, a Grécia 
chegou a um acordo com o MCE, pelo qual sua 
admissão se efetivaria a 1.° de janeiro de 1981.

Problemas econômicos. Em 18 de junho 
de 1978, o Governo anunciou uma série de medi
das para estabilizar a economia e conter a infla
ç ã o  e.m 1 9 7 7  e cerca  de 15%  em  1978).
Outro problema grave foi a queda das exporta-

Karamanlis (esq.) debate as questões do Egeu e Chipre 
com seu colega turco Ecevit, em março/78, na Suíça.
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ções, enquanto as importações continuaram 
crescendo: em 1977, o déficit no balanço de pa
gamentos chegava a 1,24 bilhào de dólares. Esse 
déficit foi atribuído a um grande crescimento do 
consumo e à relutância dos investidores em apli
carem na indústria, preferindo o setor de turis
mo, altamente lucrativo no país.

Para combater a inflação, o Governo propôs 
reduzir as despesas e investimentos públicos, 
congelar os preços de algumas mercadorias e li
mitar os salários dos executivos das empresas 
estatais.

Greves
A crise financeira que se abateu sobre a econo
mia mundial, a partir de 1974, provocando uma 
desenfreada espiral inflacionária que pressionou 
crescentemente o salário real dos trabalhadores, 
gerou, como reação contrária, uma intensifica
ção das reivindicações trabalhistas. Isso ocorreu 
sobretudo em alguns países capitalistas altamen
te industrializados, como mostram os movimen
tos grevistas na Inglaterra, Itália, França e mes
mo nos Estados Unidos.

No Brasil, depois de um decênio sem paralisa
ções operárias, realizou-se no ano de 1978 um 
amplo movimento grevista concentrado nas re
giões industrializadas dos Estados de São Paulo 
e Minas Gerais.

Eurogreve. A decisão dos trabalhadores eu
ropeus de lutar por melhores salários e contra
o desemprego revelou-se na realização do Dia de 
Ação (5 de abril de 1978), organizado pela Con
federação Sindical Européia, quando cerca de 15 
milhões de trabalhadores da Itália, Grécia, Espa
nha e Bélgica fizeram a primeira “eurogreve” da 
história.

Itália. Segundo um cálculo do periódico Neue 
Zurcher Zeitung, de Zurique, o operário italiano 
passa uma média de treze semanas por ano em 
greve. Embora assumam às vezes conteúdo polí
tico — seja por objeção direta às metas governa
mentais de combate à inflação, seja pela estreita 
ligação do movimento sindical com os grandes 
partidos, sobretudo o comunista —, essas parali
sações são em geral de caráter salarial. Por isso, 
teve grande repercussão a greve geral decretada 
pelas três principais centrais sindicais italianas, 
em março de 1978, para protestar contra o se
qüestro do líder democrata-cristão Aldo Moro, 
pelas Brigadas Vermelhas. Em outubro, a greve 
dos funcionários dos hospitais públicos da Itália 
ameaçou a estabilidade do Governo do primeiro- 
ministro Giulio Andreotti, obrigando-o a ir ao 
Parlamento prestar esclarecimento sobre sua 
política de contenção inflacionária, que restrin
gia drasticamente os aumentos salariais ao fun
cionalismo público. Na mesma ocasião ocorre
ram paralisações dos acroviários e ferroviários 
(também funcionários públicos), enquanto, no

dia 31, na Calábria os sindicatos decretavam 
uma greve geral contra o desemprego, que atin
gia em Nápoles cerca de 400 000 pessoas.

França. A luta do Governo francês contra a 
inflação, consubstanciada no plano de austerida
de econômica elaborado em 1976 pelo primeiro- 
ministro Raymond Barre, provocou uma onda 
de greves a partir de janeiro de 1977, envolvendo 
professores, funcionários dos correios, mineiros 
do carvão, coletores de lixo e trabalhadores dos 
serviços de gás e eletricidade. Os protestos conti
nuaram nos meses seguintes, culminando no dia 
24-5-77 com o Dia Nacional de Protesto, orga
nizado pelas centrais sindicais comunista e so
cialista, que decretaram a maior greve geral re
gistrada na França desde maio de 1968. A apre
sentação de um novo plano de austeridade eco
nômica, no mês de abril, pelo novo Gabinete 
Barre, empossado após as eleições gerais de 
março, desencadeou, a partir de junho, um novo 
movimento grevista em todo o país, incluindo 
importantes setores da indústria automobilística 
Renault. Em outubro, 25 000 tripulantes da ma-

GREVES

Os metalúrgicos de 
Monlevade, MG (ao lado), 
exigiram redução da 
jornada de trabalho. Os 
operários da Itália 
passam 13 semanas por 
ano em movimentos 
grevistas. (Abaixo, 
passeata de funcionários 
públicos a 23-11-78.)
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Depois de dois meses 
de greve, os bombeiros 
de Londres passaram 
a trabalhar seis horas 
a menos por semana 
e a ganhar 10% a mais.

rinha mercante paralisavam o trabalho na maior 
greve da categoria dos últimos 25 anos, em pro
testo contra a contratação de asiáticos por salá
rios mais baixos que os dos franceses.

Grã-Bretanha. As dificuldades da economia 
inglesa, o desemprego e a determinação do Go
verno trabalhista de conter as exigências sindi
cais contribuíram decisivamente para colocar a 
Inglaterra entre os países europeus onde ocorrem 
mais greves. Em 1977 as greves causaram à in
dústria britânica prejuízos três vezes maiores 
que em 1976: segundo dados governamentais, 
em 1976 perderam-se 3 248 000 dias de trabalho 
em greves, envolvendo 668 000 trabalhadores; 
em 1977, esses números subiram para 9 985 000 
dias e 1 149 600 trabalhadores.

A 10 de janeiro de 1978, após 32 semanas de 
greve, a mais longa da história da imprensa in
glesa, a União Nacional dos Jornalistas determi
nava a volta de seus associados ao trabalho. No 
mesmo mês, 43 000 bombeiros obtiveram, de
pois de dois meses de paralisação, a redução das 
horas semanais de trabalho de 48 para 42 e au
mentos salariais de 10% em 1977, 1978 e 1979.

De setembro a novembro, paralisaram o tra
balho 57 000 operários da Ford inglesa, conse
guindo 16,5% de aumento salarial e redução das 
horas semanais de 40 para 35. A greve acarretou 
à empresa um prejuízo de cerca de 900 milhões 
de dólares. Em fevereiro, 9 000 operários da 
Ford já haviam feito uma greve reivindicando a 
rotatividade de funções em cada hora de traba
lho. No final de 1978, houve ainda uma greve 
de 50 000 motoristas.

Espanha e Portugal. A 30 de março de
1977, o Governo espanhol decretou o fim das 
leis franquistas de disciplina do trabalho, garan
tindo por lei o direito de greve aos trabalhadores. 
Além das greves por aumento salarial, houve in
tensos protestos contra o desemprego, e em julho 
de 1978 milhares de operários bascos pararam 
em protesto contra a repressão policial aos mem
bros da organização nacionalista ET A.

Em Portugal, as medidas de contenção econô
mica adotadas pelo Governo provocaram sobre

tudo manifestações de rua, ocorrendo no entan
to, em 1978, paralisações de professores, servi
dores públicos e de 13 000 médicos (no mês de 
junho), contrários ao plano de saúde apresenta
do pelos socialistas.

Estados Unidos. A paralisação do trabalho 
pelas greves somou, em 1978, um total de 32,6 
milhões de dias, e envolveu, nos primeiros no
ve meses de 1978, mais de 1,5 milhão de operá
rios, de acordo com estatísticas do Departamen
to de Trabalho norte-americano. Destacaram-se: 
a greve dos mineiros do carvão, iniciada em de
zembro de 1977 e prolongando-se por 99 dias; 
a dos ferroviários, em setembro, que paralisou 
todas as estradas de ferro norte-americanas; a 
dos jornalistas de Nova York e a de 31 000 pro
fessores de Cleveland e Filadélfia, também em 
setembro.

Irã: greves contra o xá. A partir de outubro 
de 1978, a luta dos muçulmanos xiitas, liderados 
pelo ayatollah Khomeini, contra o poder do xá 
Reza Pahlevi, foi acompanhada por um amplo 
e radical movimento grevista levado a efeito pe
los operários petrolíferos e de outros ramos in
dustriais. As paralisações dos setores petrolífe
ros, até o final de 1978, vieram concorrer decisi
vamente para a desagregação da monarquia, na 
medida em que estrangularam a principal fonte 
de renda iraniana.

América Latina. Apesar das severas restri
ções de caráter político impostas à realização de 
movimentos grevistas pela maior parte dos Go
vernos latino-americanos, ocorreram paralisa
ções de trabalhadores por motivos salariais e, 
em alguns casos, com objetivos claramente polí
ticos.

Colômbia. A 15 de setembro de 1977, as qua
tro grandes centrais sindicais do país, deixando 
de lado suas divergências políticas, decretaram 
a maior greve da história do país, em protesto 
contra a política econômica adotada pelo presi
dente Alfonso López Michelsen e exigindo 50% 
de aumento salarial.

Argentina. Apesar da força repressiva do Go
verno militar, em outubro de 1977 os trabalha
dores das ferrovias, do metrô e os funcionários 
da Aerolíneas Argentinas entraram em greve, 
reivindicando aumento salarial de 40%, o que foi 
em parte conseguido. Uma greve de ferroviários 
planejada para março de 1978 não se concreti
zou em decorrência da prisão da liderança.

Nicarágua. Os protestos contra o governo do 
general Anastasio Somoza, acusado de mandan
te do assassínio do jornalista Pedro Joaquim 
Chamorro (10-1-78), transformaram-se numa 
greve geral, decretada na ocasião por líderes tra
balhistas e patronais, que paralisou por quinze 
dias 80% das atividades do país. Com o avanço 
dos ataques dos guerrilheiros sandinistas nas 
principais cidades, a greve adquiriu característi
cas de uma insurreição contra Somoza.

Peru. As medidas de austeridade econômica



Nos movimentos grevistas de 1978, que 
instauraram a negociação direta patrões- 
empregados, os operários permaneciam parados 
nas fábricas. Ao lado, grande assembléia 
dos metalúrgicos paulistanos, em 1-11-78.

adotadas pelo Governo no primeiro semestre de
1977, seguindo determinações do Fundo Mone
tário Internacional, motivaram as greves gerais 
de 19 de julho do mesmo ano, em Lima, onde 
seis pessoas morreram em choques com a polí
cia, e a greve geral nacional de maio de 1978, 
quando morreram mais de vinte grevistas em lu
ta contra as forças de segurança.

NO BRASIL
Decorridos dez anos das últimas paralisações 
operárias no Brasil — Osasco (SP) e Contagem 
(MG) —, o ano de 1978 foi marcado por um 
amplo e surpreendente movimento grevista, do 
qual participaram operários, médicos, professo
res e bancários.

ABC inicia movimento. Nos setores operá
rios, o movimento grevista desenvolveu-se em 
dois momentos: de maio a junho teve como pon
to central as paralisações da região paulista do 
ABCD — Santo André, São Bernardo do Cam
po, São Caetano do Sul e Diadema — , e em ou
tubro abrangeu os metalúrgicos de São Paulo, 
Osasco e Guarulhos, estendendo-se também a 
Minas Gerais. O movimento em São Paulo ini
ciou-se em meados de maio de 1978, quando
1 600 operários da Saab-Scania (São Bernardo) 
paralisaram suas atividades. Com reivindicação 
básica de aumento salarial de 20%, fora o rea
juste anual, o movimento estendeu-se rapida
mente por toda a indústria automobilística do 
ABC, ao mesmo tempo em que abrangia operá
rios de outros ramos industriais da Grande São 
Paulo.

Em julho, a Delegacia Regional do Trabalho 
(SP) informou que o movimento reivindicatório 
resultou em 166 acordos coletivos de trabalho, 
beneficiando um total de 279 753 trabalhadores 
das mais diversas categorias.

São Paulo, Guarulhos, Osasco. Apesar 
das tentativas do Governo de barrar o movimen
to reivindicatório desencadeado pelos operários

do ABC, com a decretação da Lei 1 632, regu
lando o artigo 162 da Constituição, que proíbe 
a greve em amplos setores (transportes, comuni
cações, bancos, energia, petróleo, gás, água, es
gotos, hospitais e farmácias) e da ameaça aos 
grevistas de enquadramento na Lei de Segurança 
Nacional, os bancários de São Paulo, em setem
bro, paravam parcialmente suas atividades, con
seguindo um aumento escalonado de 8% a 15%. 
Em outubro, depois de várias tentativas de nego
ciações com as entidades patronais, 300 000 me
talúrgicos de São Paulo, Osasco e Guarulhos, 
reivindicando 70% de aumento, paralisaram os 
trabalhos.

Minas. A 24 de outubro em Minas Gerais, 
cerca de 10 000 operários da Fiat, FNMB e 
Krupp entraram em greve com a reivindicação 
de aumento salarial de 70% e mais o reajuste 
anual.

Dia Io de setembro 4 100 metalúrgicos da 
Belgo-Mineira, em João Monlevade, a 119 quilô
metros de Belo Horizonte, haviam paralisado o 
trabalho. Só continuaram os encarregados dos 
fornos e de outros equipamentos que não podem 
ser paralisados. Os operários exigiam 20% sobre

Os delegados da 
polícia paulista queriam 
equiparação salarial com 
os promotores. E, em 
assembléia de 7-11-78, 
declararam-se em greve 
branca, afirmando que 
cumpririam rigorosamente 
a lei enquanto 
não fossem atendidos.

AG
. 

FO
LH

AS



254 G UATEM ALA

G ROENLÂNDIA
Ver Territórios 
Dependentes

GUADALUPE
Ver Territórios 
Dependentes

GUAM
Ver Territórios 
Dependentes

os índices oficiais de reajuste, redução da jorna
da de 2 505 para 2 200 horas por ano e escala 
móvel de salário, com antecipação sempre que 
o índice do custo de vida tivesse uma alta acu
mulada de 10%.

Médicos e professores. No dia 8 de junho 
os médicos residentes da Escola Paulista de Me
dicina entravam em greve exigindo um aumento 
salarial para cinco salários mínimos regionais, 
sendo seguidos pelos médicos-chefes da entida
de, pelos funcionários e médicos^do Hospital dos 
Servidores Públicos, da Santa Casa de Miseri
córdia e posteriormente pelos médicos e funcio
nários do Hospital das Clínicas de São Paulo. 
Além disso, paralisaram o trabalho os médicos 
dos hospitais Pedro Ernesto (Rio) e Fundação 
Hospitalar do Distrito Federal, ao mesmo tempo 
em que a reivindicação por um salário justo 
abrangia os médicos dos hospitais federais de to
do o país.

Em agosto, 165 000 professores pertencentes 
à rede do ensino público de São Paulo iniciaram 
um movimento grevista — que durou mais de 
um mês — , exigindo aumento salarial de 25%, 
regulamentação da hora/atividade, gratificação 
por nível universitário e aposentadoria aos 25 
anos de trabalho.

A greve branca dos delegados. Reunidos 
em assembléia geral, os delegados de polícia de 
São Paulo decidiram deflagrar uma greve bran
ca, como forma de pressão, para que o Governo 
estadual os equiparasse em termos salariais aos 
promotores públicos. O movimento dos delega
dos consistiu simplesmente em agir no estrito 
cumprimento da lei, o que significa, por exem
plo, só fazer prisões em flagrante ou obedecendo 
a mandado judicial.

Ver também: Trabalho.

neral Kjell Laugerud. A 1-7-78, o novo presiden
te da República tomou posse e, menos de três 
meses depois, teve de enfrentar uma greve geral 
dos funcionários públicos.

Política externa. As reivindicações da Gua
temala sobre o território de Belize tornaram ex
tremamente tensas, em 1977, as relações com a 
Grã-Bretanha e com o Panamá, cujo presidente 
se pronunciou pela independência da antiga co
lônia britânica. Em seu discurso de posse, Lucas 
Garcia reafirmou as intenções do Governo de 
continuar lutando por Belize, de forma pacífica 
e negociada e “levando em consideração os inte
resses dos belizenses”.

Economia. A 4-2-76, um terremoto arrasou 
doze cidades guatemaltecas provocando cerca de 
20 000 mortos, 60 000 feridos e mais de um mi
lhão de pessoas desabrigadas. Apesar disso, nes
se ano a economia nacional cresceu 8%, em fun
ção de investimentos estrangeiros, expansão da 
construção civil e aumento da produção agrícola 
e de manufaturados. Em 1977 a taxa de cresci
mento elevou-se a 15%.

Guatemala
República da América Central, limitada pelo México (N 
e O), Belize e mar das Antilhas (L), Honduras e El Salva
dor (SE), oceano Pacífico (S0); área: 108 889 km 2; po
pulação: 6 436 000 (1977); capital e principal cidade: 
Cidade da Guatemala (700 500 hab., 1973); línguas: es
panhol e dialetos indígenas; re lig ião: catolicismo; PNB: 
3,5 bilhões de dólares (1975); principais exportações: 
café, açúcar, algodão e banana; Governo: presidentes, 
general Kjell Laugerud (até 1-7-78) e general Romeo Lu
cas Garcia.

As eleições presidenciais realizadas a 5-3-78 
foram marcadas pela violência, acusações de 
fraude e altíssima abstenção (60%). Já que ne
nhum dos candidatos conseguiu 50% do total 
dos votos, como determina a Constituição, a 
13-3-78 o Congresso elegeu o situacionista gene
ral Romeo Lucas Garcia, sob protestos dos opo
sicionistas coronel Enrique Peralta Azurdía e ge
neral Ricardo Peralta Méndez. Trinta e seis de
putados não compareceram ã votação e Lucas 
Garcia foi eleito por 35 a 0, para suceder ao ge-

Guiana
República sul-americana limitada pelo oceano Atlântico 
(N), Suriname (L), Brasil (S) e Venezuela (O); área: 
214 969 km 2; população: 783 000 (1975); capital e 
principal cidade: Georgetown (63 200 hab., 1970); lín
guas: inglês, dialetos indígenas e um patois africano-lun- 
du-português; re lig iões: cristianismo (maioria protestan
te), hinduísmo e islamismo; PNB: 450 milhões de dóla
res (1975); principais exportações: açúcar, bauxita, ar
roz e alumínio; Governo: presidente, Raymond Arthur 
Chung; primeiro-ministro, Forbes Sampson Burnham.

O principal problema enfrentado pelo Gover
no nos últimos anos foi a greve dos trabalhado
res das usinas de açúcar, produto nacionalizado 
e principal fonte de divisas. Além de reivindica
ções salariais, o movimento, iniciado em meados 
de 1977, teve caráter político: a maior parte dos 
trabalhadores é de origem hindu e protestava 
contra a pequena representatividade que esse 
grupo étnico tem no Governo. Estendendo-se até 
6 de janeiro de 1978 (duração total de 135 dias), 
a greve fez cair a produção açucareira de

O general Lucas Garcia toma posse na presidência da 
Guatemala (1 -7-78), após tumultuadas eleições.



A Guiana foi o local de uma tragédia, que chocou o mun
do: o suicídio coletivo na seita Templo do Povo.

332 000 toneladas, no ano de 1976, para 
260 000, em 1977.

No final de novembro de 1978, o país foi pal
co de uma trágica história de terror e fanatismo 
que abalou o mundo: o suicídio coletivo de qua
se 1 000 membros da seita Templo do Povo (ver 
Religiões e Cultos).

Guiné
República da África ocidental, limitada pelo Senegal e 
Mali (N), Costa do Marfim (L), Libéria e Serra Leoa (S), 
oceano Atlântico (O) e Guiné-Bissau (NO); área: 
245 857 km 2; população: 4 530 000 (1976); capital e 
principal cidade: Conacri (412 000 hab., 1974); lín 
guas: francês, sussu e maniká; re lig iões: islamismo 
(62%), animismo (35%) e cristianismo; PNB: 710 mi
lhões de dólares (1975); principais exportações: alumí
nio, bauxita, abacaxi e café; Governo: presidente, Ahmed 
Sékou Touré; primeiro-ministro, Louis Lansana Beavogui.

Em julho de 1976, após anunciar o fracasso 
de uma conspiração para derrubá-lo do cargo — 
que ocupa desde a independência, em 1958 — 
o presidente Sékou Touré mandou prender vá
rias pessoas, entre as quais o ministro Diallo 
Telli, que declarou estar a serviço da CIA (Cen
tral Intelligence Agency, dos EUA).

Um referendo popular, realizado a 2 de outu
bro de 1977, apoiou a política de coletivizaçào 
desenvolvida pelo Governo, e em meados do ano 
de 1978 surgiram sinais de abertura do regime, 
com a libertação de cerca de duzentos prisionei
ros políticos.

Política externa. Desde 1975, o governo 
Touré, de orientação esquerdista e nacionalista, 
tem se esforçado para normalizar suas relações 
com o exterior. Após o restabelecimento de rela
ções em 1975, com a França, sua antiga metró
pole, e com a Alemanha Ocidental, foi assinado 
acordo para indenização de cidadãos franceses 
cujos bens tinham sido nacionalizados após a in
dependência, e em dezembro de 1978 o país re
cebeu a visita do presidente francês Giscard 
d’Estaing. Ainda em 1978, foram reatadas as re
lações com a Costa do Marfim e com o Senegal 
e assinado um tratado de nào-agressão e assis
tência mútua com esses países, mais Libéria, 
Gâmbia e Togo.

Guiné Bissau
República do noroeste da África, limitada pelo Senegal 
(N) Guiné (E e S), e oceano Atlântico (0); área: 36 125 
km'2- população: 950 000 (est. 1977); capital e princi
pal cidade: Bissau (80 000 hab., 1 9 7 5 ); línguas: portu- 
guês e dialetos nativos; re lig iões: animismo, islamismo 
e cristianismo; PNB: 210 milhões de dólares (1974); 
principais exportações: amendoim, carvão e copra; Go
verno: presidente, Luís Cabral; primeiros-ministros, Fran
cisco Mendes (até 7-7-78) e Umará Djalo.

O II Congresso do PAIGC (Partido para a In
dependência da Guiné Portuguesa e Cabo Ver
de), realizado no mês de novembro de 1977, fez 
um balanço dos quatro anos de independência 
do país e analisou a política de descentralização 
e desenvolvimento rural executada por Guiné- 
Bissau e Cabo Verde.

A economia do país continua baseada na agri
cultura (86% da mão-de-obra), mas, nos últimos 
anos, foram iniciados alguns projetos indus
triais: uma refinaria de açúcar com capitais ho
landeses, uma hidrelétrica no rio Corrubal e uma 
fábrica de alumínio em Saltinho. Em 1976 e
1977, o Governo tornou-se sócio majoritário de 
todas as empresas portuguesas existentes no país 
e recebeu empréstimos da Suécia, Holanda e 
União Soviética.

Em julho de 1978, o primeiro-ministro Fran
cisco Mendes, que ocupava o cargo desde a inde
pendência, morreu num acidente automobilístico 
em Lisboa e foi substituído interinamente por 
Umará Djalo.

Política externa. Em novembro de 1978, o 
país reconheceu o Governo no exílio da Frente 
Polisário, do Saara Ocidental, somando-se a ou
tros nove países do continente africano, encabe
çados péla Argélia.

Guiné Equatorial
República da África ocidental formada por duas provín
cias: Rio Muni, limitada por Camarões (N), Gabão (E e 
S), e oceano Atlântico (O); e as ilhas litorâneas de Macias 
Nguema e Pagalu, no golfo da Guiné; área: 28 051 km 2; 
população: 322 000 (est. 1977); capital e principal c i
dade: Malabo (60 000 hab., 1973); línguas: espanhol e 
idiomas nativos; re lig iões: catolicismo e animismo; 
PNB: 100 milhões de dólares (1975); principais expor
tações: cacau, café e madeira; Governo: presidente vi
talício, Francisco Macias Nguema Biyogo.

A Guiné Equatorial continua vivendo em um 
regime fortemente repressivo, o que tem causado 
revoltas internas e problemas com o exterior. Em
1976, ocorreram divergências com a Nigéria, 
que cancelara, um ano antes, o contrato de for
necimento de mão-de-obra para as plantações de 
cacau na Guiné Equatorial, em virtude do estado 
de semi-escravidão em que eram mantidos os 
45 000 operários imigrantes. Essa situação levou 
a Associação Antiescravista a preparar, em 
agosto de 1976, um relatório para a Comissão

Guiné Equatorial
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de Direitos Humanos da Organização das Na
ções Unidas.

A situação interna tem provocado um cres
cente êxodo da população, embora o Governo 
tenha proibido a emigração. Em 1977, a Aliança 
Nacional de Restauração Democrática (ANRD)
— movimento de resistência formado na Europa 
por exilados — anunciou que cerca de 120 0Q0 
pessoas tinham abandonado o país, refugiando- 
se principalmente na Espanha, Nigéria, Gabão 
e Camarões.

Um novo movimento de resistência, a Organi
zação Nacional de Oposição da Guiné Equato
rial no Exílio, foi formado, em 1977, por intelec
tuais dissidentes na Europa. Em julho de 1978, 
noticiou-se no exterior que 50 000 pessoas ha
viam sido mortas no país, entre elas vários pa
dres católicos.

256 HABITAÇÃO

Habitação
A construção de 
conjuntos residenciais 
para abrigar os 
favelados e ajudá-los 
a adquirir casa 
própria constitui uma 
política habitacional 
adotada por certos 
governos municipais. 
Acima, conjuntos 
residenciais das 
cidades de Porto Alegre 
(esq.) e Curitiba (dir.).

A vida moderna — segundo uma conferência 
promovida pela Organização das Nações Uni
das (ONU) em 1976, em Vancouver, Canadá — 
tem agravado a questão habitacional. A confe
rência, que teve como objetivo despertar a opi
nião pública e alertar as autoridades para os pro
blemas referentes à qualidade de vida, concluiu 
que o crescimento da população mundial (que 
deverá duplicar até o final do século) e o êxodo 
rural aumentariam nos anos seguintes o déficit 
habitacional dos países em desenvolvimento.

O déficit brasileiro. A habitação é um pro
blema social que se agrava a cada ano no Brasil, 
por causa do crescimento desordenado das cida
des, num processo de urbanização sem planeja
mento. Uma CPI (Comissão Parlamentar de In
quérito) formada em 1976 no Congresso para in
vestigar a questão habitacional estimou um défi
cit de 14 milhões de moradias, número que a ca
da ano sofreria um aumento de quase um milhão 
de unidades.

Os resultados atingidos pelo Banco Nacional 
da Habitação (BNH) na tentativa de solucionar 
o problema, além de serem modestos, indicaram 
algumas distorções. Do total de 1,7 milhão de

residências construídas até 1977 por meio de re
cursos financiados pelo Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE) — que reúne 
caixas econômicas, sociedades de crédito imobi
liário, associações de poupança e crédito — ape
nas 896 000 unidades foram destinadas às cama
das de baixa renda, que deveriam ser, conforme 
as diretrizes iniciais do BNH, a clientela princi
pal do sistema.

O BNH responsabiliza o perfil da distribuição 
da renda no Brasil por esse desvio: apenas 7,2% 
das famílias urbanas brasileiras têm renda supe
rior a 10 salários mínimos e 81% possuem renda 
de até 5 salários mínimos. E somente 1% das 
famílias, conforme dados do BNH, possui um 
nível de renda que permita comprar um aparta
mento de dois quartos.

A moradia popular. A política habitacional 
brasileira tem procurado voltar a se concentrar 
na construção de casas populares. Foi esse pro
pósito que inspirou, em julho de 1976, a "Resolu
ção 386, que impôs restrições ao financiamento 
de imóveis de preço superior a 3 500 UPCs 
(Unidade Padrão de Capital).

A medida reduziu a oferta de imóveis destina
dos a faixas de renda mais alta (em São Paulo, 
o número de lançamentos de edifícios de aparta
mentos caiu de 457 unidades em 1976 para 315 
em 1977 e 225 em 1978, segundo dados da Equi
pe Levantamento e Pesquisas, empresa especiali
zada em estudos referentes ao mercado imobiliá
rio); ao mesmo tempo, a resolução provocou for
te pressão sobre os aluguéis: o preço médio dos 
aluguéis em zonas de São Paulo consideradas es
tritamente residenciais saltou, nos últimos dois 
anos, de 4 000 para 7 500 cruzeiros. Completan
do o quadro, há o problema da proliferação dos 
loteamentos clandestinos — carentes de qual
quer tipo de infra-estrutura — em torno dos 
grandes centros metropolitanos. Somente na ci
dade de Belo Horizonte, por exemplo, já eram 
conhecidos mais de 100 loteamentos clandesti
nos em 1977.

Barateamento da construção. O plano de 
concentrar-se nos segmentos de renda mais bai
xa levou o BNH a promover, em março de 1978, 
um simpósio sobre o barateamento da constru
ção, que reuniu em Salvador cerca de 2 200 par
ticipantes e representantes de 37 países. O en
contro constatou que a baixa renda da popula
ção brasileira dificulta seu acesso aos programas 
de habitação, o que exigiria a redução dos custos 
da construção de moradias e da implantação da 
infra-estrutura exigida. Propôs-se ainda o siste
ma de “mutirão” como uma solução adequada 
para o problema, além da adoção do planeja
mento urbano, a racionalização dos métodos 
empregados na construção e a ênfase aos setores 
de baixa renda.

Outros passos foram dados nessa direção. O 
aumento das prestações de casas próprias com
pradas de acordo com o Sistema Financeiro da



Habitação (SFH), em julho de 1978, por exem
plo, foi inferior ao índice de reajuste do salário 
mínimo. E, em setembro, o BNH anunciou ter 
destinado 1 bilhão de cruzeiros para financia
mento do Programa da Casa Econômica, a ser 
executado pela Caixa Econômica Federal e que 
previa a construção de 12 000 unidades. O plano 
seria dirigido a famílias com renda até 5 salários 
mínimos e estabelecia o limite de financiamento 
em 150 000 cruzeiros.

Subsídios, uma sugestão. Têm sido pro
postas ainda soluções mais abrangentes. A so
cióloga Lícia Prado Valadares, numa obra publi
cada em 1978, defendeu a introdução de subsí
dios à habitação — utilizados na França e na 
Inglaterra — como uma alternativa para o aces
so das camadas de renda baixa à casa popular, 
sem a barreira dos juros e da correção monetá
ria. Essa proposta foi defendida por Mauro Ma
galhães, presidente da Associação dos Dirigen
tes das Empresas do Mercado Imobiliário 
(ADEMI), que salientou: “Se até a construção 
de navios é subsidiada, porque não subsidiar 
também a moradia popular?”

O BNH, aparentemente, não se mostrou re
ceptivo a essa proposta. “O modelo brasileiro de 
habitação deve ser financiado pela poupança in
terna, a custos reais. Esse é o único modelo que, 
a prazo longo, garante estabilidade social num 
país como o Brasil, cuja população urbana cres
ce 5% ao ano”, afirmou, na época, o então presi
dente do banco, Maurício Schulman.

Ver também: Construção Civil.

Haiti
República do mar das Caraíbas que ocupa o terço ociden
tal da ilha de Hispaniola, limitando-se com a República 
Dominicana (L); área: 27 750 km 2; população:
4 749 000 (est. 1977); capital e principal cidade: Port- 
au-Prince (550 000 hab., est. 1977); línguas: francês 
(oficial) e crioulo (80% da pop.); re lig iões: catolicismo e 
culto vodu; PNB: 810 milhões de dólares (1975); princ i
pais exportações: café e bauxita; Governo: presidente, 
Jean-Claude Duvalier.

Pressionado pela diplomacia dos direitos hu
manos do presidente Carter e necessitando em
préstimos dos EUA e de outros países, o presi
dente vitalício Jean-Claude Duvalier anunciou, 
em janeiro de 1978, o abrandamento da repres
são política. Isto permitiu pouco depois que os 
trabalhadores passassem a exigir eleições livres 
em suas associações de classe. Em setembro, o 
chefe de polícia Jean-Baptiste Hilaire foi substi
tuído pelo general Toger St. Albin, medida esta 
observada pelos políticos como um artifício de 
Duvalier para convencer a opinião internacional 
de suas boas intenções.

Apesar da ligeira expansão econômica regis
trada no período 1976/78, pelo aumento dos pre
ços do café, o país continua figurando entre os 
de mais baixa renda per capita no mundo.

Holanda
Reino do noroeste da Europa, limitado pelo mar do Norte 
(0 e N), Alemanha Ocidental (L) e Bélgica (S); área: 
40 844 km 2; população: 13 814 500 (.1977); capita l: 
Amsterdam (738 400 hab., 1977); principais cidades
(1976): Roterdam (614 767 hab.), Haia (479 369 hab.), 
Utrecht (250 887 hab.); língua: holandês; re lig iões: ca
tolicismo (40%) e protestantismo (30%); PNB: 75,97 bi
lhões de dólares (1976); principais exportações: ali
mentos, produtos químicos, maquinaria e equipamentos 
de transporte; governo; rainha, Juliana; primeiro-minis
tro, Andreas van Agt.

O país enfrentou, em março de 1977, uma das 
mais longas crises parlamentares de sua história, 
provocada pela discussão de um amplo projeto 
de reformas sociais apresentado pelo Partido So
cialista. A radicalização de posições levou à re
núncia do gabinete, à dissolução do Parlamento 
e à convocação de eleições gerais para o mês de 
maio. Embora o Partido Socialista, vitorioso no 
pleito, obtivesse 53 das 150 cadeiras do Parla
mento, não conseguiu formar uma coalizão de 
centro-esquerda com o Partido Democrata-Cris- 
tão e o Partido Democrático, em virtude de di
vergências sobre a participação dos trabalhado
res nos lucros das empresas, redução dos gastos 
com segurança e lei do aborto. Com o fracasso 
dos socialistas, formou-se em dezembro de 1977 
um governo de centro-direita, liderado pelo de- 
mocrata-cristão Andreas van Agt, que colocou 
fora de prioridade o projeto reformista do PS, 
embora tenha aprovado em novembro de 1978 
uma lei de aborto mais liberal.

A questão atômica. O debate sobre o pro
blema nuclear dominou a vida política nacional 
no primeiro semestre de 1978. Em março, reali-
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Holanda

Polêmicas sobre o 
uso da energia nuclear 
mobilizaram a opinião 
pública holandesa 
em 1978. Em fevereiro, 
manifestantes se 
reuniram em frente ao 
Parlamento, em 
Haia, protestando contra 
a expansão da usina de 
enriquecimento de urânio
rie Almpln, e nnntr«

o fornecimento ao Brasil 
de urânio enriquecido.
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Hungria

zou-se, em Amsterdam, um fórum internacional 
contra a fabricação da bomba de nêutrons, e ma
nifestações de conservacionistas de toda Europa 
ocorreram em Almelo, onde está localizada a 
usina de enriquecimento de urânio da Urenco. 
Em julho, foi aprovado o fornecimento de urânio 
enriquecido ao Brasil, enquanto o Parlamento 
determinava que o gabinete holandês exigisse do 
Governo brasileiro garantias seguras de que o 
combustível não seria utilizado para fins arma- 
mentistas.

O escândalo do ano. A revelação, em no
vembro de 1978, do passado nazista do presi
dente do Partido Democrata-Cristão, Willem 
Aantijes, chocou a opinião pública e provocou 
uma crise no Governo. O objetivo da denúncia, 
divulgada por um órgão oficial, teria sido punir 
Aantijes por sua participação na luta contra a 
fabricação da bomba de nêutrons, a entrega de 
urânio enriquecido ao Brasil e as medidas de 
austeridade econômica adotadas por Agt.

Terrorismo molucano. O país foi palco de 
novos atentados praticados por membros da Or
ganização peia Libertação das Molucas do Sul 
(OLMS), que atacaram simultaneamente, em 
maio de 1977, um trem de passageiros e uma es
cola primária, fazendo 161 reféns e exigindo, em 
troca, a libertação de companheiros presos. Em 
março de 1978, outro grupo de militantes da 
OLMS ocupou a prefeitura de Assen, fazendo 72 
reféns. Mas, nos dois episódios, os atacantes fo
ram dominados por comandos militares.

Economia. Com o declínio das exportações 
a partir de 1977, a balança comercial tornou-se 
deficitária, enquanto o Governo concentrou suas 
atenções — com sucesso — no combate à infla
ção (3,1% de junho de 1977 a junho de 1978) 
e ao desemprego, que atingiu mais de 200 000 
trabalhadores em 1978.

Honduras
República da América Central, limitada pelo mar das Anti
lhas (N), Nicarágua (L e S), oceano Pacífico (SO) e Guate
mala (O); área: 112 088 km 2; população: 2 831 000 
hab. (est. 1976); capita l: Tegucigalpa (316 500 hab., est.
1977); principal cidade: San Pedro Sula (102 129 hab., 
est. 1977); línguas: espanhol e dialetos indígenas; re li
gião: catolicismo; PNB: 1,01 bilhão de dólares (est. 
1975); principais exportações: café, banana, madeira, 
carne, chumbo, zinco e prata; Governo: presidente, Juan 
Alberto Melgar Castro (até 6-8-78) e chefe da Junta M ili
tar, general Policarpo Paz Garcia.

A 6 de agosto de 1978, as Forças Armadas 
afastaram o general Melgar Castro da presidên
cia, acusando-o de envolvimento no tráfico inter
nacional de drogas. Castro foi substituído por 
uma Junta Militar chefiada pelo general Policar
po Paz Garcia. Apesar dessa mudança, a base 
do poder político manteve-se inalterada, pois se
te dos onze ministros do gabinete anterior per
maneceram em seus cargos.

Economia. Graças ao aumento da cotação

do café no mercado internacional, o país regis
trou em 1977, depois de alguns anos de déficit 
crônico, um superávit de 70 milhões de dólares 
em seu balanço de pagamentos. A taxa de infla
ção, que foi de 5% em 1976, voltou a subir, al
cançando 11% em 1977. O Plano de Desenvolvi
mento Econômico referente ao período 1978/82 
estabeleceu como prioridade o aumento da pro
dução de energia elétrica.

Hungria
República socialista da Europa central, limitada pela 
Tchecoslováquia (N), URSS (NE), Romênia (L), Iugoslávia 
(S) e Áustria (O); área: 93 030 km 2; população:
10 625 300 (est. 1977); cap ita l: Budapeste (2 081 700 
hab., 1977); principais cidades (1976): Miskolc 
(199 901 hab.), Debrecen (187 103 hab.); língua: hún
garo; re lig iões: catolicismo e protestantismo; PNB: 
26 070 bilhões de dólares (1975); principais exporta
ções: maquinas e ferramentas, veículos, produtos quími
cos, ferro e aço; Governo: primeiro secretário db Partido 
Socialista dos Trabalhadores Húngaros (PC), Janos Ka- 
dar; presidente, Pal Lozonczi; primeiro-ministro, Gyorgi 
Lázar.

A vida política do país caracterizou-se, no pe
ríodo 1976/78, por uma progressiva e cautelosa 
liberalização do regime. Assim, em 1976 o go
verno concedeu anistia a cerca de 200 000 hún
garos que deixaram o país após a insurreição de 
1956, e em janeiro de 1977, sem conseqüências 
repressivas, trinta intelectuais húngaros envia
ram um telegrama de apoio aos dissidentes tche- 
cos, signatários da Carta-77. E em julho do mes
mo ano, num acontecimento inédito nos países 
socialistas, a televisão húngara transmitiu, no 
horário nobre, um debate internacional sobre di
reitos humanos, eurocomunismo e a questão dos 
partidos políticos no país.

Economia. Em abril de 1978, a direção do 
partido decidiu reformular a política econômica, 
reduzindo drasticamente os subsídios à produ
ção e comercialização de bens de consumo, que 
em 1977 totalizaram cerca de 7 bilhões de dóla
res, o que corresponde a quase um terço das des
pesas orçamentárias.

Previu-se, como decorrência dessa medida, 
uma alta gradual dos preços, e para amenizar 
os efeitos da medida discutiu-se a necessidade de 
reajustamento seletivo na escala salarial. A taxa 
inflacionária do país entre junho de 1977 e junho 
de 1978 foi de apenas 3,8%, o PNB em 1977 
cresceu 7,5% e o comércio exterior expandiu-se 
em 16%.

Essas decisões determinaram uma reestrutura
ção nos aparelhos do partido e do governo. Kar- 
ly Nemeth, encarregado da economia, foi eleva
do ao segundo mais alto posto da hierarquia par
tidária, em substituição a Bela Biszuk, conside
rado conservador em questões que envolvem 
economia e política.

Política externa. Embora continue fiel aos 
princípios do Pacto de Varsóvia, a Hungria tem



A coroa de Santo Estêvão, em poder dos EUA desde o 
fim da II Guerra, é devolvida à Hungria (janeiro/78).
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ampliado seus laços econômicos e diplomáticos 
com o Ocidente.

Em março e julho de 1977, o presidente Janos 
Kadar visitou a Alemanha Ocidental, onde assi
nou com o governo de Bonn um tratado de ami
zade e cooperação. Em junho, o líder húngaro 
foi recebido em audiência privada por Paulo VI, 
consolidando o processo de cooperação entre 
Igreja e Estado na Hungria. E em janeiro de 
1978, o presidente Carter, atendendo a uma anti
ga reivindicação húngara, devolveu a coroa do 
rei Santo Estêvão, em poder dos Estados Unidos 
desde o final da II Guerra Mundial.

Nos meados de novembro, Kadar visitou a 
França, onde, além de conferenciar com o presi
dente Giscard d’Estaing sobre o aumento do in
tercâmbio entre os dois países, manteve encon
tros de caráter privado com o dirigente socialista 
François Mitterrand e com o líder comunista 
Georges Marchais.

lêmen, 
República Árabe do
República do sudoeste da península Arábica, limitada pe
la Arábia Saudita (N), lêmen do Sul (L) e mar Vermelho 
(0); área: 195 000 km 2; população: 5 237 900 (1975); 
capital: Sanaa (134 600 hab., est. 1975); principal cida
de: Taiz (100 000 hab., est. 1974); língua: árabe; re li
gião: islamismo; PNB: 1,38 bilhão de dólares (1975); 
principais exportações: algodão, couro, peles e café; 
Governo: presidentes, Ahmed al-Ghashmi (até junho de
1978) e Ali Abdulah Saleh; primeiro-ministro, Abdelaziz 
Abdel Ghani.

O presidente Ahmed al-Ghashmi, eleito em 25 
de abril de 1978 por uma Assembléia Consti
tuinte, foi assassinado, em 24 de junho, por um 
emissário do lêmen do Sul que trazia em sua 
pasta uma bomba. O Governo de Sariaa rompeu, 
então, relações com o Governo pró-soviético de 
Aden, lêmen do Sul, e uma junta presidida pelo 
juiz Abdul Karim al-Ahrsi assumiu a chefia do 
Estado. Em julho de 1978, o coronel Ali Abdu
lah Saleh, um dos integrantes da junta, foi eleito

pelo Conselho Popular para suceder Ahmed al- 
Ghashmi.

No dia 15 de outubro de 1978, fracassou uma 
tentativa de deposição do presidente Saleh, prati
cada por uma ala dissidente do Exército, na qual 
se incluíam quatro ministros do Governo. Estes 
foram executados a 15 de novembro, juntamente 
com outros oito que também participaram da 
tentativa de golpe. O ministro das Relações Ex
teriores acusou a URSS de participação no aten
tado. Em outubro de 1977 já fora assassinado 
outro presidente, Ibrahim al Hamidi, substituído 
interinamente pelo major Ghashmi, seu compa
nheiro no Conselho Militar, então no poder.
Ver também: lêmen. República Popular Democrática do.

lêmen, República 
Popular Democrática do
República do sul da península Arábica, limitada peia Ará
bia Saudita (N), Omã (L), golfo de Aden (S) e lêmen do 
Norte (0); área: 287 680 km 2; população: 1 750 000 
(est 1976); capita l: Aden (264 316 hab., est. 1974); 
principal cidade: Mukalla (45 000 hab., est. 1974); lín
gua: árabe; re lig ião: islamismo; PNB: 410 milhões de 
dólares (1975); principal exportação: produtos de petró
leo (90%); governo: presidentes, Salim Ali Rubaya (até
26-6-78) e Abdel Fatah Ismail; primeiro-ministro. Ali 
Nasser Mohamed Hassani.

Implicado no assassínio do presidente Ghash
mi, do lêmen do Norte, e acusado de tentar apro
ximações com os Estados Unidos e Arábia Sau
dita, o presidente Salim Ali Rubaya foi forçado 
a renunciar em 26 de junho de 1978 pelo Comitê 
Central do partido governista — Frente Nacio
nal de Libertação. Depois de tentar resistir mili- 
tarmente, foi preso no mesmo dia, condenado e 
fuzilado. Em seu lugar, o Comitê Central colo
cou o primeiro-ministro Ali Nasser Mohamed 
Hassani, que desde essa data passou a acumular 
as duas funções.

Nos dias que se seguiram, o país assistiu a um 
extenso expurgo dos partidários de Rubaya. A 
27 de dezembro, foi eleito presidente Abdel Fa
tah Ismail, secretário-geral do novo Partido So
cialista Iemenita (formado em outubro pela fu
são da Frente Nacional com duas organizações 
menores).

Política externa. Em conseqüência da exe
cução do presidente Rubaya, ficaram abaladas 
as relações com os Estados Unidos, que suspen
deram uma missão diplomática que chegaria a 
Aden no dia 27 de junho.

Imprensa
A reabertura do debate, no âmbito da UNESCO, 
sobre o monopólio da informação, exercido pe
las grandes agencias noticiosas, o desapareci- 
mento do Times, de Londres, e a greve dos jor
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Os avanços tecnológicos 
no setor da impressão 
são causa de crescentes 
demisões de 
gráficos na imprensa 
do mundo inteiro.
Acima, aspecto da greve 
dos gráficos de Nova 
York, que impediu 
a circulação dos três 
principais jornais 
da cidade, em agosto/78.

A revista Life, dos EUA, 
voltou a circular em 
78 (no alto, capa 
do relançamento). Acima, 
uma primeira página 
d o  C oojorn a l, ó rg ã o  da
"imprensa alternativa” 
no Rio Grande do Sul.

nais de Nova York foram os principais aconteci
mentos que transformaram a imprensa em notí
cia no período 1976/78. O processo de concen
tração econômica neste setor da indústria 
editorial, agravado desde os anos 50 pela con
corrência da televisão, tem determinado o fecha
mento de numerosas empresas jornalísticas em 
todo o mundo. Na França, desde o início da dé
cada de 50 o número de jornais diários da região 
de Paris caiu de 34 para 11 e os de província, 
de 172 para 78. No período 1954/77, nada me
nos de 1 046 diários deixaram de circular na 
Alemanha Ocidental. Na Suíça, 79 jornais desa
pareceram desde 1969, e entre os anos de 1955 
e 1977 o número de diários italianos reduziu-se 
de 106 para 86.

Monopólio da informação. Em novembro 
de 1978, em Paris, durante a reunião bienal da 
UNESCO, os delegados dos países do Terceiro 
Mundo voltaram a defender, como em 1972, a 
criação de um pool de agências das nações em 
desenvolvimento para veicular seu próprio noti
ciário. A alegação era a de que as grandes do 
setor (UPI, AP, France-Presse e Reuters) fre
qüentemente transmitiam uma visão deformada 
desses países e de seus governos, gastando muito 
mais espaço e tempo, por exemplo, em explorar 
as excentricidades de um Bokassa I ou de um 
Idi Amin Dada do que em mostrar a realidade 
e os progressos materiais e culturais da África, 
Ásia e América Latina.

Os representantes dos países industrializados 
consideraram a proposta como atentatória à li
berdade de imprensa, uma vez que, em muitos 
países do Terceiro Mundo, sobretudo naqueles 
que se encontram sob regimes ditatoriais, a cen
sura só permite a divulgação de noticiário favo
rável aos governos.

A reunião da UNESCO chegou ao fim com 
uma série de recomendações em tom conciliató
rio. A mais importante delas foi a de que seja 
estimulada a criação de agências noticiosas do 
Terceiro Mundo como maneira de quebrar o mo
nopólio da informação.

O assunto foi também debatido pelos mem

bros do Instituto Internacional de Imprensa, que 
se reuniram no mês de março em Canberra, Aus
trália, mas, no comunicado final, a entidade li
mitou-se a manifestar sua preocupação com as 
“tentativas” da UNESCO de estabelecer contro
le estatal sobre a imprensa.

Liberdade de imprensa nas Américas. A 
Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), em 
sua 34.a Reunião, realizada em Miami, Estados 
Unidos, em outubro de 1978, divulgou uma aná
lise detalhada da situação da imprensa em vários 
países do continente. Na Argentina, segundo a 
SIP, persiste a confiança de que o governo po
nha em prática os anunciados propósitos de libe
ralização da informação no país, enquanto no 
Brasil, apesar dos progressos reais registrados 
nos últimos anos, a liberdade de imprensa ainda 
não era exercida como um direito. Os jornais 
chilenos continuaram sujeitos aos caprichos do 
poder militar, e a nova legislação de imprensa 
aprovada pelo governo do Peru foi considerada 
inaceitável por não ter determinado a devolução 
integral dos jornais expropriados aos seus legíti
mos donos. No Haiti, ainda de acordo com a 
SIP, a imprensa voltou a praticar a autocensura, 
enquanto decisões da Corte Suprema dos Esta
dos Unidos minaram o direito de proteção às 
fontes de informação nesse país. Na Nicarágua, 
a luta pela liberdade de informação confunde-se 
com os esforços do povo pela restauração da de
mocracia, e o exemplo de La Prensa, de Maná- 
gua, que cumpre com sacrifícios o direito de in
formar, foi destacado pela SIP. Por fim, a exi
gência de licença prévia para informar e opinar, 
como acontece em Costa Rica, Venezuela e Pa
namá, constitui grave restrição à liberdade de 
imprensa.

Estados Unidos. A imprensa norte-america
na continuou a sofrer os efeitos de dois proces
sos complementares: o controle dos jornais e re
vistas por um número cada vez menor de empre
sas, o que tem acarretado contínuas fusões e o 
desaparecimento de muitos títulos; e a crescente 
automação da produção.

Esta última tendência tem provocado freqüen
tes movimentos grevistas, como o que afetou os 
jornais Washington Post e New York Times, 
New York Daily News e New York Post, a par
tir de agosto de 1978. Apesar disso, o New York 
Times manteve as inovações tecnológicas intro
duzidas, passando a ser escrito, composto e im
presso de acordo com os mais modernos proces
sos de computação eletrônica. O trabalho dos re
datores consiste apenas em manipular um video- 
terminal que permite saber tudo o que os repór
teres já prepararam em seus próprios vídeos. A 
informação chega ao sistema de impressão atra
vés de raios laser que operam sobre matrizes de 
plástico.

Atingida violentamente pela concorrência da 
televisão e de alias tarifas postais que lhe preju
dicaram seriamente a circulação, a revista sema-



nal Life teve sua publicação suspensa em 1972. 
Mas voltou em 1978, agora mensal.

França. Fato marcante na imprensa france
sa, em 1978, foi o lançamento, em Paris, de três 
periódicos feministas: Histoire d'Elle, Femmes 
en Mouvement e F. Magazine. No mesmo ano, 
desapareceram o JInforme, fundado em 1977, 
com apoio oficial para concorrer com Le Mon
de, e Rouge, órgão trotskista. Enquanto isso, 
Mareei Boussac, o conhecido ex-rei do algodão, 
vendeu o jornal L Aurore e a revista Paris Turf. 
Ainda em 1978, o financista e editor libanês, 
Walid Abu Zahr, com o apoio de empresários 
árabes, lançou a revista France, impressa em off- 
set e a quatro cores, com tiragem inicial de 
150 000 exemplares.

Inglaterra. Diante do impasse que se criou 
nas negociações entre proprietários e sindicatos 
de trabalhadores, o jornal The Times, de Lon
dres, deixou de circular em novembro de 1978. 
A empresa pretendia introduzir inovações técni
cas poupadoras de mão-de-obra, mas os empre
gados rejeitaram as generosas propostas de apo
sentadoria apresentadas e resistiram ao lockout. 
A suspensão atingiu também o semanário The 
Sunday Times. A última edição do tradicional 
diário londrino trouxe um editorial no qual afir
mava que voltaria a circular oportunamente, 
mas, segundo os grevistas, isso só ocorrerá, se 
o proprietário, Lord Thomson, um poderoso ho
mem de negócios canadense, desistir do emprego 
da automação.

Brasil. Um dos acontecimentos mais impor
tantes registrados na imprensa brasileira em 
1978 foi a suspensão da censura prévia aos jor
nais O São Paulo, Movimento e Tribuna da Im
prensa. Ao mesmo tempo, os diretores dos dois 
últimos, bem como os de O Pasquim, foram en
quadrados na nova Lei de Segurança Nacional, 
acusados de divulgarem informações contrárias 
à segurança nacional. A nova lei, aliás, foi repu
diada pelos dezesseis sindicatos de jornalistas 
que participaram, em São Paulo, no mês de ou
tubro, do Congresso Nacional de Jornalistas pe
la Liberdade de Imprensa, por considerar crime 
de subversão a divulgação de opiniões divergen
tes das do governo.

Em virtude do afrouxamento gradual dos con
troles governamentais sobre a maioria dos ór
gãos de imprensa, grupos de extrema direita fize
ram explodir, em 1976, uma bomba no edifício 
da ABI (Associação Brasileira de Imprensa), no 
Rio de Janeiro, e realizaram atentados, em 1978, 
contra as sucursais de Curitiba e Belo Horizonte 
do semanário Em Tempo.

No âmbito da premiação, os repórteres Getú- 
lio Bittencourt e Haroldo Cerqueira Lima, da 
Folha de S. Paulo, ganharam o Prêmio Esso de 
Reportagem pela entrevista feita com o general 
João Batista Figueiredo. Foram premiadas tam
bém as reportagens aOs Mentirosos” (sobre a 
falsificação de notícias nas sinopses elaboradas

pela Agência Nacional), de Sebastião Nery, da 
revista Isto É, e. a “Segunda Guerra, a Sucessão 
de Geisel”, de André Gustavo Stumpf e Nerval 
Ferreira Filho, do Jornal de Brasília. Os jornalis
tas Ricardo Kotscho e Mário Chimanovitch re
ceberam menção honrosa pela série de artigos 
publicados no Jornal do Brasil e que acabaram 
por levar à prisão do ex-nazista Gustav Franz 
Wagner.

O jornalista Carlos Castello Branco, veterano 
colunista político do Jornal do Brasil, recebeu, 
a 24 de outubro de 1978, o Prêmio Maria Moors 
Cabot. Sua Coluna do Castello foi classificada 
de “verdadeira instituição nacional” e seu autor 
um jornalista “sábio, incorruptível e de grande 
coragem”.

A chamada “imprensa nanica” ou “imprensa 
alternativa” — constituída de pequenos jornais 
e revistas que proliferaram principalmente de
pois de 1968 e que tinham por objetivo propor-

Um dos mais graves 
atentados terroristas 
praticados por 
grupos de direita 
contra a imprensa no 
Brasil foi o que 
atingiu a sede da ABI, 
no Rio de Janeiro, 
no mês de agosto de 76.

O governo Geisel 
determinou a suspensão, 
em junho de 78, da 
censura prévia ainda 
imposta a alguns 
jornais do país. Ao 
lado, jornalistas 
d o  s e m a n á r io  M o v im e n to

comemorando o fato 
à maneira junina.
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cionar informação sonegada pela grande impren
sa — ganhou mais dinamismo a partir de 1976, 
mas perdeu sua capacidade de penetração após 
as medidas liberalizantes adotadas pelo Governo 
no período 1977/78.

Entre os órgãos da pequena imprensa que 
conseguiram destaque no período de 1976 a 
1978 figuram Versus (SP) e O Saco (CE), cultu
rais; Coojornal (RS), Movimento (SP), Em Tem
po (SP), De Fato (MG) e O Repórter (RJ), políti
cos; José (RJ), Escrita (SP), Ficção (RJ), Inédi
tos (MG), literários; Nós Mulheres (SP), Brasil 
Mulher (SP), Jornal do Gay (SP) e Beijo (RJ), 
de grupos sociais.

Dos periódicos de interesse geral surgidos em 
1978, merecem destaque: Leia Livros (SP), A l
manaque (SP), Encontros com a Civilização 
Brasileira (RJ), Singular e Plural (SP), Aplauso 
(SP) e Palco (SP), culturais; Abertura (SP) e 
Lampião (RJ), de grupos sociais.

Ainda em 1978 voltou a circular a revista O 
Cruzeiro, do Rio de Janeiro, um dos periódicos 
de maior penetração em todo o país nas décadas 
de 40 e 50.
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índia

índia

Às vésperas de ser 
julgada por corrupção, 
a ex-primeira-ministra 
da índia, Indira 
Gandhi, em viagem à 
cidade  de J h a n g irp u r i,  
no norte do país, 
acena para os 
sobreviventes da 
inundação, que 
p ro v o c o u  a m o rte  de 
mais de 525 pessoas 
em  to d o  o  país  em  7 8 .

meira-ministra Indira Gandhi. O abandono das 
diretrizes populares e nacionalistas e o regime 
autoritário instaurado por Indira a partir de 
1975 conduziram ao poder o Partido Janata, li
derado pelo atual primeiro-ministro, Morarji 
Desai.

A queda de Indira. Embora o país apresen
tasse em 1976 a elevada taxa de crescimento 
económico de 6,5%, as acusações de corrupção 
contra o filho de Indira, Sanjay, a violenta re
pressão desencadeada contra estudantes e operá
rios (levando cerca de 30 000 pessoas à prisão) 
e a desastrosa política de esterilização forçada 
de milhões de pessoas originaram um profundo 
descontentamento popular, abrindo caminho à 
vitória eleitoral da oposição. Nas eleições parla
mentares de março de 1977 venceu por uma am
pla maioria o recém-criado Partido Janata, que 
liderou uma ampla frente oposicionista, incluin
do desde os tradicionalistas de Morarji Desai, 
até os socialistas de Georges Fernandes. Derro
tada em seu distrito eleitoral de Rae Bareli, no 
Estado de Uttah Pradesh, Indira ficou sem man
dato parlamentar e, portanto, teve de deixar o 
cargo de primeiro-ministro, sendo substituída 
por Desai.

O Governo Janata. O novo Governo revo
gou as leis de exceção vigentes desde 1975, mas 
teve de enfrentar graves problemas econômicos: 
a tímida reforma agrária, iniciada no Governo 
anterior, foi paralisada por pressão dos grandes 
proprietários rurais, beneficiados pela boa safra 
agrícola de 1977 (cerca de 20 milhões de tonela
das de cereais); o ritmo do crescimento econômi
co diminuiu, elevando o número de desemprega
dos (40 milhões em 1977). Essa situação, acom
panhada de violentos protestos populares, criou 
condições para o renascimento político de Indi- 
ra, que, embora presa e acusada de corrupção, 
voltou à cena política no início de 1978, à frente 
de uma nova organização política, o Congresso
I, integrada por uma facção dissidente do Parti
do do Congresso.

A volta de Indira. A estréia do novo partido 
de Indira ocorreu em novembro de 1978, nas 
eleições complementares no Estado de Karnata- 
ka, nas quais ela recuperou sua cadeira no Parla
mento. A volta de Indira provocou reação ime
diata de seus adversários políticos, que, basea
dos num antigo processo que vinha sendo movi
do contra a ex-primeira-ministra, condenaram- 
na por violação dos privilégios parlamentares e 
por obstrução a uma comissão parlamentar de 
inquérito, que apurava as atividades empresa
riais de seu filho Sanjay, cassando seu mandato 
e levando-a à prisão, em dezembro de 1978. Essa 
decisão desencadeou violentas manifestações 
dos partidários de Indira, reconduzindo-a dias 
depois à liberdade e ao Parlamento.

Política externa. A índia vem melhorando
gradativamcntc suas relações com o Paquistão, 
com o qual assinou em outubro de 1978 um

República parlamentar da Asia, limitada pela China, Ne
pal e Butão (N), Bangladesh, Birmânia e baía de Bengala 
(L), golfo de Manaar e estreito de Palk (S), mar da Arábia 
(O), Paquistão e Afeganistão (NO);.área: 3 287 590 km 2; 
população: 615 000 000 (est. 1977); cap ita l: Nova De- 
Ihi (3 647 023 hab., 1971); principais cidades (1971): 
Calcutá (7 031 382 hab.); Bombaim (5 970 575 hab.) e 
Madras (3 169 930 hab.); línguas: hindi e inglês (ofi
ciais); re lig ião: hinduísmo; PNB: 91,8 bilhões de dólares
(1975); principais exportações: açúcar, tecidos de juta 
e algodão, confecções, minério de ferro e madeira; Go
verno: presidente, Neelan Sanjiva Reddy; primeiro-minis
tro, Morarji Desai.

O ano de 1977 iniciou uma nova etapa na his
tória política da índia, com a ampla derrota elei
toral do Partido do Congresso* no poder desde 
1947, quando o país se tornou independente da 
Inglaterra, e atualmente encabeçado pela ex-pri-



acordo comercial, e desde 1976 mantém relações 
diplomáticas com a China, interrompidas em 
1961. Em janeiro de 1978, recebeu a visita do 
presidente Carter, ocasião em que foi reafirmada 
a neutralidade mantida pelo país desde 1947 e 
a posição do governo de Desai em dar continui
dade ao programa nuclear indiano sem interfe
rências externas. Posteriormente, os EUA garan
tiram a continuidade do fornecimento de urânio 
para as centrais atômicas da índia.

índios Brasileiros
O principal acontecimento ligado à política indi- 
genista nos últimos anos foi a divulgação, em
1978, do projeto governamental de emancipação 
do índio. A medida, que vem sendo estudada 
desde 1977 pelas autoridades do ministério do 
Interior, tem por objetivo conceder a cidadania 
brasileira a todos os membros das comunidades 
indígenas que forem considerados satisfatoria
mente instruídos pela Fundação Nacional do ín
dio (Funai).

Encarando a iniciativa como um verdadeiro 
atentado à segurança e integridade dos índios, 
manifestaram-se contra o projeto, além de ele
mentos da alta hierarquia da Igreja, a oposição 
militante do Cimi (Conselho Indigenista Missio
nário), a Associação Nacional de Cientistas So
ciais, a Associação Brasileira de Antropologia, 
bem como numerosos juristas, sertanistas e an
tropólogos brasileiros e estrangeiros. Alguns 
chefes indígenas, como o cacique xavante Mário 
Juruna, também se insurgiram contra a iniciati
va governamental. A maioria das críticas consi
derou o projeto como uma espécie de legalização 
do abandono dos indígenas, os quais, sem a pro
teção governamental, logo seriam despojados de 
suas terras. O Cimi, por exemplo, chegou a qua
lificar a medida como a legalização do genocí
dio, pois a emancipação acarretaria o breve ex
termínio da cultura indígena e do próprio índio 
como indivíduo.

Diante das reações, o ministro Rangel Reis, 
do Interior, admitiu a possibilidade de introduzir 
alterações em alguns artigos do projeto, sobretu
do no tocante à questão das terras.

Missões estrangeiras. Em março e abril de
1978, a imprensa denunciou graves irregularida
des cometidas pelos missionários norte-america
nos do Summer Institute of Linguistics que 
atuam na Amazônia. Essa instituição, que se 
propõe a fazer uma tradução da Bíblia para uso 
dos indígenas — e, para tanto, dispõe de bases 
espalhadas pela região dotadas de uma infra-es
trutura sofisticada, com apoio de aviões e radio- 
transmissores — , foi acusada pela agrônoma Ri
ta Kloss de dedicar-se à prospecção ilegal de mi
nérios em Andirá, área dos índios maués. As de
núncias foram  co n firm ad as pela co m issão  m ista

Radam/Funai.

Ainda com relação às atividades das missões, 
o cacique Mário Juruna, capitão da aldeia xa
vante de Namucurá, acusou os missionários não 
só de descaracterizarem culturalmente os índios, 
como também de explorar sua força de trabalho. 
Já o xavante Aniceto, capitão da aldeia de São 
Marcos, em Mato Grosso, e rival de Juruna na 
disputa pela sucessão na liderança dos xavantes, 
tomou a defesa dos religiosos, salientando os 
benefícios por eles trazidos às comunidades 
indígenas.

Ainda em 1978, 35 missionários ligados ao 
Cimi, à CNBB (Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil) e a outras entidades reuniram-se 
na missão salesiana de Merure, próximo à aldeia 
de São Marcos, para discutir o papel desses reli
giosos junto às comunidades indígenas, aprovan
do, no documento final, a recomendação de que 
os missionários deviam abandonar a postura pa
ternalista diante dos índios.

Reunião de caciques. Em maio de 1978, 
realizou-se, na aldeia xavante de São Marcos, a 
XI Assembléia dos Caciques, com a participa
ção de representantes de dezoito grupos indíge
nas, entre outros os chefes Kaingang (Rio Gran
de do Sul), Kaiapuna (Amapá), Chiripa (Para
guai), Tucano (Amazonas). Ao final da reunião 
foram distribuídos documentos com propostas 
para equacionar os principais problemas que 
afligem as comunidades indígenas, como os da 
posse da terra, direito à autodeterminação e de
fesa de sua cultura. Os caciques decidiram ainda 
criar a Federação das Nações Indígenas do Bra
sil e aprovaram uma moção de repúdio ao proje
to de emancipação dos índios.

Demarcação das reservas. Com o término, 
em dezembro de 1978, do prazo estipulado pelo 
Governo para que a Funai demarcasse todas as 
áreas ocupadas pelos quase 200 000 indígenas 
existentes no país, as populações das reservas 
começaram a manifestar preocupações com a in
cap acid ad e d a F u n a i no sentido de fazer cum prir

a lei. Boa parte das áreas não foi demarcada, e

0  projeto governamental 
de emancipação 
do índio brasileiro 
provocou protestos.
Na foto, ato público 
realizado na Universidade 
Católica de São Paulo 
contra o projeto.
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aquelas que tiveram sua delimitação concluída 
continuaram sendo ameaçadas por posseiros, co
lonos e latifundiários.

Conflitos com os brancos. Os mais sérios 
atritos entre índios e colonos ocorridos em 1978 
registraram-se no sul, onde os kaingang e os 
guaranis das reservas de Rio das Cobras, no Pa
raná, e nonoai, no Rio Grande do Sul, expulsa
ram centenas de posseiros que se haviam instala
do em suas áreas.

Morte de Apoena. Com a morte, em abril 
de 1978, do cacique Apoena (ver Obituário), os 
índios da nação xavante perderam seu grande 
líder, considerado por muitos como o símbolo 
da unidade e da dignidade do indígena brasileiro. 
Apoena foi sucedido na chefia dos xavantes por 
Uarobi, um de seus 27 filhos.

Indonésia
República do sudeste da Ásia, no arquipélago malaio, 
constituída por cerca de 3 000 ilhas, que formam um ar
co entre a Ásia e a Austrália, destacando-se as ilhas de 
Java, Sumatra, Kalimantan, Sulanesi e Molucas; tem 
fronteiras terrestres com a Maláisia (N), Timor e Papua- 
Nova Guiné (L); área: 1 919 494 km 2; população: 
138 133 500 (est. 1977); capita l: Jacarta (6 178 500 
hab., est. 1977); principais cidades (1971): Surubaja 
(1 556 255 hab.) e Bandung (1 201 730 hab.); línguas: 
indonésio bahasa (oficial), javanês, sudanês, madurês; re
lig ião: islamismo; PNB: 28,15 bilhões de dólares (est.
1975); principais exportações: petróleo (65%), madeira 
e borracha; Governo: presidente, general Suharto.

O governo indonésio enfrentou de 1976 a 
1978 sérios conflitos nas regiões de Timor e Mo
lucas do Sul, além de violentos protestos estu
dantis contra a reeleição do presidente Suharto, 
em 1978. E, apesar da riqueza petrolífera e do 
crescimento da economia (7% em 1977), o país 
continuou com graves problemas de superpopu
lação e desemprego (cerca de 15 milhões de pes
soas em 1977, apenas em Java).

A 17 de julho de 1976, o Timor Oriental, ex- 
colônia portuguesa, foi anexado à Indonésia, de
pois de um ano de guerra civil entre os habitan
tes do território: de um lado, os partidários da 
integração com a Indonésia, de outro os nacio
nalistas que proclamaram a independência do 
território e, após a anexação, passaram a desen
volver uma luta de guerrilhas. A questão provo
cou o rompimento das relações diplomáticas 
com Portugal ainda em 1976, gerando também 
um agravamento das relações com o Vietnam, 
que apoiava os nacionalistas timorenses.

A Organização pela Libertação das Molucas 
do Sul, que reivindica a independência dessas 
ilhas em relação à Indonésia, voltou a praticar 
atos terroristas em 1977 e 1978 na Holanda, que 
abriga mais de 30 000 exilados molucanos.

Ao lado desses movimentos separatistas, os 
primeiros meses de 1978 foram marcados por
m anífestayües de estudantes tjuc protestaram

contra a política antidemocrática de Suharto, a

corrupção oficial e a reeleição do presidente 
marcada para março. De janeiro a março, cerca 
de seiscentos estudantes foram presos, após cho
ques com a polícia.

Eleições e direitos humanos. Sem a cober
tura de jornalistas estrangeiros, por proibição 
governamental, foram realizadas eleições gerais 
a 3 de maio de 1977. Nelas, o partido governista 
Golkar não alcançou maioria, e foi ainda acusa
do de fraude pela oposição. Após a reeleição de 
Suharto à presidência, “por aclamação”, a 22 de 
março de 1978, a escolha de Adam Malik para 
a vice-presidência foi vista como um sinal positi
vo, por ser ele um político liberal e conciliador, 
especialmente indicado para um período de 
transição.

O governo de Suharto foi acusado de ter 
transformado a Indonésia num “gulag tropical”, 
onde mais de 100 000 prisioneiros políticos per
manecem detidos sem julgamento, já há dez anos 
(segundo o relatório da Anistia Internacional de 
1977).

Política externa. Após dez anos de rompi
mento de relações diplomáticas com a China, 
restabeleceram-se em 1977 as trocas comerciais 
diretas e previa-se para 1979 a normalização das 
relações. Em maio de 1978, o vice-presidente 
dos EUA, Walter Mondale, visitou o país e assi
nou um acordo concedendo um empréstimo de 
30 milhões de dólares para ajudar o programa 
de eletrificação rural.

Indústria
A indústria dos países desenvolvidos em geral 
enfrentou dois graves problemas no período en
tre 1976 e 1978: escassez de novas oportunida
des de investimento e relativa saturação dos mer
cados. A conquista, pelo capital ocioso, de no
vos espaços econômicos nos países em desenvol
vimento, embora atenue a crise, não impediu o 
agravamento de dois outros problemas: a cres
cente concorrência dos manufaturados produzi
dos nos países do chamado Terceiro Mundo e 
a “importação do desemprego” pelos países in
dustrializados. Calcula-se que apenas a Alema
nha Ocidental tenha transferido para fora do 
Mercado Comum Europeu cerca de 2 000 unida
des industriais, entre os anos de 1961 e 1978, 
criando no exterior 1,5 milhão de novos empre
gos, que, portanto, deixaram de ser criados na 
própria Alemanha.

Os setores mais atingidos por essa transferên
cia de capitais são os tradicionais, como os de 
metalurgia, construção naval, têxteis, aço e quí
mica, entre outros.

Os setores não atingidos pela industrialização 
crescente do Terceiro Mundo são aqueles de 
ponta — eletrônica, computação etc. — que
con tin uaram  d om in ad os cm  grande parte pelos

Estados Unidos e o Japão.
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(Base: Igua l perfodo do ano anterior)

Setores e gêneros Taxas de c resc im ento  
1976 1977 1978

12,58 2,08 7,51

0,86 - 4 ,7 3  6,15

12,93 2,28 7,55

INDICADOR GERAL

E xtra tiva  m inera l

Indústria  de transform ação

Minerais não-m etálicos 12,02 8,29 5,56
Metalúrgica 13,47 7,24 5,52

Metalúrgica básica 12,15 10,85 5,51
Mecânica 14,75 —7,23 4,79
M aterial elétrico e de comunicações 18,44 1,36 9,35
Material de transporte 7,25 —2,64 14,21

Autoveículos 6,48 —4,22 16,34
O utros produtos de transporte 10,09 3,14 6,37

Papei e papelão 20 ,80  2,47 11,59
Borracha 11,18 —1,97 6,72
Química 17,84 6,52 9 ,00

Derivados de petróleo 7,59 0,62 9 ,60
Outros produtos quím icos 23,89 10,00 8,65

Farmacêutica 19,09 —13,79 10,18
Perfumaria, sabões e velas 19,19 9,28 12,64
Produtos de m atérias plásticas 17,84 —0,60 25,33
Têxtil 6 ,20 0,53 5,18 
Vestuário, calcados e
artefatos de tecidos 8,26 —5,15 7,95
Produtos alimentares 11,27 5,62 3,28
Bebidas 13,45 13,62 7,10
Fumo 9 .14 5,26 5,72 
Fonte: Fundação IBGE-DESD-GIE

BRASIL
Uma onda de consumo de bens duráveis — au
tomóveis e eletrodomésticos, principalmente — 
contribuiu decisivamente para que a maioria das 
previsões de crescimento industrial brasileiro pa
ra 1978 fosse superada. Exceto para alguns seto
res, que apresentaram desempenho sofrível, mui
tos ramos da indústria brasileira registraram em
1978 taxas de expansão de 10%, 12% e até 
25,3% (caso da indústria de plásticos), o que se 
torna mais surpreendente quando se observa 
que, numa economia desenvolvida, um cresci
mento anual de 6% é considerado bom.

A produção global de todos os setores indus
triais cresceu 8,6%, contra apenas 3,9% em
1977, evidenciando-se assim que foi a indústria, 
em comparação com a agricultura e os serviços, 
o setor geral que mais contribuiu para a expan
são do Produto Interno Bruto (PIB) do país em
1978. Além de tudo esse resultado foi obtido 
num período oficialmente descrito como de 
“crescimento não acelerado” da economia.

O crescimento acumulado da produção indus
trial brasileira desde 1974 até 1978 chegou, as
sim, a 42%, o que significa uma média anual de 
8,4 % — praticamente o dobro da alcançada pe
la maioria dos países desenvolvidos e em desen
volvimento, no mesmo período.

Bens duráveis impulsionam crescimento. 
A expansão observada em 1978 foi “puxada” 
pelo desempenho dos bens de consumo duráveis. 
Contrariando expectativas pessimistas anuncia
das pelos fab rican tes de autom óveis no final de
1977, a indústria automobilística aumentou sua 
produção 16,3%, ultrapassando o marco do mi

lhão de veículos. Paralelamente ao crescimento 
da indústria eletroeletrônica, os setores de bens 
duráveis encerraram o ano com uma expansão 
da ordem de 17%, taxa excepcional sob todos 
os pontos de vista, inclusive por se aproximar 
bastante das observadas no apogeu do chamado 
“milagre brasileiro”, no período de 1970 a 1973, 
quando esse índice ficava em torno de 20% ao 
ano.

Como se poderia esperar, a expansão do con
sumo de bens duráveis — que, aliás, tem carac
terizado o desenvolvimento da economia brasi
leira nas últimas décadas — deflagrou uma rea
ção em cadeia, com reflexos em muitos setores 
intermediários. O setor de plásticos, por exemplo
— grande fornecedor de peças e materiais para 
as indústrias automobilística e de eletrodomésti
cos —, liderou o crescimento industrial em
1978, com uma expansão de 25,3%. Mais abai
xo, em termos de crescimento, aparecem as in
dústrias farmacêutica, de perfumaria, sabões e 
velas e de papel e celulose, esta última impulsio
nada pela ampliação da capacidade instalada e 
pelas exportações.

A maioria dos setores que lideraram o cresci
mento industrial em 1978, entretanto, apresen
tou um desempenho sofrível em 1977. É o caso 
típico da indústria automobilística, cuja produ
ção caiu 4,2% naquele ano. É também o caso 
da indústria farmacêutica, que registrou em 
1977 um recuo de 13%.

Muitos fatores contribuíram para essa recupe
ração surpreendente na área de bens de consumo 
duráveis. Um deles foi o reforço dos salários das 
principais categorias profissionais, obtido por 
meio de movimentos grevistas (ver Greves). Tal 
movimento espalhou-se principalmente pela 
Grande São Paulo, beneficiando pelo menos 1,5 
milhão de trabalhadores com reajustes salariais 
extraordinários de cerca de 10%. Além disso, 
houve o recrudescimento da inflação, que sem
pre funciona como um poderoso estímulo ao 
consumo, do tipo “compre agora porque ama
nhã é mais caro” (ver Inflação). Ocorreu ainda

0  crescimento da 
produção industrial 
do Brasil foi de 
42% entre 1974 e 1978. 
A média, de 8,4% 
ao ano, é praticamente 
o dobro da obtida 
pela maioria dos países 
desenvolvidos, 
no mesmo período.
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0  crescimento industrial 
brasileiro em 78 foi 
impulsionado pela 
expansão excepcional 
do setor de bens de 
consumo duráveis, 
sobretudo a indústria 
eletrônica (acima).
A indústria de cimento 
(à dir., fábrica entre 
Lagoa Santa e Vespasiano, 
MG) aumentou 9,8%.

a influência positiva dos entraves levantados à 
aquisição da casa própria — ou seja: diante das 
dificuldades encontradas na obtenção de finan
ciamentos oficiais para a compra da casa pró
pria, o consumidor de classe média teria apelado 
para a troca do automóvel e para a compra de 
eletrodomésticos.

Tal desempenho da indústria de bens de con
sumo duráveis contrariou os propósitos oficiais 
de desaquecimento: havia muito as autoridades 
se diziam empenhadas em conter o ritmo de ex
pansão desses setores, para não agravar o endi
vidamento externo, em parte provocado pela im
portação de itens necessários a sua produção. 
Contudo, o Governo não se empenhou muito 
nessa contenção, provavelmente porque, deixan
do a indústria trabalhar com maior velocidade, 
compensaria a queda na produção agrícola cau
sada pela excepcional seca do início do ano.

Bens não duráveis em recuperação. Já o 
crescimento da indústria de bens de consumo 
não duráveis — calçados, vestuário, alimentos
— caiu em 1978 da média anual de 13,3% veri
ficada . no período anterior à crise do petróleo 
(1970/74) para menos da metade dessa taxa 
(apenas 6,26%) no período de 1975 a 1978.

Em 1978, entretanto, a taxa de expansão des
ses setores ficou acima da média, atingindo 8%, 
resultado que atesta ligeira recuperação, também 
devida em parte aos reajustes salariais extraordi
nários obtidos por meio de negociações diretas, 
já que eles beneficiaram especialmente os traba
lhadores que ganhavam até três salários míni
mos. Também foram decisivos para a recupera
ção desses setores industriais os índices de rea
juste salarial fixados pelo Governo durante o 
ano —- em torno de 42%, um pouco acima da 
taxa oficial de inflação.

Ao que tudo indica, o mercado de massa só 
não se expandiu mais porque o crescimento da
pro du ção  industrial, h aseado no uso intensivo de 
capital (produção automatizada), não se fez 
acompanhar de um aumento correspondente nos

níveis de emprego, exceto nos últimos meses do 
ano. Segundo o IBGE, a média de pessoal ocu
pado no setor de produção, entre janeiro e agos
to do ano passado, estava apenas 1,66% acima 
da registrada em igual período de 1977, um au
mento insignificante, não apenas em confronto 
com o crescimento vegetativo da população — 
de 2,8% ao ano —, mas principalmente em rela
ção ao alto crescimento da população dos cen
tros urbanos (em torno de 5%).

Bens intermediários: abaixo da média. A 
produção da indústria de bens intermediários — 
matérias-primas, máquinas e componentes in
dustriais — aumentou em média 6,6% em 1978, 
bem abaixo, portanto, da média registrada em 
qualquer «período recente, antes ou depois da cri
se do petróleo: entre 1967 e 1970, o setor teve 
um crescimento de 14,9% ao ano, passando para 
17% no período 1970/73 e caindo para 9,6% en
tre os anos de 1975 e 1978.

A discrepância entre o desempenho modesto 
desse setor e o grande avanço registrado na in
dústria de bens de consumo duráveis parece con
traditória; seria mais lógico esperar que o cresci
mento de um se fizesse acompanhar do cresci
mento do outro, uma vez que para se produzirem 
mais automóveis, por exemplo, são necessárias 
mais encomendas de máquinas à indústria mecâ
nica. Tudo indica, entretanto, que a onda de con
sumo registrada em 1978, embora intensa, tenha 
sido de curta duração. Assim, considerando as 
demais incertezas do mercado e a reiteração dos 
propósitos oficiais de desaquecimento, as empre
sas em geral não se teriam animado a tocar pro
jetos de ampliação de sua capacidade de produ
ção, preferindo expandi-la apenas o estritamente 
necessário.

A indústria têxtil, por exemplo, praticamente 
não se reequipou em 1978, provocando grande 
queda na produção de máquinas têxteis. No con
junto. a indústria de máquinas expandiu-se ape
nas 4,8% no ano.

Foi dessa ordem também a taxa de crescimen-
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to das indústrias de mecânica pesada, que traba
lham principalmente sob encomenda. Esse setor 
vinha crescendo velozmente nos últimos anos, 
tendo mesmo dobrado sua capacidade de produ
ção durante o governo do presidente Geisel, gra
ças ao estímulo oficial. Mas, em 1978, com o 
quase encerramento da segunda etapa do progra
ma naval, a desaceleração nos programas de 
construção de refinarias pela Petrobrás e a frea
da nos programas de modernização das ferro
vias, o setor encerrou o ano com uma taxa mo
desta de crescimento. Esse arrefecimento, soma
do às intenções declaradas do governo Figueire
do de conter os investimentos federais, como for
ma de combate à inflação, deverá avançar pelos 
próximos anos.

Um setor da indústria que aguardava com an
siedade o programa do novo Governo federal — 
e sua propalada ênfase à agropecuária — é a in
dústria de tratores. Acostumados a um longo pe
ríodo de expansão extremamente acelerada, a ta
xas de 40% ao ano, os fabricantes de tratores 
se viram obrigados, nos últimos dois anos, a 
conviver com taxas negativas de crescimento, lu
cros reduzidos e até mesmo prejuízos. Em 1978, 
fabricaram apenas 46 000 tratores, um recuo de 
8% em relação aos 50 000 produzidos em 1977. 
Esse recuo é resultado da contenção dos finan
ciamentos para investimento na agricultura, que 
vinham crescendo a um ritmo considerado insu
portável para os cofres públicos, que vinham for
necendo aos agricultores crédito a juros alta
mente subsidiados — sem que, no entanto, se re
gistrassem avanços correspondentes na produ
ção agropecuária, dados os baixos preços obti
dos pelos agricultores na venda de suas safras 
e, principalmente, o desvio de grande parte do 
crédito rural para atividades especulativas, como 
a compra de terras e imóveis.

Na indústria de base, 1978 marcou a entrada 
em operação do pólo petroquímico de Camaçari, 
o segundo do país e que deveria dobrar a capaci
dade de produção de petroquímicos básicos. O 
pólo baiano deveria assegurar o pleno atendi
mento do mercado interno e ainda a produção 
de excedentes para exportação.

A produção brasileira de petroquímicos finais 
em 1978 situou-se em 1,2 milhão de toneladas, 
superior 63,4% e 9,6%, respectivamente, aos 
níveis registrados em 1973 e 1977. O pólo petro
químico de São Paulo foi responsável por 88% 
dessa produção, uma vez que os pólos do Nor
deste e do Sul só deveriam ter participação ra
zoável a partir de 1979.

A produção nacional de cimento atingiu 23 
milhões de toneladas em 1978, registrando um 
crescimento 9,8% acima do de 1977 e atendendo 
plenamente à demanda. Tal resultado correspon
de ao previsto no início do ano, a despeito da 
paralisação ou diminuição no ritmo de grandes 
obras públicas.

O setor de papel e papelão registrou um cres

cimento de 11,5%, contra apenas 2,4% em 1977. 
Para o setor siderúrgico, o ano transcorreu den
tro do previsto, com a produção e o consumo 
em níveis pouco abaixo das estimativas feitas no 
final de 1977: a produção total de aço em 1978 
chegou a 12,1 milhões de toneladas, um aumento 
de 8,4%.

A produção brasileira de fertilizantes em 1978 
alcançou 573 000 toneladas, 86% superior à de
1977. Apesar desse avanço, o país continua de
pendente de importações de nitrogenados, fosfa
tados e potássicos.
Ver também: Aeronáutica, Indústria; A u tom óve is; Bebidas A lco ó 
licas; Computadores; Construção C ivil; Economia M undia l; Ele
trônica, Indústria; Energia, Produção de; Ferro e A ço ; M ineração; 
Naval, Indústria; Petróleo e Gás; Química, Indústria; Têxtil, 
Indústria.

Inflaçãoa

A inflação continuou crescendo no mundo oci
dental durante os últimos três anos, segundo os 
dados da Organização para Cooperação e De
senvolvimento Econômico (OCDE) e do Fundo 
Monetário Internacional (FMI). No começo de
1978, o FMI divulgou um relatório em que fica 
claro como os países da América Latina encon
tram mais dificuldades em sua luta contra a in
flação, enquanto no mundo industrializado os 
índices, além de mais baixos, estão melhor con
trolados (ver quadro). Tal defasagem pode ser 
atribuída, em boa parte, ao fenômeno da “expor
tação da inflação”, pelo qual os preços dos pro
dutos sofisticados, dos capitais e da tecnologia 
dos países mais industrializados têm aumentado 
desproporcionalmente aos das matérias-primas 
dos países do chamado Terceiro Mundo.

BRASIL
Um dos problemas mais graves que o governo 
Geisel legaria à administração Figueiredo foi a 
elevada taxa de inflação, que chegou ao índice 
oficial de 40,8% em 1978 e só não foi além, se
gundo muitos analistas, porque as autoridades 
recorreram a certos expedientes contábeis como 
a repressão artificial de alguns aumentos e a 
transferência de outros para o início de 1979. 
Assim ocorreu com os preços da carne, que fo
ram substancialmente majorados em dezembro, 
mas não nos supermercados do Rio de Janeiro, 
onde se levantam os dados para o cálculo do 
custo de vida. Dessa maneira, o índice do custo 
de vida teve em 1978 elevação de 38,1%.

Contrariando a previsão oficial de aumento 
dos preços de 30% para todo o ano, a inflação 
disparou já nos primeiros meses de 1978, impul
sionada pela quebra das safras, resultante da se
ca prolongada, e agravada pela relutância das 
autoridades em adotar medidas severas de con
tenção, num ano de campanha eleitoral.

Mais que a agricultura, o fator apontado co
mo responsável pelo recrudescimento inflacioná-
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VA R IAÇ Õ ES DOS PREÇOS
AO C O N S U M ID O R
(junho 77 /ju nho  78)

País índice
Estados Unidos 8,5
Japão 6,5
Alemanha (RFA) 4,7
França 10,2
Reino Unido 9,1
Canadá 10,2
itália 11,2
Áustria 5,1
Bélgica 3,6
Dinamarca 5,9
Finlândia 7,5
Grécia 16,8
Islândia 5,5
Irlanda 6,5
Luxemburgo 3,0
Holanda 3,6
Noruega
Portugal

9,2
28,0

Espanha 15,2
Suécia 10,7
Suíça 1,2
Turquia 59,1
Austrália 7,5
Nova Zelândia 11,8
Fonte: OCDE

INFLAÇÃO

1977 Jan. 77
AMERICA Jan. 78
LATINA
Argentina 160,4 173,2
Chile 63,5 57,2
Colômbia 22,2 23,5
México 20,0 20,0
Venezuela 8,1 7,3

MUNDO
INDUSTRIAL 7,1 6,9
Estados Unidos 6,8 6,8
Japão 4,8 4,3
Alemanha (RFA) 3,5 3,2

Fonte: FMI
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INGLATERRA
Ver Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte, 
Reino Unido da

rio foi o custo do dinheiro, que superou os 60% 
ao ano, levando indústrias e empresas a repassa
rem esse ônus para o consumidor. Houve tam
bém uma entrada grande de dólares no país, o 
que é fator inflacionário na medida em que, con
vertidos em cruzeiros e repassados aos agentes 
econômicos, são usados em aplicações financei
ras especulativas em vez de orientar-se para a 
produção. Destaca-se, no caso, o papel do pró
prio Governo — o maior tomador no mercado 
de dinheiro —, ao pagar juros altíssimos pelos 
recursos recolhidos (e depois devolvidos ao mer
cado) para girar a dívida pública.

Nos últimos meses de 1978, entretanto, o Go
verno adotou medidas para dificultar a entrada 
excessiva de capitais financeiros externos, o que 
deveria contribuir para o controle não só da dívi
da externa, mas também da inflação.

Para os assalariados, porém, o peso da infla
ção em seus orçamentos fez-se sentir mais dire
tamente no aumento do custo de vida e, princi
palmente, no item alimentação (que aumentou 
44,4% em 1978). O preço da carne dobrou em 
um ano, o do milho — que tem grande peso no 
custo de ração, aves e ovos e carne suína — 
quase dobrou e o do arroz aumentou 79%. No 
entanto, produtos como a cebola, o tomate e o 
leite passaram por crises de superprodução e 
chegaram a ser desperdiçados. Economistas têm 
afirmado que o problema estaria menos em uma 
suposta insuficiência da oferta que na excessiva 
margem de intermediação (atravessadores) e nas 
mudanças dos últimos anos na estrutura da pro
dução agrícola. Ante a necessidade de pagar a 
dívida externa, as autoridades estimularam os 
produtos de exportação, como a soja, em detri
mento das culturas de consumo doméstico, ainda 
hoje produzidas em sua quase totalidade pelo pe
queno agricultor, que quase não conta com 
apoio de recursos oficiais subsidiados e assistên
cia técnica. Para 1979, o novo Governo se dispu
nha a corrigir essas distorções racionalizando a 
distribuição de alimentos, inaugurando progra
mas de apoio efetivo ao pequeno produtor e coi
bindo a ação dos intermediários.
Ver também: Custo de Vida; Divida Nacional.

Investimentos 
Internacionais
A crise de investimentos, na qual se encontram 
mergulhados há alguns anos os países desenvol
vidos, aprofundou-se ainda mais no ano de 1978. 
O problema, mais do que qualquer outro, preo
cupa as lideranças ocidentais, pois o capital 
ocioso pode comprometer de forma irremediável 
a dinâmica do sistema. Da continuidade dos in
vestimentos dependem a manutenção dos lucros 
e a ampliação das oportunidades de emprego. Os 
investimentos em novas indústrias vêm se re
traindo, nos países industrializados, por diversas 
razões, entre as quais as mais comumente admi
tidas pelos analistas são a falta de novas oportu
nidades de aplicações produtivas rentáveis, a sa
turação dos mercados e a instabilidade política. 
Seu declínio, difícil de ser medido diretamente, 
pode ser avaliado por seus efeitos, entre os quais 
o aumento do desemprego é o mais expressivo. 
Nos vinte e quatro países mais industrializados, 
o número de desempregados dobrou entre 1973 
e 1978. Cálculos oficiais estimam em 16,5 mi
lhões o número de desempregados nesses países. 
Somente na Europa, o contingente de trabalha
dores desocupados aumentou cerca de 1 milhão 
no ano passado.

Acossados pela ociosidade em seus próprios 
países, os capitais sobrantes têm buscado em rit
mo crescente oportunidades de investimento no 
exterior. A média anual de investimentos no es
trangeiro elevou-se de 15,4 bilhões de dólares no 
período 1968/1972 para 28,7 bilhões no período 
1973/1976, ou seja, um aumento de 85%. Ape
nas uma pequena parte desse montante se dirige 
para os países em desenvolvimento. Ainda as
sim, a intensidade com que os investimentos ex
ternos se têm orientado para essa área (incluindo 
os países socialistas) é o fenômeno que mais tem 
chamado a atenção, sobretudo no período 
1973/1978.

Por sua abundância em matérias-primas e 
mão-de-obra a baixo preço, a América Latina
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(a) Ásia, Oriente Médio incluído.
(b) Setor petrolífero excluído.
(c) Setor bancário excluído.
(d) Excetuando os investimentos financiados por intermédio do mercado de capitais de Londres e um importante projeto de mineração 

nà Grá-Bretartha, a parte dâ CEE {Comunidade Econômica Européia) foi, respectivamente, de 4,4% e de 5,2%.
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tem sido o porto preferido para esses capitais. 
Assim, no período considerado, os investimentos 
norte-americanos na região, como porcentagem 
do total investido pelos EUA no exterior, au
mentaram de 13% para 16%; os do Japão, de 
11,5% para 18,3%; os da Alemanha Ocidental, 
de 12,8% para 13,7%, e os da Inglaterra, de 
2,5% para 5,6%. Mais do que qualquer outro 
país da América Latina, o Brasil tem atraído ex
pressiva soma de capitais — cerca de 1 bilhão 
de dólares anualmente —, colocando-se, assim, 
entre os países em desenvolvimento que mais 
atrativos oferecem para o capital estrangeiro.

Irã
Monarquia constitucional da Ásia ocidental, limitada pela 
União Soviética e mar Cáspio (N.), Afeganistão e Paquis
tão (L), golfo Pérsico (S) e Iraque e Turquia (0); área:
1 648 000 km 2; população: 33 900 000 (1976); capi
ta l: Teerã (4 496 159 hab., 1976); principais cidades
(1976): Ispahã (671 826 hab.), Meshed (670 180 hab.), 
Tabriz (598 576 hab.), Chiraz (416 408 hab.); línguas: 
persa, curdo e dialetos; re lig ião: 98% de muçulmanos 
(93% dos quais pertencem à seita xiita); principais ex
portações: petróleo, tapetes e algodão; PNB: 48,82 bi
lhões de dólares (1975); Governo: xá, Mohammed Reza 
Pahlevi; primeiros-ministros, Jamshid Amouzegar (até
27-8-78), Gaafar Sharif-Emami (até 5-11-78), Gholam 
Reza Azhari (até 30-12-78), Shapour Baktiar.

Desde 1977, o Irã vem sendo sacudido por 
crises internas, provocadas pela oposição de vá
rios grupos ao regime autoritário imposto pelo 
xá Mohammed Reza Pahlevi. De um lado es
tavam os muçulmanos, liderados pelos ayatollahs
— altos dignitários da hierarquia xiita, dentre os 
quais o mais conhecido é Ruhollah Khomeini 
(ver Personalidades do Ano), exilado em Paris 
—, que passaram a defender a derrubada da mo
narquia e a proclamação de uma república islâ
mica. De outro, encontravam-se as correntes de 
esquerda moderada, cujas lideranças propunham 
implantação de um regime socialista no país. E 
entre os dois extremos, situavam-se os grupos de 
oposição conservadora que pretendiam transfor
mar o Irã em monarquia constitucional, no estilo 
espanhol.

Lei marcial. As manifestações populares 
contra o xá intensificaram-se a partir de agosto 
de 1978, e nem a decretação da lei marcial nas 
doze principais cidades do país foi suficiente pa
ra suprimi-las. O primeiro-ministro Jamshid 
Amouzegar renunciou ao cargo, em agosto, sen
do substituído por Gaafar Sharif-Emami. Mas 
este também mostrou-se incapaz de pôr fim aos 
distúrbios. No início de novembro, quando a si
tuação de Teerã parecia já fora de controle, o 
xá destituiu o primeiro-ministro Sharif-Emami, 
e nomeou em seu lugar um militar, o general 
Gholam Reza Azhari, que decretou o toque de 
recolher, fechou as universidades e determinou 
a ocupação da capital por tropas do Exército.

Governo militar. Em represália à entrega do

Governo a um chefe militar, a oposição desenca
deou uma série de movimentos grevistas que 
atingiu os setores básicos da economia, desde a 
indústria petrolífera até os transportes e as co
municações (as refinarias, cuja produção de 
combustíveis era da ordem de 5 milhões de bar
ris por dia, foram drasticamente afetadas).

A situação pareceu normalizar-se no final de 
novembro, mas em dezembro, ao aproximar-se 
o Moharram (o período de luto muçulmano), no
vas rebeliões ocorreram. Num desafio aberto ao 
toque de recolher, multidões saíram à rua, en
trando em violento choque com as tropas do 
Exército. A essa altura, os estrangeiros residen
tes no Irã — principalmente os funcionários de 
empresas norte-americanas — começaram a ser 
retirados do país.

Diante da intensificação dos protestos — que 
já se estendiam às principais cidades, sobretudo 
Ispahã, a antiga capital da Pérsia, Chiraz, Me
shed e a cidade sagrada de Qom —, o xá Reza 
Pahlevi viu-se forçado a permitir a realização de 
passeatas pacíficas no dia do Ashura, a festa de 
encerramento do Moharram, quando cerca de 3 
milhões de manifestantes desfilaram, em todo o 
país, na maior demonstração pública de repúdio 
a um regime de que se tem notícia em anos re
centes.

As tentativas de conciliação. Pouco de
pois, grupos organizados pelo Exército realiza
ram em Teerã e Ispahã manifestações pró-mo- 
narquia, e centenas de pessoas que se recusaram 
a gritar slogans favoráveis ao xá foram espanca
das, muitas delas até a morte. Isso levou a oposi
ção a decretar um dia nacional de luto pelas víti
mas da repressão, enquanto uma nova greve 
atingiu de tal maneira a indústria petrolífera que, 
em meados de dezembro, o Irã viu-se na contin
gência de importar derivados de petróleo para o 
consumo interno.

As tentativas de negociação feitas pelo xá fo
ram totalmente infrutíferas: o ayatollah Khomei
ni recusou entrevistar-se até mesmo com o rei 
Hussein, da Jordânia, que, depois de uma visita
a Teerã, havia se oferecido para atuar como me
diador durante uma viagem que faria à França. 
A 30 de dezembro, o primeiro-ministro Gholam

Muçulmanos xiitas oram 
junto à fotografia 
do ayatollah Khomeini, 
pedindo a derrubada 
do xá Reza Pahlevi e a 
proclamação de uma 
república islâmica. A 
manifestação, ocorrida 
no dia 8-9-78, terminou 
tragicamente, após a 
intervenção das forças 
do xá, que mataram 
centenas de pessoas.
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No auge da crise 
política do
Irã, populares armam 
fogueiras para 
proteger-se das 
tropas do Governo 
e queimam fotos 
do xá Reza Pahlevi.

Reza Azhari renunciou e o xá encarregou o líder 
civil do grupo oposicionista moderado Shapour 
Baktiar de organizar um governo de conciliação 
nacional.

Informações divulgadas por fontes oficiais 
iranianas afirmavam, em fins de dezembro, que 
desde agosto de 1978 pelo menos 1 500 pessoas 
haviam morrido nos choques de rua. Contudo, 
fontes da oposição garantiam que cerca de 5 000 
pessoas tinham sido vitimadas nesse período pe
las forças da repressão.
Ver tam bém:Ásia.

Iraque
República do Oriente Médio, limitada pela Turquia (N), Irã 
(L), golfo Pérsico e Kuwait (SE), Arábia Saudita (S0), Jor
dânia e Síria (0); área: 434 924 km 2; população:
11 505 000 (est. 1976); capita l: Bagdá (2 987 000 
hab., 1975); principais cidades (1976): Mossul 
(857 000 hab.) e Basra (854 000 hab.); língua: árabe; 
re lig ião: islamismo; PNB: 14,2 bilhões de dólares 
(1975); principal exportação: petróleo (95%); Governo:
presidente e primeiro-ministro, Ahmed Hassan al-Bakr. 

Iraque

Considerado um dos mais intransigentes opo
sitores à realização de um acordo de paz árabe- 
israelense — sobretudo após as reuniões de 
Camp David, entre os governantes do Egito e de 
Israel —, o Governo do Iraque reaproximou-se 
da vizinha Síria, ao mesmo tempo em que cres
cia, internamente, a oposição da minoria curda 
e dos muçulmanos xiitas.

Reaproximação com a Síria. Pondo fim às 
divergências e à guerra verbal que vinham sepa
rando Iraque e Síria desde 1976 (em decorrência 
da intervenção síria no Líbano contra os palesti
nos e muçulmanos de esquerda), os dois países 
se reaproximaram a partir de novembro de 1977, 
por sua posição comum de repúdio à viagem que 
o presidente egípcio Sadat fez então a Israel. A
5 de dezembro de 1977, o Iraque rompeu rela
ções com o Egito e Bagdá tornou-se um dos cen
tros da Frente de Rejeição (formada também por
Argélia, Líbia, Iêmen do Sul e Organização para 

irianda a Libertação da Palestina) à intenção egípcia de

firmar um acordo de paz em separado com Is
rael. Em outubro de 1978, um comunicado con
junto sírio-iraquiano informava, ao final de uma 
visita de três dias do presidente sírio Hafez As- 
sad a Bagdá, que os dois países haviam estabele
cido planos para criação de um comando militar 
conjunto.

Curdos e xiitas. Ressurgiu no país o movi
mento nacionalista curdo, que entrara em declí
nio em 1975 (quando o país assinou um acordo 
com o Irã, contra os seguidores do líder curdo 
Mustafá Barzani). Em dezembro de 1976, guerri
lheiros curdos seqüestraram quatro engenheiros 
poloneses, exigindo o retorno de 300 000 compa
triotas deportados para o sul do Iraque.

Os muçulmanos xiitas (dois terços da popula
ção) têm reivindicado maior participação políti
ca e igualdade de direitos, em relação à minoria 
de muçulmanos sunitas, que apóia o Governo. 
Essas reivindicações culminaram, em fevereiro 
de 1977, com violentos distúrbios nas cidades 
santas de Karbala e Najaf, resultando em cente
nas de feridos. Logo depois, um tribunal especial 
condenava oito manifestantes à morte e quinze 
à prisão perpétua, acusados de estarem a serviço 
da Síria. Apesar disso, os protestos continuaram, 
sobretudo após a expulsão do líder xiita iraniano 
Khomeini (asilado no Iraque) na segunda meta
de de 1978.

Mudanças no poder. O Congresso Regional 
do Partido Baath (que detém o poder no Iraque 
e também na Síria), reunido extraordinariamente 
em janeiro de 1977, em Bagdá, empreendeu im
portantes mudanças nos cargos governamentais 
e na estrutura de poder do país. O comando re
gional do partido ampliou-se de treze para 21 
membros e o conselho de ministros foi aumenta
do de trinta para quarenta membros. Em setem
bro, o presidente Ahmed Hassan al-Bakr am
pliou o número de integrantes do Conselho do 
Comando Revolucionário de cinco para 22, dos 
quais dezessete fazem parte do Ministério.

Em 1978 recrudesceram as divergências entre 
o Partido Baath e o Partido Comunista do Ira
que, que formaram uma frente nacionalista no 
início da década de 70. Os comunistas passaram 
a criticar o Governo baathista pela repressão aos 
curdos, pela oposição intransigente do Iraque à 
existência do Estado de Israel e pelo apoio do 
Governo à Eritréia e à Somália, na guerra contra 
a Etiópia. Essa oposição custou a vida de cator
ze dirigentes comunistas, que foram executados 
em abril de 1978.

Irlanda
República das ilhas Britânicas, limitada pelo mar da Irlan
da (L), oceano Atlântico (N, O e S) e Irlanda do Norte 
(NE); área: 70 283 km 2; população: 3 199 000 (est.
1 9 7 7 ); capita l: Dublin (5 6 7  9 0 0  hab., 1 9 7 1 ); principais  
cidades (1971): Cork (128 645 hab.) e Limerick (57 161 
hab.); línguas: gaélico e inglês; re lig iões: catolicismo



(94%) e protestantismo; PNB: 7,3 bilhões de dólares 
(1975); principais exportações: maquinaria e equipa
mentos de transporte, carne, têxteis, produtos químicos; 
Governo: presidente, Patrick John Hillery; primeiro-mi
nistro, Jack Lynch.

A vitória da oposição nas eleições gerais de 
junho de 1977 foi o acontecimento político mais 
significativo da história da Irlanda nos últimos 
três anos. Num clima perturbado por atentados 
terroristas, o Fianna Fail, o principal partido da 
oposição, derrotou a Coalizão Nacional, que 
apoiava o Governo, obtendo grande maioria no 
Parlamento. Temas tradicionais como o terroris
mo, entretanto, pouco influíram na campanha 
eleitoral de Jack Lynch, líder do Fianna Fail, 
marcada sobretudo por ataques à política econô
mica do Governo.

Em seu primeiro ano como primeiro-ministro, 
Jack Lynch obteve êxito, principalmente na área 
econômica, reduzindo a taxa de inflação a 7% 
em 1978, contra 14% no ano anterior.

Islândia
República do Atlântico norte, politicamente integrada na 
Europa, e que ocupa uma ilha localizada 1 000 km a oes
te da Noruega; área: 102 846 km 2; população: 221 000 
(est. 1977); capita l: Reikjavik (85 000 hab>, 1976); prin
cipais cidades (1976): Kópavogur (12 848 hab.), Aku- 
reyri (12 299 hab.); língua: islandês; re lig ião: protestan
tismo (Igreja Evangélica Luterana, 97%); PNB: 1,348 bi
lhão de dólares (1976); principais exportações: peixe e 
seus derivados; Governo: presidente, Kristján Eldjárn; 
primeiro-ministro, Olafur Jóhanesson.

Os partidos de esquerda venceram as eleições 
municipais de maio de 1978, mas permaneceram 
minoritários nas eleições gerais de junho. Para 
resolver a crise, o presidente Eldjárn convocou 
o chefe do Partido Progressista, Olafbr Jóhanes
son, que formou, em agosto, um gabinete de cen- 
tro-esquerda.

A elevada expansão econômica registrada no 
país nos últimos anos (5,4% em 1976 e 4% em 
1977) foi, porém, acompanhada de altos índices 
inflacionários (34% em 1976 e 31% em 1977).

Israel
República parlamentar do Oriente Médio, limitada pelo 
Líbano (N), Síria e Jordânia (L), Egito (S) e Mediterrâneo 
(O); área: 20 700 km 2 (exclusive os territórios ocupados 
em junho de 1967); população: 3 590 000 (est. 1977); 
capita l: Jerusalém (366 300 hab., 1977); principais c i
dades (est. 1976): Telavive (348 600 hab.), Haifa 
(228 100 hab.); línguas: hebraico e árabe; re lig iões: ju 
daísmo e islamismo; PNB: 12,4 bilhões de dólares 
(1975); principais exportações: diamantes, produtos 
químicos, frutas cítricas, maquinaria e produtos têxteis; 
Governo: presidente, Yitzhak Navon; primeiro-ministro, 
Menachem Begin.

Três importantes acontecimentos marcaram a 
vida política de Israel no período 1976/78: a 
derrota do Partido Trabalhista nas eleições de

1977, a histórica viagem do presidente egípcio 
Anuar Sadat ao país e os acordos de paz assina
dos em Camp David (EUA) entre Sadat e Mena
chem Begin, primeiro-ministro israelense.

As eleições de 1977. A resposta dos eleito
res israelenses às constantes denúncias de cor
rupção, suborno e negociatas, ocorridos na últi
ma administração trabalhista, no poder há trinta 
anos, foi a maciça votação no partido Likud, 
uma organização nacionalista de direita. O Li
kud conquistou 43 das 120 cadeiras do Knesset 
(Parlamento) contra 34 dos trabalhistas, ficando 
com o direito de indicar para o cargo de primei
ro-ministro o líder do partido, Menachem Begin 
(ver Personalidades do Ano), dirigente de uma 
antiga organização terrorista judaica. Em coali
zão com dois pequenos partidos — o Agudat Is
rael e o Religioso Nacional — e, mais tarde, 
com o Partido Democrático para a Mudança, o 
Likud conseguiu uma maioria parlamentar que 
homologou sua política de intransigência para 
com os países árabes e palestinos e de austerida
de social e econômica na solução dos problemas 
internos de Israel.

Greves, protestos e cisões. A redução dos 
subsídios para os alimentos básicos, a desvalori
zação da libra, o congelamento salarial e o au
mento das despesas militares provocaram, a par
tir de julho de 1977, uma onda de greves e mani
festações de protestos contra a política de Begin. 
Em abril de 1978, cerca de 45 000 pessoas, lide
radas por oficiais da reserva, realizaram uma 
grande marcha de protesto contra o estabeleci
mento de colônias judaicas nos territórios árabes 
ocupados, e favorável a um acordo de paz ime
diato com os árabes.

Enquanto isso, divergindo de Begin, o minis
tro da Defesa, Ezer Weizman, propôs a forma
ção de um Governo de “conciliação nacional” 
incluindo o Partido Trabalhista. Em maio, as di
vergências er t̂re o Gabinete e o Parlamento con
duziram à eleição do trabalhista Yitzhak Navon 
para presidente da República, em substituição a 
Ephraim Katzir, derrotando o candidato e ofi
cial Yitzhak Chavet. A oposição trabalhista, in

Begin recebe Sadat no 
aeroporto de Lod, 
na histórica visita do 
chefe de Estado 
egípcio a Israel, em 
novembro de 1977.
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Protestando contra as 
gestões do secretário de 
Estado Cyrus Vance 
(na caricatura) junto 
a Israel, para a 
conclusão de um acordo 
de paz com o Egito, 
membros do grupo 
ultranacionalista Gush 
Emunim queimam uma 
bandeira dos EUA 
em Jerusalém (3-12-78).

tensificando os ataques a Begin, passou a ques
tionar a sanidade mental do chefe do Governo, 
e em julho um dos líderes do partido, Shimon 
Peres, encontrou-se na Áustria com Sadat, para 
discutir um possível acordo de paz. As cisões in
ternas do Governo se aprofundaram no segundo 
semestre de 1978, quando seis dos quinze depu
tados do Partido Democrático para a Mudança 
retiraram seu apoio a Begin, e fundaram em se
tembro um novo partido de oposição, ao qual 
se uniu o ministro dos Transportes, Memei 
Amit, demissionário do cargo.

Sadat visita Israel. Pressionado no plano 
interno e externo, Begin apresentou aos EUA, 
em julho de 1977, um novo plano de paz, que 
incluía a retomada das negociações de Genebra 
sem a participação da Organização para a Li
bertação da Palestina (OLP), devolução parcial 
das colinas de Golan à Síria e da península do 
Sinai ao Egito, mas mantinha a ocupação da 
Cisjordânia e recusava uma solução para o pro
blema palestino, e por isso não foi aceito pelos 
Estados Unidos, empenhados numa saída mais 
aceitável para os países árabes. O impasse pare
ceu chegar ao fim com a histórica viagem de Sa
dat a Israel, em novembro de 1977 (ver Egito). 
Apesar das expectativas mundiais, a visita não 
trouxe progressos significativos para a paz na re
gião. Prova disso foi a ocupação do sul do Líba
no, seis meses depois (maio de 1978), por tropas 
israelenses, em represália a um atentado de guer
rilheiros palestinos a um ônibus israelense (ver 
Líbano).

Os acordos de Camp David. Em agosto de
1978, o presidente Carter promoveu um encon
tro entre Sadat e Begin, em Camp David (EUA), 
o qual resultou na assinatura de dois acordos de 
princípios a serem posteriormente detalhados em 
reuniões bilaterais. Mas as negociações foram 
interrompidas em novembro, em virtude de di
vergências sobre o encaminhamento do proble
ma palestino e a retirada de Israel das regiões 
árabes ocupadas.

Economia. A política econômica de Begin,

baseada na desestatização da economia, tem si
do duramente combatida pela oposição por con
trariar os princípios cooperativistas sobre os 
quais se assenta o Estado de Israel. A liberação 
dos preços dos gêneros alimentícios estimulou a 
inflação que atingiu, entre junho de 1977 e junho 
de 1978, a taxa de 52,7, uma das mais altas do 
mundo. A situação foi agravada com o aumen
to das verbas para defesa, que corresponderam 
a 30% do orçamento nacional em 1978.

Itália
República parlamentar da Europa ocidental, limitada pela 
França, Suíça, Áustria e Iugoslávia (N) e pelos mares Tir- 
reno (O), Jónico (S) e Adriático (L); área: 301 245 km 2; 
população: 56 324 700 (est. 1977); cap ita l: Roma 
(2 884 000 hab., est. 1977); principais cidades (est.
1976): Milão (1 705 086 hab.), Nápoles (1 223 927 
hab.), Turim (1 190 621 hab.), Gênova (800 532 hab.); 
língua: italiano; re lig ião: catolicismo romano; PNB: 
164,1 bilhões de dólares; principais exportações: ma
quinaria, veículos automotores, produtos químicos, ferro 
e aço e produtos têxteis; Governo: presidentes, Giovanni 
Leone (até junho de 1978) e Alessandro Pertini; primei- 
ro-ministro, Giulio Andreotti.

A instabilidade política que há muito caracte
riza a Itália foi agravada nos últimos anos pela 
ação armada de pequenos grupos terroristas que, 
na tentativa de atingir “o coração do Estado”, 
lançaram o pânico entre os políticos, magistra
dos e empresários e cuja ação mais espetacular 
foi o assassínio do presidente da Democracia- 
Cristã, Aldo Moro, após prolongado seqüestro. 
A situação foi agravada por problemas de ordem 
econômica, como a inflação e a baixa produtivi
dade.

Crise e eleições. O ano de 1976 iniciou-se 
no auge de uma crise do Governo dirigido por 
Aldo Moro, rompendo-se a coligação entre de- 
mocrata-cristãos e republicanos, vigente desde 
1974. Não conseguindo uma nova composição, 
os democrata-cristãos formaram um Governo de 
minoria partidária e as eleições gerais foram an
tecipadas para junho. Para essa decisão concor
reu a tensão criada com a revelação das ligações 
de políticos italianos com a CIA e as denúncias 
de que o ex-primeiro-ministro Mariano Rumor 
e os ex-ministros da Defesa Luigi Gui e Mario 
Tanassi estariam envolvidos em subornos feitos 
pela empresa norte-americana Lockheed, no va
lor de 50 milhões de liras.

Os resultados eleitorais de 1976, embora não 
tenham alterado a posição da Democracia-Cris- 
tã, que obteve 38,7% dos votos, revelaram declí
nio dos pequenos partidos (Socialista, Socialista- 
Democrático, Liberal, Republicano) e significa
tivo aumento das bases eleitorais do Partido Co
munista Italiano (34,4% dos votos). Ao mesmo 
tempo verificou-se um fortalecimento da direita 
neofascista (Movimento Social Italiano), que 
conquistou 8,7% do eleitorado.

O resultado eleitoral significou ainda um au-



mento da polarização ideológica entre a DC 
(Democracia-Cristã) e o PC (Partido Comunis
ta), o que restringiu substancialmente a margem 
de manobra do Governo. Assim, fracassadas as 
negociações da DC para formar uma coligação 
com os socialistas e os social-democratas, o pri
meiro-ministro Aldo Moro renunciou a 9-7-76. 
Imediatamente o presidente da República, Gio- 
vanni Leone, encarregou o democrata-cristão 
Giulio Andreotti de iniciar novas negociações 
para formação de um Gabinete, o que só foi con
seguido graças à abstenção do PC.

O programa comum. O Governo, no entan
to, continuava com um suporte muito precário. 
Afinal, em julho de 1977, depois de lentas con
sultas interpartidárias, elaborou-se um programa 
comum, firmado pelos seis principais partidos, 
inclusive o Comunista, destinado a enfrentar os 
grandes problemas do momento: o desemprego 
(que atingia mais de 1,7 milhão de trabalhado
res, 75% dos quais contando menos de 30 anos), 
a inflação (30% em 1976), a lei da devolução 
(transferência de poderes do Governo central pa
ra as administrações regionais, o que fortaleceria 
as posições conquistadas nas províncias e cida
des pelo Partido Comunista) e a reforma do ensi
no, na tentativa de conter a radicalização políti
ca nas escolas.

O avanço do terrorismo. Ao lado da agita
ção operária, as universidades e escolas secundá
rias italianas tornaram-se um foco de extremis- 
mos, num nível superior a qualquer país da Eu
ropa. Estima-se que existam atualmente cerca de 
209 siglas extremistas no país, na sua maioria 
de esquerda. Segundo cálculos do Governo, os 
militantes essencialmente terroristas chegariam 
no máximo a quinhentos, com cerca de 3 000 
simpatizantes, sendo os mais ativos os terroris
tas pertencentes às organizações Brigadas Ver
melhas e Núcleos Armados Proletários. Forma
das principalmente por ex-militantes estudantis, 
as organizações terroristas praticaram 702 aten
tados em 1975, chegando a 1 198 em 1976 e a
2 128 em 1977.

Em 1978, considerado um “ano de ódio e ter
ror” para a Itália, foram praticados 2 365 aten
tados, sendo um terço contra pessoas, causando 
a morte de 37 e ferimentos em 412. As organiza
ções de extrema esquerda reivindicaram a auto
ria de 619 ações, contra 55 de responsabilidade 
da extrema direita. Os 66 seqüestros praticados 
em 1977, a maioria com objetivos de extorsão, 
renderam aos seqüestradores (políticos e crimi
nosos comuns) mais de 130 bilhões de liras, 
equivalentes a 2,6 bilhões de cruzeiros.

A tragédia de Aldo Moro. O seqüestro do 
ex-primeiro-ministro Aldo Moro, presidente da 
Democracia-Cristã, praticado pelas Brigadas 
Vermelhas a 16 de março de 1978, em Roma,
e seu assassínio em 16 de maio, mergulharam 
a Itália num clima de profunda tensão. Realiza
do em meio de uma grave crise, após a renúncia

do primeiro-ministro Giulio Andreotti e às vés
peras do julgamento de 49 terroristas das Briga
das Vermelhas em Turim — cuja libertação era 
exigida pelos seqüestradores, em troca da vida 
de Moro —, o crime foi repudiado de forma uni
tária pela sociedade italiana. No Parlamento, 
uniram-se a DC e o PC, apressando a posse de 
um novo Gabinete de Giulio Andreotti apoiado 
por ampla maioria, enquanto as três grandes 
centrais sindicais operárias decretavam uma gre
ve geral de oito horas como manifestação de re
púdio ao terrorismo.

Leis antiterror. No decorrer dos 55 dias que 
durou o cativeiro de Moro, a vida política e insti
tucional da Itália passou por uma grande trans-* 
formação. Além de contribuir para a consolida
ção da cooperação tácita entre cristãos e comu
nistas, atenuando sensivelmente a crise política, 
a tragédia de Moro levou o Parlamento a apro
var rapidamente medidas que armassem o Esta
do de instrumentos legais para enfrentar a esca
lada terrorista. Os diversos serviços secretos fo
ram unificados para possibilitar a descoberta do 
esconderijo brigadista que guardava Moro, e 
posteriormente a nova legislação passou a per
mitir a invasão de domicílios sem mandado judi
cial, o interrogatório de suspeitos sem a presença 
de seus advogados e o aumento das penas para 
os crimes de terror. No entanto, essas medidas 
foram criticadas por setores da esquerda como 
contrárias à essência do Estado democrático.

Lei do aborto. Passado o auge da crise em 
decorrência do caso Moro, a cooperação entre 
PC e DC ainda mostrava sinais de vitalidade, 
como ocorreu na aprovação da lei que introduz 
o aborto livre e gratuito em todo o país. Embora 
votasse contra, a DC não fez obstrução ao proje
to, que contou com o amplo apoio da esquerda, 
em troca do aumento da idade mínima para rea
lização do aborto de 16 para 18 anos.

Leone renuncia. No dia 16 de junho, o pre
sidente Giovanni Leone, de 70 anos, anunciou
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A ação dos terroristas 
uniu numa ampla frente 
os democrata-cristãos e 
os comunistaà italianos. 
Abaixo, manifestação 
de protesto em Milão 
(9-5-78) contra o 
assassínio de Aldo Moro.
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Abalada desde a morte 
do líder Aldo Moro, 
a Itália atravessou 
outra crise governamental 
com a renúncia (15-6-78) 
do presidente Giovanni 
Leone (atrás, no 
carro), acusado de 
envolvimento nos 
subornos da Lockheed. 
Para substituí-lo, 
o Parlamento elegeu o 
socialista Sandro 
Pertini (acima, à dir.

pela televisão sua demissão do cargo, para de
fender-se como cidadão comum das acusações 
de cúmplice nos escândalos da Lockheed, sone
gação de impostos e outras irregularidades. Em 
julho, depois de demoradas consultas, acordos 
interpartidários e votações no Parlamento, foi 
eleito para presidente da Itália, por ampla maio
ria (832 votos sobre um total de 995), o veterano 
socialista Sandro Pertini, de 82 anos.

As sucessões papais. Aos traumas e sur
presas vividos pelo país, em 1978, vieram juntar- 
se a morte de Paulo VI (em 6 de agosto) e de 
seu sucessor, o sorridente João Paulo I (dia 30 
de setembro), e a eleição, para papa, em 16 de 
outubro, do cardeal polonês Karol Wojtyla, o 
primeiro papa não italiano desde 1522. Esses 
acontecimentos não impediram, no entanto, a 
continuidade das negociações entre o Estado e 
o Vaticano para mudar radicalmente o termo da 
Concordata assinada pela Igreja e Mussolini em 
1929. A Concordata foi motivo de discordância 
entre a Democracia-Cristã e os partidos de es
querda, que pretendem erradicar o catolicismo 
como religião oficial, o ensino religioso obriga
tório nas escolas públicas e o casamento religio
so com validade civil.

Economia. Os problemas econômicos que 
acompanham a crise italiana diminuíram sensi
velmente em algumas áreas. A inflação passou 
a ser controlada, caindo de 30% em 1976 para
11,5% em 1978. O balanço de pagamentos, que 
tivera déficit de 1,2 bilhão de dólares em 1976, 
registrou superávit de 1,29 bilhão de dólares em
1977 (os défícits do balanço de pagamentos têm 
sido cobertos por empréstimos externos, sobretu
do saques do FMI — Fundo Monetário Interna
cional). O déficit da balança comercial foi redu
zido, chegando a 2,47 bilhões de dólares de ja
neiro a novembro de 1977 contra 5,44 bilhões 
de dólares no mesmo período de 1976. O cresci
mento econômico, entretanto (estimava-se um 
máximo de 1,5% para 1978), continuou compro
metido pela baixa produtividade e pelo grande 
número de greves (calculou-se que o operário 
italiano passa em greve treze semanas por ano).

Em dezembro, a decisão do primeiro-ministro 
Giulio Andreotti de integrar a Itália no Sistema 
Monetário Europeu (SME), embora tenha agra
dado ao empresariado nacional, provocou o voto 
contrário dos comunistas e socialistas, além do 
repúdio dos sindicatos operários.

Relações exteriores. Internacionalpiente, 
reafirmaram-se os compromissos com o bloco 
ocidental, razão das negociações entre Andreotti 
e Carter em julho de 1977, quando o chefe do 
Governo italiano convenceu o presidente dos Es
tados Unidos de que o acordo com os comunis
tas nao comprometia a participação da Itália na 
OTAN. Seguindo esse princípio, a Itália colo
cou-se ao lado da Somália, na guerra contra a 
Etiópia e na defesa do Governo do Zaire, contra 
os rebeldes de Shaba.

Iugoslávia
República socialista do sudeste da Europa, limitada por 
Áustria e Hungria (N), Romênia e Bulgária (L), Grécia e 
Albânia (S), mar Adriático e Itália (O); área: 255 804 
km 2; população: 21 715 000 (est. 1977); cap ita l: Bel
grado (870 000 hab., est. 1975); principais cidades 
(1973): Zagreb (503 000 hab.), Skopje (228 000 hab.), 
Sarajevo (227 000 hab.); línguas: servo-croata, eslove
no e macedônio; re lig iões: catolicismo ortodoxo, catoli
cismo romano, islamismo; PNB: 31,6 bilhões de dólares 
(1975); principais exportações: maquinaria, equipa
mentos de transporte, alimentos, metais não-ferrosos e 
tecidos; Governo: presidente, Josip Broz Tito.

Procurando evitar uma crise política por oca
sião de sua morte, o presidente iugoslavo Tito, 
com 86 anos de idade, dedicou-se em 1978 a de
legar bóa parte das funções que acumulava na 
direção do país, ao mesmo tempo que promovia 
uma reorganização da cúpula executiva. Assim, 
em junho, durante o congresso do partido oficial, 
LCI (Liga dos Comunistas Iugoslavos), criou-se 
o cargo de secretário-geral dessa organização, 
preenchido por Stane Dolanc, e reduziu-se de 48 
para 24 o número de membros do Presidium do 
Comitê Central do partido. E, a 20 de outubro, 
Tito designou Branko Mikulic (representante da 
região da Bósnia-Herzegovina na cúpula da 
LCI) para substituí-lo na direção do partido co
mo “presidente em exercício”.

Anistia. Em novembro de 1977, nas come
morações do aniversário da proclamação da Re
pública Socialista Federal, o presidente conce
deu anistia a setecentas pessoas, entre as quais 
218 presos políticos. A medida, porém, não 
abrangeu cerca de trezentas pessoas pertencentes 
a dois grupos: os separatistas croatas, condena
dos por atos terroristas — vários dos quais pra
ticados no exterior, sobretudo nos Estados Uni
dos — , e os chamados “cominformistas”, que 
pretendem um partido comunista moldado no es
tilo estalinista, além da integração do país no 
Pacto de Varsóvia.

Política externa. Tito visitou a União Sovié
tica, a China e a Coréia do Norte entre agosto

Iugoslávia
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e setembro de 1977, reafirmando sua política de 
não-alinhamento e enfatizando a necessidade de 
cada nação socialista escolher livremente seu ca
minho. Nesse sentido, apoiou particularmente a 
linha de independência assumida pelos partidos 
comunisus europeus (da França, Itália e Espa
nha) em relação à URSS.

No congresso da LCI, em junho de 1978, o 
presidente Tito lançou uma acusação às super
potências (URSS e EUA), afirmando que sua 
crescente disputa por esferas de influência no 
mundo, particularmente na África, estava repre
sentando uma ameaça de guerra. Tito repetiu a 
denúncia na Conferência dos 87 Países Não-Ali
nhados (julho de 1978), em Belgrado, enfatizan
do a intensificação das “pressões contra a unida
de do Movimento de Não-Alinhamento”, no 
qual a Iugoslávia é um líder tradicional.

Em agosto de 1978, o país recebeu a visita 
de nove dias do primeiro-ministro chinês Hua 
Kuo-feng, e os dois países emitiram um comuni
cado que condena a intervenção estrangeira na 
África, pede a retirada de Israel dos territórios 
ocupados e defende os direitos palestinos.

Economia. A Iugoslávia não escapou aos 
efeitos da crise econômica internacional, regis
trando déficits comerciais (2,5 bilhões de dólares 
em 1976 e 4,4 bilhões em 1977) e taxas elevadas 
de desemprego (11% em 1977). O plano qüin
qüenal de 1976/80 dá prioridade à produção de 
bens de consumo e à agricultura, tendo como 
meta um crescimento econômico de 7%.

Jamaica
Monarquia constitucional da Comunidade de Nações, 
ocupa uma ilha do mar das Antilhas, 150 km ao sul de 
Cuba e 160 km a oeste do Haiti; área: 10 991 km 2; po
pulação: 2 085 200 (est. 1977); capita l e principal c i
dade: Kingston (169 800 hab., est. 1974); língua: in
glês; re lig iões: protestantismo (75%), catolicismo (5%); 
PNB: 2,63 bilhões de dólares (1975); principais expor
tações: alumínio, bauxita e açúcar; Governo: rainha, Eli- 
sabete II, representada pelo governador-geral Florizel 
Glasspole; primeiro-ministro, Michel Manley.

O estado de emergência, decretado em junho 
de 1976, foi suspenso em fevereiro de 1977, três 
meses depois de o Partido Nacional Popular 
(PNP), de tendência socialista, vencer novamen
te as eleições. Em janeiro de 1978, os bancos 
norte-americanos reduziram suas aplicações no 
país e o FMI (Fundo Monetário Internacional) 
levou o Governo a desvalorizar a moeda em 
10% e forneceu um empréstimo de 245 milhões 
de dólares para os três anos seguintes. Depois 
de dois anos de declínio, o turismo começou a 
recuperar sua importância em 1978. Uma greve 
de duas semanas dos trabalhadores da cana-de- 
açúcar, em fevereiro de 1978, prejudicou sensi
velmente a produção. No mesmo mês, foi firma
do acordo com  a H ungria p ara co n stru ção  de
uma fábrica de alumínio que deverá produzir 
600 milhões de toneladas por ano.

Japão
Monarquia constitucional situada no noroeste do oceano 
Pacífico, ao largo da costa leste da Ásia, ocupando um 
arquipélago em arco, formado de quatro ilhas principais 
(Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu) e mais de 3 000 
ilhas menores; área: 377 313 km 2; população: 
113 8 6 0 0 0 0  (est. 1977); cap ita l: Tóquio (8 568 700 
hab., est. 1977); principais cidades (1975): Osaka 
(2 778 975 hab.), Yokoama (2 261 649 hab.) e Nagoya 
(2 079 694 hab.); língua: japonês; relig iões: xintoísmo 
e budismo; PNB: 495 bilhões de dólares (1975); princ i
pais exportações: maquinaria, ferro e aço, autoveículos, 
navios, produtos químicos, têxteis e instrumentos; Go
verno: imperador, Hiroito; primeiros-ministros, Takeo Fu- 
kuda (até 27-11-78) e Masayoshi Ohira.

A prosperidade japonesa mostrou notável re
sistência aos graves problemas econômicos que 
têm atingido os países industrializados. Em 1977 
foi atingida a taxa de crescimento de 6,7%, o de
semprego não ultrapassou 2,1% da população 
ativa, a inflação permaneceu sob controle (3,5% 
de junho de 1977 a junho de 1978) e o superávit 
comercial foi de 16 bilhões de dólares.

Terceiro maior exportador, o Japão atende a 
8% do comércio mundial. No entanto, essa posi
ção vem provocando problemas econômicos in
ternacionais, ante a balança comercial extrema
mente favorável ao Japão em suas trocas com 
a Europa e sobretudo com os EUA.

O persistente superávit. Favorecida por 
um excedente comercial de 6,7 bilhões de dóla
res com os EUA em 1977, a moeda japonesa (ie
ne) teve sua mais importante valorização desde 
a Segunda Guerra, aumentando 10% em relação 
à moeda norte-americana em apenas um mês. Os 
resultados foram tão desconcertantes que o Go
verno norte-americano lançou, em 28 de novem
bro de 1977, um ultimato ao Governo nipônico 
exigindo a adoção de medidas que controlassem 
o desequilíbrio comercial desfavorável aos EUA
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Jamaica

Defensores japoneses 
do meio ambiente 
lutam contra a polícia 
(26-3-78) durante uma 
manifestação de protesto 
contra a inauguração
Ho aeroporto 
internacional de Narita, 
perto de Tóquio.
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Ao derrotar Takeo Fukuda 
nas eleições para 
presidente do Partido 
Liberal Democrático, 
Masayoshi Ohira (acima), 
apoiado pela ala de 
Kakuei Tanaka, tornou-se 
o novo primeiro-ministro 
japonês a 7-12-78.

e a ascensão do iene — uma moeda que não ces
sou de se valorizar, apesar das intervenções do 
Banco Central japonês.

Em 1978, a excessiva valorização do iene 
frente ao dólar acabou por prejudicar a balança 
comercial do Japão, levando a um aumento das 
importações e a uma queda no volume das ex
portações, em virtude da concorrência dos pre
ços mais baixos no mercado internacional. En
tretanto, persistiu ainda em 1978 o déficit co
mercial dos EUA com o Japão. A desvaloriza
ção do dólar em relação ao iene foi de 19,1% 
em 1978.

Política interna. Apontado como responsá
vel pela derrota do Partido Liberal Democrático 
nas eleições de dezembro de 1976, Takeo Miki 
renunciou ao cargo de primeiro-ministro e foi 
substituído por Takeo Fukuda — o conhecido 
artífice do “milagre econômico” japonês.

Com Fukuda no poder, o PLD reconquistaria 
o seu prestígio ganhando amplamente as eleições 
para o Senado em julho de 1977. Também come
çou um processo de compromisso político ex
presso sobretudo no interior do partido domi
nante: em sua convenção de janeiro de 1977, o 
PLD concluiu pela necessidade de reformas 
drásticas e pelo final das rivalidades internas 
com vistas a criar uma nova imagem para sua 
organização. E, tanto o Partido Socialista, o se
gundo mais importante do país, quanto o Parti
do Comunista elegeram, em 1977, líderes com 
posições mais moderadas que os anteriores.

Entretanto, o governo de Takeo Fukuda teve 
de enfrentar, a 28 de novembro de 1977, a sua 
primeira séria crise ministerial, reformando todo 
o seu ministério para enfrentar o agravamento 
de problemas econômicos, em conseqüência do 
superávit comercial. Foram então escolhidos es
pecialistas capazes de lançar um programa de 
reativação da demanda doméstica, para absorver 
mais importações e aliviar as pressões exercidas 
sobre o iene.

Assume Ohira. Embora tivesse o seu prestí
gio aumentado com a assinatura do Tratado de 
Paz e Amizade com a China, em agosto de 1978, 
o primeiro-ministro japonês foi surpreendente
mente derrotado na eleição para a presidência do 
PLD por Masayoshi Ohira (ver Personalidades 
do And), a 27 de novembro de 1978. Horas após 
ter sido anunciado o resultado da eleição, da 
qual participaram cerca de 1,5 milhão de japone
ses inscritos no partido, Fukuda apresentou sua 
renúncia a fim de evitar um maior fracionamen- 
to no interior do PLD, desistindo de concorrer 
ao segundo turno das eleições. Eleito automati
camente primeiro-ministro, Ohira não deveria 
alterar a linha política vigente no Japão.

Os empresários ficaram de um modo geral sa
tisfeitos com a eleição de Ohira para primeiro- 
ministro, embora continuassem reivindicando 
medidas que possibilitassem combater a reces
são econômica, responsável por numerosas fa

lências e pelo aumento crescente de desemprega
dos (2,42% em setembro de 1978 — o mais alto 
índice, desde 1959).

Política externa. No plano externo, o acon
tecimento mais importante de 1978 foi a assina
tura de um tratado de paz e amizade com a Chi
na, a 12 de agosto, quando ambos os países se 
comprometeram a desenvolver cooperação eco
nômica e cultural por dez anos. No dia 23 de 
outubro o acordo foi ratificado com a presença 
em Tóquio do primeiro-ministro chinês Teng 
Hsiao-ping. O Governo soviético condenou o 
tratado, dizendo que significava “uma capitula
ção do Japão ante a China”.

EUA. Uma missão comercial norte-america
na constituída de 140 membros chegou ao Japão 
em outubro de 1978. O objetivo da visita, que 
durou catorze dias, foi incentivar a entrada de 
produtos norte-americanos no mercado japonês, 
no intuito de reduzir o déficit comercial dos 
EUA com o Japão.

Em 1977, as questões comerciais dominaram 
as relações do Japão com os EUA, seu principal 
parceiro. Em janeiro, Walter Mondale, vice-pre
sidente dos EUA, visitou o Japão objetivando es
treitar os laços comerciais e pedir ao então pri
meiro-ministro Takeo Fukuda que restringisse 
voluntariamente as exportações. Em março de
1977, Fukuda visitou os EUA, mantendo con
versações com o presidente Carter. Ao lado das 
questões comerciais, foi amplamente debatido o 
uso pacífico da energia atômica (os combustíveis 
nucleares utilizados no Japão são regulados pe
los EUA).

Jogos e Brinquedos
A indústria de jogos e brinquedos tem sido, nos 
últimos anos, um dos setores da economia que 
registra os maiores índices de crescimento: nos 
Estados Unidos, o mercado é estimado atual
mente em 5 bilhões de dólares, e calcula-se que 
no Brasil as vendas chegaram a mais de 5 bi
lhões de cruzeiros em 1978. Além disso, o setor 
tem revelado uma excepcional capacidade de re
novação, evidenciada no uso da moderna tecno
logia da indústria eletrônica para a produção de 
brinquedos.

Nos países mais desenvolvidos, crianças já es
tão se divertindo, por exemplo, com batalhas es
paciais controladas por memórias eletrônicas. 
As maiores sensações do último Natal nos EUA 
foram sofisticados robôs: um deles, o Alphie, 
responde perguntas; o Merlin, ao preço de 33 dó
lares, é um pequeno aparelho que joga com a 
criança, trapaceia até, e é capaz de executar uma 
grande variedade de músicas, se for programado 
corretamente; Sir Galaxy (100 dólares) anda, 
emite sons diversos, acende e apaga luzes, e até 
“fala” (pela voz de seu dono, que opera um con
trole remoto); e 2-XL (50 dólares) fala com voz



própria, propondo perguntas, corrigindo respos
tas erradas e felicitando seu operador pelas res
postas certas, além de jogar e contar piadas. 
Também foram lançados brinquedos eletrônicos 
para os adultos, como um tabuleiro de xadrez 
acoplado a um minicomputador, ao preço de 
275 dólares, que desafia o jogador em dez níveis 
de complexidade.

A promoção desses lançamentos custou às in
dústrias norte-americanas cerca de 160 milhões 
de dólares em publicidade em 1978. No Brasil, 
calculou-se que as verbas publicitárias dos gran
des fabricantes chegaram a 180 milhões de cru
zeiros, grande parte concentrada nas semanas 
que antecederam o Natal, período que representa 
60% do faturamento anual.

A tendência à introdução de brinquedos ele
trônicos no Brasil parece irreversível, mas as pri
meiras experiências encontraram um obstáculo 
no alto custo, pois os modelos lançados são im
portados ou fabricados sob licença.

Bonecas e bonecos. Ainda sem condições 
de desenvolver uma tecnologia própria, a indús
tria nacional tem preferido incorporar figuras 
conhecidas da televisão — e, portanto, um su
cesso garantido — à sua linha de produtos. Lan
çada em 1978 pela Atma, a boneca Jenny Mara
vilha é, por exemplo, uma tentativa de aproveitar 
o prestígio das heroínas dos programas Jenny É 
um Gênio e Mulher Maravilha. Foi, ainda, a te
levisão que inspirou a Estrela — a maior empre
sa do setor, com uma participação de 50% do 
mercado — a lançar a boneca Pepa, baseada na 
atriz Pepita Rodrigues, que encarnou uma das 
personagens da novela Dancin *Days. O mesmo 
caminho foi seguido pela Glasslite, com uma 
coelhinha Kika, calcada numa personagem do 
programa Planeta dos Homens.

O nível de renda do consumidor brasileiro pa
recia ser, na verdade, o grande entrave à expan
são do m ercado. A lg u m a s em presas p rocuraram

operar com produtos de baixo preço, de forma 
a atingir também as camadas de menor poder

aquisitivo. Fornecida numa pequena caixa, a Fo- 
folete, uma bonequinha de 10 centímetros, e bai
xo preço (35 cruzeiros), tornou-se um dos lança
mentos mais bem-sucedidos da Trol em 1978.

As bonecas ainda são um sucesso garantido 
no mercado e, por isso, as empresas têm buscado 
fórmulas de estendê-las aos meninos, por meio 
de versões masculinas. Entre as experiências de 
maior êxito está o Falcon, lançado no Brasil em
1977 pela Estrela, que chegou a representar, em 
unidades, cerca de 80% das vendas de algumas 
lojas de São Paulo. Em 1978, o Falcon, um sol
dado armado com os mais modernos equipa
mentos bélicos (camuflagem, tanques, jipes, ri
fles etc.), ganhou um novo acessório, um heli
cóptero.

Apoiado na opinião de educadores que desa
conselham o uso de brinquedos que possam ape
nas incitar a criança à violência, o segmento de 
brinquedos educativos, que procuram estimular 
o desenvolvimento motor e a imaginação da 
criança (jogos, móbiles, artigos de encaixe, fan
toches etc.), teve um estímulo considerável no 
Brasil no período 1976/78.

Os jogos para todos. Durante muito tem
po dedicadas exclusivamente às crianças, as in
dústrias nacionais começaram a descobrir o po
tencial do mercado de jogos que atinjam também 
os adultos, sobretudo após o crescente sucesso 
internacional dos chamados wargames Gogos de 
guerra) e a redescoberta de jogos tradicionais de 
vários povos, sobretudo asiáticos. Em 1978, foi 
lançada no Brasil uma série de novos jogos, co
mo M X  7, Fuga e Emboscada; surgiu em São 
Paulo a Game Store, a primeira casa especializa
da em jogos; e foi lançada nas bancas de jornais 
a série de fascículos Todos os Jogos, da Abril 
Cultural, que organizou um grande roteiro, his
tórico e teórico, de jogos de cartas, dados e tabu
leiros, acompanhado do respectivo material.

O  m ercado brasileiro co m e ça  tam bém  a expe
rimentar o setor eletrônico. Em 1977, foi lança
do o Telejogo, que, ligado a qualquer aparelho

A indústria de brinquedos 
vem se sofisticando 
pelo uso crescente 
da eletrônica, como 
no robô 2-XL (à esq.), e 
pela ampliação da 
gama de jogos 
oferecidos ao público 
(acima, o início 
da coleção Todos os Jogos, 
da Abril Cultural).

J E R Õ E T
Ver Territórios 
Dependentes
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de televisão, permite o uso da tela para a disputa
de três jogos diferentes, e chegou a vender, em 
média, duzentas unidades por dia em alguns re
vendedores.

Também as casas de diversões eletrônicas, ti
po Flipperama, tornam-se cada vez mais nume
rosas nas grandes cidades: uma pesquisa realiza
da em 1977 apurou que, apenas em São Paulo, 
elas faturam em média 14 milhões de cruzeiros 
por mês.

Jordânia

Moderado na luta 
contra Israel, o rei 
jordaniano Hussein 
(acima, na comemoração 
do jubileu de trono) 
reaproximou-se dos 
demais países árabes 
após o acordo egípcio- 
israelense de Camp 
David e reconciliou-se
t o m  os  g u e rr ilh e iro s
palestinos, contra quem 
lutara em 1970.

Monarquia do Oriente Médio, limitada pela Síria (N), Ira
que (NE), Arábia Saudita (L e S) e Israel (0); área: 97 740 
km 2; população: 2 779 000 (est. 1976); cap ita l: Amã 
(691 000 hab., 1976); principais cidades (1976): Zarga 
(225 000 hab.), Irbid (115 000 hab.); língua: árabe; re li
giões: islamismo (94%), cristianismo (6%); PNB: 1,24 
bilhão de dólares (1975); principais exportações: fosfa- 
tos (40%), laranja e verduras; Governo: rei, Hussein Ibn 
Talal; primeiro-ministro, Mudar Badran.

Praticamente isolada dos demais Estados ára
bes, desde 1974, por divergir do amplo apoio da
do à Organização de Libertação da Palestina 
(OLP), a Jordânia reaproximou-se desses países 
em 1978, para repudiar os acordos de paz de 
Camp David entre Egito e Israel. A posição jor- 
daniana com relação a esses acordos foi inicial
mente de expectativa, embora não tenha aceita
do participar das negociações, como queriam os 
EUA. Mas, após a assinatura do acordo, o rei 
Hussein rejeitou as decisões tomadas por Egito 
e Israel, alegando que não foram atendidas as 
reivindicações básicas da comunidade árabe: re
tirada de Israel dos territórios ocupados e reco
nhecimento do direito do povo palestino à auto
determinação.

Reconciliação com a OLP. Outro passo 
importante na reaproximação com os demais 
países árabes foi dado na 9.a Conferência de Cú
pula da Liga Árabe, realizada em Bagdá, a 
5-11-78, quando o rei Hussein e o líder palestino 
Yasser Arafat anunciaram que havia coincidên
cia de posições políticas entre eles, em relação 
à causa palestina. Um importante indício da rea
proximação com a OLP já fora dado em março 
de 1978, quando a Jordânia libertou cerca de mil 
prisioneiros políticos palestinos. Hussein, entre
tanto, não aceitou participar da Frente Árabe de 
Rejeição aos Acordos Sadat-Begin.

A dependência externa. O país registrou 
em 1977/78 um índice de inflação bastante bai
xo (2,3% de junho de 1977 a junho de 1978) e 
mantém sua economia em crescimento. Preten
de-se aumentar a produção de fosfatos de 1,6 mi
lhão de toneladas em 1974 para 8 milhões em
1980. Contudo, a Jordânia continua dependente 
da ajuda externa, fornecida basicamente pelos 
países árabes produtores de petróleo, além dos
Estados Unidos (contribuição anual de 93 mi
lhões de dólares) e das remessas familiares en

viadas por trabalhadores jordanianos no Kuwait 
(cerca de 50 milhões de dólares por ano).

Em 1977, foram concluídas a represa Rei Ta
lal, no rio Yarmuk, destinada à irrigação de
4 900 hectares de terras desérticas, a ampliação 
do porto de Al Aqabah e a construção da estra
da Amã—Al Aqabah, passando pela região pro
dutora de fosfatos.

Relações exteriores. A Jordânia estreitou 
suas relações com a Síria, criando em 1976 um 
comando militar único e integrando em 1977 a 
rede de energia elétrica, além de acentuar a coo
peração entre as agências oficiais de notícias. 
Também continuou mantendo fortes laços com 
os EUA e a Grã-Bretanha, visitados por Hussein 
em abril de 1977.

Casamento. Hussein, cuja terceira esposa 
morreu em 1977 num desastre de avião, casou-se 
em junho com a norte-americana de origem ára
be Elizabeth Halaby, que foi proclamada rainha.

Justiça0
Entre as questões jurídicas mais amplamente 
discutidas nos parlamentos e tribunais dos prin
cipais países do mundo em 1976/78 tiveram re
levância as referentes ao direito de família (lega
lização do aborto), ao controle da criminalidade 
(sobretudo a de motivação política) e as medidas 
de proteção ao meio ambiente.

Direito de família. A iniciativa que alcan
çou maior repercussão neste campo no Ocidente 
foi a aprovação, pelo Parlamento italiano, em 
maio de 1978, do projeto que legalizou o aborto 
no país, apesar da forte oposição da Igreja Cató
lica. Também na Nova Zelândia, o aborto não 
terapêutico tornou-se legal, entrando em vigên
cia em abril. Já na Suíça, em referendo popular 
realizado em maio, o eleitorado rejeitou o proje
to que legalizava o aborto.

Ainda na área do direito de família, a Supre
ma Corte de Justiça dos Estados Unidos consi
derou legais os castigos corporais infligidos a 
crianças nas escolas e proibiu a distribuição de 
contraceptivos a menores de idade.

Direito penal. No que se refere à legislação 
de combate à criminalidade política, as reformas 
legislativas mais importantes foram as adotadas 
em maio de 1978 pelo Parlamento italiano, que 
aprovou uma série de leis destinadas a reprimir 
os atos de terrorismo, entre as quais a que permi
te a detenção de suspeitos por mais de 24 horas 
para investigação e a que atribui às autoridades 
policiais o poder de invadir propriedades priva
das sem notificação prévia. Apesar de muito 
combatida pelos partidos de esquerda, a nova le
gislação antiterror foi aprovada pela maioria dos 
italianos no referendo nacional realizado em ju
nho de 1978.

Também na Alemanha, o Governo aprovou 
medidas legislativas de combate ao terrorismo
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político, como a controvertida proibição de con
tato entre os acusados e seus advogados, sempre 
que as autoridades policiais suspeitarem de liga
ção política entre eles.

Proteção ao meio ambiente. Os principais 
países do mundo continuaram aprovando leis de 
combate à poluição industrial e à provocada por 
autoveículos. Normas de regulamentação da 
emissão de substâncias poluentes têm sido ado
tadas nos últimos anos pelos Governos dos Esta
dos Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Ja
pão e outros países com resultados satisfatórios. 
O fato mais importante ligado à defesa do meio 
ambiente foi a adoção, pela Assembléia Geral da 
ONU, realizada em maio de 1977, da Conven
ção sobre a Proibição do Emprego de Meios 
Técnicos e Militares Capazes de Modificar o 
Meio Ambiente. Mas as alterações no meio am
biente com finalidades pacíficas continuaram 
sem sofrer qualquer restrição.

NO BRASIL
No biênio 1977/78, o Governo introduziu impor
tantes mudanças na legislação brasileira, ao pro
mulgar três emendas constitucionais. A primeira
— a de n.° 7 —, promulgada em abril de 1977, 
resultou da recusa da bancada do MDB em vo
tar o projeto de reforma judiciária apresentado 
pelo Poder Executivo. Diante do impasse, o pre
sidente colocou o Congresso em recesso, e inse
riu 94 alterações nas disposições da Constitui
ção de 1969 referentes à organização do Poder 
Judiciário. As duas outras emendas, também in
troduzidas durante o recesso parlamentar, esta
beleceram a eleição indireta dos governadores e 
de um senador em cada Estado (os chamados 
“biônicos”), e estenderam às eleições diretas os 
dispositivos da Lei Falcão (ver Brasil).

Fím do AI-5. A 21 de setembro de 1978, no
va emenda constitucional — a de n.° 11 — era 
aprovada pelo Congresso Nacional, formalizan
do a tendência à crescente abertura no sistema 
político brasileiro. Promovendo alterações em 
dezesseis artigos da Constituição, a emenda res
tabeleceu (exceto para os crimes de segurança 
nacional) a imunidade parlamentar, extinguiu a 
pena de morte, a prisão perpétua e o banimento, 
introduziu a aprovação em separado, na Câmara 
e no Senado, das futuras emendas constitucio
nais e suspendeu por um ano a fidelidade parti
dária, possibilitando recomposições parlamenta
res e o surgimento de novos partidos.

No entanto, o traço marcante dessa emenda 
foi o fato de haver revogado o Ato Institucional 
n.° 5, instituindo em seu lugar três graus de sal
vaguardas: os estados de sítio e de emergência 
e as medidas de emergência, que dão ao Executi
vo poderes para suspender as garantias constitu
cionais por tempo determinado. Além disso, per
mite a volta às atividades políticas daqueles que 
tiveram seus direitos políticos suspensos, desde 
que decorrido o prazo da punição (dez anos).

O caso Herzog. No terreno da aplicação da 
justiça, o fato que maior repercussão alcançou 
no país, em 1978, foi a decisão do juiz Márcio 
José de Morais (ver Personalidades do Ano) so
bre o processo movido por Clarice Herzog, espo
sa do jornalista Vladimir Herzog, contra a 
União, em que pedia reparação pela morte de 
seu marido nas dependências do CODI-DOI, em 
São Paulo, em 1975. A sentença do magistrado 
declarou a União responsável pela prisão, tortu
ra e morte do jornalista, o que significou impor
tante mudança no desenvolvimento da questão 
dos direitos humanos no Brasil.

Código penal. Em outubro de 1978, o Con
gresso revogou o Decreto-Lei n.° 1 004, de 21 
de outubro de 1969, que dera vigência ao novo 
Código Penal Brasileiro. A medida legislativa 
revigorou, assim, o Código Penal de 1940, com 
as modificações nele introduzidas nos últimos 
anos. Na realidade, o decreto revogado nunca 
chegou a vigorar em virtude das críticas feitas 
por juizes, promotores, curadores e advogados, 
que o consideravam inaplicável, levando o Go
verno a suspender a sua vigência “provisoria
mente” durante nove anos.

Lei de Segurança Nacional. A 27 de no
vembro de 1978, o Congresso aprovou, por de
curso de prazo, o projeto da nova Lei de Segu
rança Nacional apresentado pelo Governo. 
Substancialmente, o novo diploma legal não di
fere do anterior, embora dois artigos — justa
mente os mais criticados — apresentem inova
ções na matéria. O primeiro autoriza o ministro 
da Justiça a apreender jornais, revistas, livros e 
outras publicações; o outro estende a responsa
bilidade penal, para efeitos de Segurança Nacio
nal, a todos os brasileiros maiores de 16 anos 
de idade.

Divórcio. No dia 28 de junho de 1977, o pre
sidente do Senado promulgou a emenda divor- 
cista, de autoria do senador Nelson Carneiro 
(MDB-RJ), aprovada no Congresso por 226 vo-

Clarice Herzog, ao 
ouvir a sentença do juiz 
federal Márcio José 
de Morais, a 27-10-78, 
declarando a União 
responsável pela prisão 
e morte de seu marido, 
Vladimir Herzog, 
nas dependências do 
CODI-DOI do II Exército, 
em São Paulo.

JORNAIS
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Ver Religiões e Cultos

JUDÔ
Ver Esportes



0  Congresso Nacional 
aprovou, no dia 
15-6-77, a emenda 
constitucional n.° 9, de 
autoria do senador 
Nelson Carneiro 
(ao lado), introduzindo 
o divórcio no Brasil.

Laos

do emir Sabah al-Salem al-Sabah, foi protelada 
sine die a revisão da Constituição. Em setembro 
de 1978, o país foi eleito membro não permanen
te do Conselho de Segurança da ONU.

tos contra 159. Sancionada a 26 de dezembro 
pelo presidente da República, a lei extingue o 
tradicional desquite e concede o divórcio aos ca
sais que estejam separados há mais de três anos.

Sistema penitenciário. Em 1978, o presi
dente da República sancionou a legislação que, 
entre outras alterações, ampliou o instituto da 
suspensão da pena e do livramento condicional, 
que passa a abranger penas de até dois anos de 
reclusão.

Congresso de magistrados. Outro aconte
cimento jurídico importante em 1978 foi a reali
zação, no Rio de Janeiro, do VI Congresso da 
União Internacional dos Magistrados. O concla
ve, com setecentos participantes de vinte países, 
discutiu basicamente os problemas da criminali
dade nas conseqüências da urbanização.

Kuwait
Monarquia constitucional do Oriente Médio, limitada pe
lo Iraque (N e 0), golfo Pérsico (L) e Arábia Saudita (S); 
área: 16 918 km 2; população: 1 030 000 (est. 1976); 
capita l: Kuwait (78 000 hab., est. 1975); principal cida
de: Hawalli (130 300 hab., est. 1975); línguas: árabe e 
inglês; re lig ião: islamismo; PNB: 11,95 bilhões (1977); 
principais exportações: petróleo, peixe e camarão; Go
verno: xeque, Saad al-Abdullah al-Salem al-Sabah.

Com uma produção diária de 1,6 bilhão de 
barris, em 1978 o Kuwait tornou-se um dos mais 
influentes membros árabes da OPEP. Nesse sen
tido, teve grande peso a decisão tomada pelo mi
nistro do petróleo, xeque Ali Khalifa al-Sabah, 
durante a segunda reunião ministerial dos mem
bros da OPEP, realizada em dezembro de 1978 
em Abu Dhabi, e na qual se resolveu aumentar 
o preço do petróleo entre 2% e 4% a cada três 
meses.

Política interna. Em 1976, o Governo dis
solveu o Parlamento e revogou alguns artigos da 
Constituição, sobretudo os que dispunham sobre 
a convocação de eleições. Em 1977, suspendeu 
a Constituição e, após a morte, em dezembro,

Laos
República popular do Sudeste Asiático, limitada pela Chi
na (N), Vietnam (L), Cambodja (S), Tailândia (0) e Birmâ
nia (NO); área: 236 800 km 2; população: 3 462 000 
(est. 1977); cap ita l: Vientiane (176 600 hab., 1973); 
principal cidade: Savannakhet (50 690 hab., 1973); lín 
guas: lao (oficial), francês e inglês; re lig ião: budismo; 
PNB: 220 milhões de dólares (est. 1974); principais ex
portações: madeira, estanho e café; Governo: presiden
te, Suvanavong; primeiro-ministro, Kaysone Fomvilhan.

O Governo comunista do Laos tem enfrenta
do, a partir de 1976, um movimento guerrilheiro 
anticomunista, facção de grupos de guerrilheiros 
contrários ao regime, formados principalmente 
por membros *de etnia meo. Em virtude, porém, 
da ajuda econômica e militar do Vietnam — 
com quem assinou, em julho de 1977, um trata
do de amizade —, o Governo laosiano tem obti
do sucesso nessa luta e, em março de 1977, apri
sionou o ex-rei Savang Vathana e outros mem
bros da família real, acusados de liderar os rebel
des. Exatamente um ano depois, forças do Go
verno, apoiadas por 30 000 guerrilheiros 
vietnamitas, bombardearam cidades do norte 
do país, onde se concentra a maioria da popula
ção meo. Centenas de sobreviventes refugiaram- 
se na vizinha Tailândia.

Economia. A prolongada seca que atingiu o 
país em 1977 levou o Governo a solicitar ajuda 
internacional, sendo atendido pela Suécia, Japão 
e FAO, que concederam um empréstimo de 391 
milhões de dólares.

Relações exteriores. Em 1976/77, o Laos 
assinou acordos econômicos com a União Sovié
tica e a China, enquanto no mesmo período 
ocorreu uma deterioração das relações com 
França e Estados Unidos levando, inclusive, o 
Governo de Vientiane a pedir a retirada dos adi
dos militares desses dois países. Por outro lado 
melhoraram as relações com a Tailândia.

Em janeiro de 1976, o Governo tailandês rea
briu as fronteiras com o Laos, fechadas dois me
ses antes, e, a partir de outubro de 1977, foi le
vantado o bloqueio das exportações laosianas 
para aquele país.

Lesoto
Monarquia constitucional do sul da África, membro da 
Comunidade de Nações, no centro-leste da República da 
África do Sul; área: 30 355 km 2; população: 1 230 000 
(est. 1976); cap ita l: Maseru (14 700 hab., 1976); lín
guas: sesoto (oficial) e inglês; relig iões: catolicismo, 
protestantismo e animismo; PNB: 210 milhões de dóla
re s (est. 1 9 7 5 ) ;  p r in c ip a is  e x p o r t a ç õ e s :  lã, m o h a ir  (pele
de cabra angorá), gado e diamante; Governo: rei, Mos- 
hoeshoe II; primeiro-ministro, Leabua Jonathan.
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da África do Sul e as relações entre os dois paí
ses se deterioraram a partir de 1977, quando Le
soto passou a reivindicar a soberania sobre o 
Estado Livre de Orange e partes dos territórios 
de Natal e Transvaal. Outra fonte de problemas 
para o Lesoto são suas disputas com o Transkei, 
que lhe serve como corredor de exportação. As 
fronteiras entre os dois países foram fechadas em 
1976, quando o primeiro-ministro Leabua Jona- 
than recusou-se a reconhecer a independência do 
Transkei.

Líbano
República do Oriente Médio, limitada com a Síria (N e 
L), Israel (S) e mar Mediterrâneo (0); área: 10 230 km 2; 
população: 2 869 000 (1975); capital: Beirute 
(1 172 000 hab., 1975); principal cidade (1972): Trípoli 
(150 000 hab.); línguas: árabe e francês; relig iões: isla- 
mismo e catolicismo; PNB: 3,2 bilhões de dólares 
(1975); principais exportações: maquinaria, frutas e 
hortaliças, tecidos e confecções; Governo: presidente, 
Elias Sarkis; primeiro-ministro, Selim al-Hoss.

Desde 13 de abril de 1975, quando milicianos 
do Partido Falangista Cristão mataram 27 pa
lestinos e libaneses muçulmanos, em uma em
boscada, num bairro de Beirute, o Líbano pas
sou a viver uma das mais violentas crises de sua 
história contemporânea, dilacerado por uma 
guerra civil que envolveu, de um lado, cristãos, 
e, de outro, palestinos e muçulmanos de esquer
da. O final do conflito, em novembro de 1976, 
não significou a pacificação do país.

Um barril de pólvora. O assassínio dos pa
lestinos e libaneses foi apenas o estopim que fez 
explodir o barril de pólvora que se tornara o 
Líbano desde 1970, com a chegada dos palesti
nos expulsos da Jordânia e a crescente pressão 
dos muçulmanos por maior participação na polí
tica nacional, dominada pelos cristãos.

A intervenção síria. Em março de 1976, 
onze meses após o desencadeamento da luta, 
quando mais de 600 000 pessoas haviam deixa
do Beirute, o fracasso de um amplo acordo polí
tico, patrocinado pela Síria, agravou a crise, e 
o Exército libanês exigiu a renúncia do presiden
te Suleiman Franjieh. A intensificação da guerra 
por todo o país e o avanço das conquistas mu
çulmanas e palestinas no oeste de Beirute am
pliaram as consequências internacionais do con
flito: a Nunciatura católica foi incendiada; os 
EUA evacuaram sua embaixada, colocando ain
da de sobreaviso várias unidades da VI Frota, 
estacionada no Mediterrâneo; e Israel colocou 
suas tropas do norte em estado de alerta.

A impossibilidade de acordo entre as facções 
em luta, a acelerada desagregação do Exército 
libanês (neutro no início da luta), o fortalecimen
to dos movimentos palestinos e a falta de um 
Governo constitucionalmente reconhecido (Elias 
Sarkis, eleito pelo Parlamento, em maio, para

substituir Franjieh, não tomara posse) conduzi
ram a um dos mais contraditórios acontecimen
tos da guerra: a invasão pelas tropas sírias, que. 
aliadas à organização guerrilheira palestina Sai- 
ca (de tendência direitista), passaram a combater 
os comandos da Organização para a Libertação 
da Palestina (OLP).

Uma força de paz árabe. A intervenção 
síria agravou o conflito, lançando numa apressa
da ação diplomática não só os países árabes, co
mo também os EUA (que tiveram seu embaixa
dor no Líbano, Francis Meloy, seqüestrado e as
sassinado em 17 de junho), a URSS e a França.

A criação imediata de uma força de paz ára
be, para intervir no Líbano, còm maioria de tro
pas sírias, apressou a derrota dos palestinos. A
12 de agosto, após 51 dias de cerco, caía o prin
cipal reduto palestino: o acampamento de Tal 
Zaatar, arrasado por forças cristãs, no qual mor
reram mais de 6 000 palestinos.

Sarkis assume. Assumindo o Governo em 
setembro de 1976, Elias Sarkis procurou recons
truir a autoridade do Estado e amenizar os terrí
veis efeitos da guerra na situação econômica do 
país, nomeando em dezembro um gabinete de 
tecnocratas chefiado por Selim al-Hoss. Em ju
lho de 1977, o Parlamento concedeu ao gabinete 
o direito de governar por decreto e estabeleceu 
a censura à imprensa. Segundo dados governa
mentais da época, os prejuízos com o conflito 
variavam entre 1,7 e 2,7 bilhões de dólares, e em
1977 os gêneros alimentícios estavam 400% 
mais caros do que antes da guerra. A guerra civil 
deixara 63 875 mortos, 217 593 feridos e 7 800 
pessoas desaparecidas.

A guerra no sul. Embora os beligerantes te
nham concordado com um cessar-fogo em outu
bro de 1976, continuaram os combates localiza
dos e eventuais, atingindo um momento de ten
são em março de 1977, quando foi assassinado 
o líder druso Kamal Jumblatt (ver Obituário), 
presidente do Partido Socialista Progressista. No 
sul, onde não havia a força de paz árabe, prosse

LEIS
Ver Justiça

O conflito no 
Líbano causou mais de 
60 000 mortes e 
ferimentos em mais de 
200 000 pessoas.
Na foto, uma rua do 
centro de Beirute, 
no Natal de 1977.

Líbano
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guiram os choques entre palestinos e cristãos, es
tes apoiados por forças israelenses.

A 11 de março de 1978, em represália a um 
atentado palestino contra um ônibus israelense, 
perto de Haifa, no qual morreram 35 turistas, 
40 000 soldados de Israel, apoiados por tanques 
e aviação, avançaram pelo sul do Líbano, des
truindo todos os acampamentos palestinos da re
gião. Depois de três meses, período em que foi 
duramente criticado em âmbito internacional, Is
rael -etirou suas forças, em Cumprimento a uma 
resolução da ONU, que enviou para a região 
uma força de 6 000 soldados, recrutados em dez 
países membros.

A presença das forças da ONU e da Força 
de Paz Árabe foi insuficiente para extinguir a 
profunda divisão político-religiosa do país. A 
onda de atentados e revanches continuou sendo 
desenvolvida por todas as partes.

As conversações de paz egípcio-israelenses 
em Camp David (EUA), repudiadas pelos pales
tinos, levaram a OLP a convocar, em setembro 
de 1978, uma greve geral em Beirute. Ao mesmo 
tempo, no sul, as milícias cristãs, apoiadas pelos 
israelenses, enfrentavam remanescentes de for
ças palestinas. E, em outubro, tropas sírias e 
cristãos falangistas lutavam nas ruas de Beirute, 
no mais violento combate travado na capital, 
desde 1976.

Libéria
República da África ocidental, limitada pela Guiné (N), 
Costa do Marfim (L), oceano Atlântico (S e 0) e Serra 
Leoa (NO); área: 111 400 km 2; população: 1 750 000 
(est. 1976); capital: Monróvia (180 000 hab., 1974); 
línguas: inglês (oficial) e mais de trinta dialetos africanos; 
re lig ião: animismo; PNB: 630 milhões de dólares (est.
1975); principais exportações: minério de ferro e borra
cha; Governo: presidente, W illiam R. Tolbert.

A política de abertura aos investimentos es
trangeiros, iniciada ainda no Governo de Wil
liam Tubman, para aliviar o endividamento ex
terno, continuou sendo aplicada por seu suces
sor, William Tolbert, no poder desde 1975.

A exploração das jazidas de ferro por empre
sas estrangeiras possibilitou a construção de um 
novo porto e de uma nova usina de peletização 
em Buchanan, além de uma estrada de ferro com 
273 km entre essa cidade e Nimba.

O Plano Nacional de Desenvolvimento para 
o período 1977/80, elaborado pelo Governo, 
prevê investimentos da ordem de 413 milhões de 
dólares, sobretudo em desenvolvimento agrícola, 
produção de energia, saneamento e educação.

Política externa. A Libéria, que sempre 
manteve uma atitude moderada em relação à 
política do apartheid na África do Sul, radicali
zou sua posição a partir de junho de 1978, quan
do pediu aos EUA que exercessem pressão eco
nómica sobre aquele país, a fim de forçá-lo a pôr 
um fim à discriminação racial.

Líbia
República do norte da África, limitada pelo Mediterrâneo 
(N), Tunísia (NO), Argélia (O), Tchade e Nigéria (S), Egito 
(L) e Sudão (SE); área: 1 759 540 km 2; população:
2 444 000(19 75 ); cap ita l: Trípoli (551 000 hab., 1973); 
principais cidades (1975): Bengazi (337 423 hab.), M i- 
suràta (177 939 hab.); língua: árabe; re lig ião: islamis- 
mo; PNB: 12,4 bilhões de dólares (1975); principais ex
portações: petróleo, oleaginosas e couro; Governo: pre
sidente, Muammar Al-Khadafy.

Em março de 1977, obedecendo às diretrizes 
do presidente do Conselho do Comando Revolu
cionário, coronel Muammar Al-Khadafy, o Con
gresso Nacional da União Socialista Árabe 
(CNUSA) aprovou uma ampla reforma institu
cional e a mudança do nome oficial do país para 
Jamahiria Popular Socialista Árabe da Líbia. O 
Alcorão passou a ser a lei suprema, o Conselho 
do Comando Revolucionário foi extinto e o 
Conselho de Ministros, substituído pelo Comitê 
Popular, formado por 26 membros, cada um de
les representando um secretariado distrital do 
partido. Além disso, foi instituído um Congresso 
Geral do Povo e Khadafy elegeu-se presidente 
da República e secretário-geral do CNUSA, úni
co partido político reconhecido na Líbia. Apesar 
do fortalecimento do poder pessoal de Khadafy, 
elementos das Forças Armadas continuam 
opondo resistência à sua liderança. A explosão 
em março de 1978 de um helicóptero no qual 
Khadafy deveria viajar e que causou a morte de 
dois altos dirigentes comunistas da Alemanha 
Oriental e de mais nove outras pessoas, determi
nou a prisão de vários oficiais da Força Aérea 
da Líbia.

Economia. Os altos lucros oriundos do pe
tróleo vêm possibilitando desde 1974 grandes in
vestimentos nos setores de infra-estrutura, e em 
dezembro de 1976 o Governo líbio tornou-se o 
segundo maior acionista da indústria de automó
veis Fiat, depois da família Agnelli.

Política externa. As relações entre a Líbia 
e o Egito, tensas desde 1973, deterioraram-se 
sensivelmente a partir de julho de 1977, quando

O presidente Khadafy (dir.) e seu colega argelino
Boumedienne, na Conferência da Rejeição, em Damasco.
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se registraram choques armados na fronteira en
tre os dois países. Em novembro, após a viagem 
de Sadat a Israel, Khadafy não só rompeu rela
ções diplomáticas com o Egito, como também 
liderou a formação da Frente de Rejeição, inte
grada por Argélia, Iraque, Iêmen, Líbia e Orga
nização pela Libertação da Palestina (OLP), pa
ra se opor às negociações de paz, entre Egito e 
Israel. Paralelamente, tornaram-se tensas as re
lações com o Sudão, tradicional aliado do Egito, 
e em fevereiro de 1978 a Líbia assinou um trata
do com o Tchade, pelo qual se comprometeu a 
retirar seu apoio aos rebeldes da Frente Nacio
nal de Libertação do Tchade (Frolina), em troca 
da incorporação ao seu território de uma área 
de cerca de 180 000 km2 disputada pelos dois 
países. Khadafy continuou apoiando o movi
mento separatista das ilhas Canárias, razão da 
viagem do rei da Espanha, João Carlos, à Líbia, 
em janeiro de 1978. Em junho, o presidente líbio 
visitou a Argélia, e em julho esteve em Malta, 
prometendo à ilha ajuda econômica e militar.

Liechtenstein
Principado da Europa ocidental situado no vale do Reno 
e limitado pela Áustria (L) e Suíça (N, S e O); área: 160 
km 2; população: 23 900 (est. 1976); capita l: Vaduz 
(4 620 hab., est. 1976); principal cidade: Schaan (4 354 
hab., est. 1976); língua: alemão; re lig ião: catolicismo; 
PNB: os indicadores econômicos do Liechtenstein são 
incorporados aos da Suíça; principais exportações: pro
dutos metalúrgicos, móveis e artigos de cerâmica; Go
verno: príncipe, Franz Josef II: primeiro-ministro, Hans 
Brunhart.

O fato político mais importante dos últimos 
três anos nesse pequeno país foi a assinatura pe
lo príncipe Franz Josef, no mês de agosto de
1976, da lei que concedeu o direito de voto às 
mulheres nas eleições comunais. A iniciativa go
vernamental foi ratificada pelo referendo popu
lar realizado em setembro do mesmo ano, e já 
no mês de abril de 1977, as mulheres votaram 
pela primeira vez.

As eleições parlamentares de fevereiro de
1978 favoreceram a União Patriótica, que ga
nhou oito das quinze cadeiras do Legislativo, e 
escolheu Hans Brunhart para ocupar o cargo de 
primeiro-ministro.

Em setembro de 1978, o principado tornou-se 
o 22.° membro do Conselho da Europa.

Literatura
Provavelmente, o fato mais visível na vida literá
ria dos principais países do mundo ocidental, in
clusive o Brasil, em 1977/78, vem a ser a prefe
rência do público leitor por gêneros considera
dos literariamente periféricos, como as memó
rias, depoimentos, relatos de viagem, pertis de 
Mderes e radiografias de épocas.

PR ÊM IO  JA B U T I (1978)

O bra /Ins titu ição

A Hora da Estrela
0  Coração Disparado
Hora Inclinada
Ao Vencedor as Batatas
Miséria Universal, M iséria Nacional,
M inha Própria Miséria
História M eio ao Contrário
Jornal da Tarde
O Coro dos Contrários
História da Inteligência Brasileira
Livraria Pioneira

A u to r

Clarice Lispector 
Adélia Prado 
Hermann José Reipert 
Roberto Schwarz

romance
poesia
contos
estudos literários 
memórias

Paulo Duarte 
Ana Maria Machadoliteratura in fanto-juvenil 

crítica e noticiário cultural 
revelação de autor 
ciências humanas 
produção editorial 
personalidade do ano

José Miguel W isnik 
W ilson M artins

An tôn io  Cândido

PR ÊM IO  IN L  (1977)

Obra

Água do Tempo 
A Trombeta do Anjo Vingador 
A Nora A nterio r 
A B iblioteconom ia no 
Contexto Mundial

A u to r
Alphonsus de Guimaraens Filho 
Dalton Trevisan 
Everaldo Moreira Veras

Categoria
poesia
conto e novela 
conto e novela 
biblioteconom ia e 
documentação Edson Nery da Fonseca

LITERATURA NO MUNDO
Estados Unidos. Em 1976, ano do bicentená
rio da independência norte-americana, uma obra 
alcançou imenso sucesso, em todo o país: Roots: 
The Saga o f an American Family, do escritor ne
gro Alex Haley, cujas vendas se elevaram, em 
semanas, a alguns milhões de exemplares; trans
posta para a televisão, a história foi acompanha
da por dezenas de milhões de espectadores. O 
livro, que reconstitui a vida de uma família de 
negros desde a escravidão de seu “patriarca” 
Kunta Kite, transformou-se em pouco tempo 
num dos maiores êxitos de vendas da história 
norte-americana. O livro de Haley, com o título 
de Negras Raízes, esteve entre os mais vendidos 
no Brasil, em 1978.

A produção literária de 1977 não foi das mais 
densas. A crítica assinalou o surgimento de um 
bom número de narrativas irônicas, paródias, 
pastiches e, sobretudo, a exploração de “temas 
niilistas”, em obras como The Professor o f Desi- 
re, de Philip Roth, e Blind Date, de Jerzy Ko- 
sinski. Por isso mesmo, o acontecimento que tal
vez tenha repercutido mais profundamente nos 
meios literários foi a morte de Robert Lowell, 
considerado o maior poeta da atualidade norte- 
americana.

Já em 1978, o público procurou principalmen
te obras de depoimentos históricos e políticos, 
como American Caesar: Douglas MacArthur 
(1880/1964), de William Manchester, biografia 
do famoso general da II Guerra Mundial; Evita: 
First Lady, de John Barnes, que conta a vida da 
primeira dama do peronismo; e Biko, de Donald 
Woods, biografia de líder negro sul-africano, que 
apareceu morto na prisão. Os críticos elogiaram 
ainda Fields o f Fire, de James Webb, romance 
sobre a Guerra do Vietnam, e The Snow Leo- 
pard, livro em que o romancista Peter Mathies- 
sen narra sua viagem ao Himalaia em 1973.

Inglaterra. No biênio 1976/77, a surpresa

Liechtenstein

LIGA ÁRABE
Ver Organizações 
Internacionais
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Oficcionista italiano 
Alberto Moravia 
causou polêmica nos 
meios literários com a 
publicação, em 78, do 
romance Vita Inferiore, 
uma alegoria 
sobre a autodestruição 
da burguesia.

da atividade editorial britânica foi o fracasso de 
dois romancistas, internacionalmente conheci
dos: John Fowles (autor de O Colecionador), cu
jo livro Daniel Martin valeu-lhe comentários 
acres nos jornais londrinos; e J. R. R. Tolkien, 
que lançou The Silmarillion, por alguns conside
rado “ilegível”. Em 1976, morreu Agatha Chris- 
tie (ver Obituário), a mais famosa autora de nar
rativas policiais da atualidade.

Mas em 1978 novas reputações começaram a 
se firmar na ficção inglesa, como a de Anita De- 
sai, com Games at Twilight, uma coletânea de 
contos sobre a infância, ambientados na índia; 
e a de A. S. Byatt, com The Virgin in the Gar- 
den, romance que trata da vida de professores 
e alunos, em campus universitário, nos anos 50. 
Entre os depoimentos, destacou-se One Long 
Night, de Maria Joffe, em que a autora narra 
seus sofrimentos, durante 29 anos, num campo 
de concentração soviético.

Portugal. Depois do 25 de abril de 1974, to
dos esperavam uma “explosão” literária em Por
tugal, com a publicação do material retido du
rante 48 anos de repressão salazarista. Isso, po
rém, não aconteceu. Mas, em 1978, apareceram 
diversas obras sobre temas políticos, como os 
romances Exílio, de Álvaro Manuel Machado, 
que reconstitui a vida de um jovem casal de por
tugueses, em Paris, durante a guerra colonial em 
Angola; e Ombro, Arma, de José Manuel Men
des, cuja ação se passa no quartel de Mafra, em
1973, num momento crítico para a atividade 
oposicionista da juventude portuguesa contra a 
guerra colonial. Entre os relatos históricos desta
caram-se Humberto Delgado, o Homem e Três 
Épocas, coletânea de documentos sobre a vida 
desse grande líder da resistência ao salazarismo, 
e A Via Agreste da Liberdade, do angolano Ar- 
thur Queirós, acerca da luta em Angola depois 
do 25 de abril.

França. André Malraux (ver Obituário), um 
dos maiores escritores franceses do século XX, 
morreu em 1976, ano em que também foi publi
cado seu último livro — La corde et le souris 
—, uma série de reflexões sobre a arte. Mas a 
obra francesa de maior sucesso nos últimos anos

foi Les memoires du Sergent Bourgogne (1978), 
depoimento sobre a desastrosa campanha napo- 
leônica na Rússia, em 1812. Esse relato, já pu
blicado na primeira metade do século passado, 
teve sua reedição transformada em best-seller. A 
crítica parisiense elogiou, ainda em 1978, os ro
mances Ne quittez pas, do jornalista Maurice 
Achard, cujo tema é a solidão da mulher na 
grande cidade; e La reduction de lapeine, de Mi- 
chel Arrivé, história de um velho que recorda um 
crime passional que cometera, mas pelo qual ou
tro havia sido condenado.

Itália. A polêmica sobre o romance Vita In- 
teriore, de Alberto Moravia, uma alegoria sobre 
a autodestruição da burguesia, foi um dos fatos 
mais relevantes da literatura italiana em 1978. 
É a história de Desiderio, caracterizado como 
um burguês que se rebela contra a burguesia, 
chegando-se ao proletariado para descobrir que 
a revolução social não significa necessariamente 
uma libertação individual.

Ainda em 1978 definiu-se melhor a caracteri
zação de uma nova geração de poetas, surgida 
com a edição de La Parola Innamorata, antolo
gia organizada por Giancarlo Pontiggia e Enzo 
di Mauro, contendo poemas publicados em Ro
ma a partir de 1976. Os antologistas consideram 
como características desses poetas novíssimos o 
interesse pela linguagem dos sonhos e um liris
mo de “natureza explosiva”.

NO BRASIL
Embora a atividade literária no país no período 
1976/78 não tenha sido das mais brilhantes em 
termos de criação, surgiram fatos que poderão 
conter os germes de mudanças futuras: incorpo
ração à ficção de novos temas, como o feminis
mo, a ecologia e o homossexualismo; apareci
mento da reportagem-romance policial; revalori
zação do conto; e a produção poética da chama
da “geração do mimeógrafo”, entre outros.

Conto. Estimulado por grande número de 
concursos literários, o conto tornou-se, nos últi
mos anos, o gênero mais editado no Brasil, pois 
além da profusão de coletâneas lançadas pelas 
editoras, várias revistas literárias, como Ficção, 
Escrita, Almanaque, José, ou periódicos gerais 
de grande circulação, como Status e Homem 
propiciaram-lhe excelente divulgação em âmbito 
nacional.

Ao lado de contistas já consagrados, como 
Rubem Fonseca, Clarice Lispector, Dalton Tre- 
visan, Murilo Rubiãp, Hilda Hilst, Luís Vilela, 
Oswaldo França Jr., Roberto Drummond e ou
tros, praticaram o gênero, com frequência, Caio 
Fernando Abreu, Carlos Carvalho, Domingos 
Pellegrini, Murilo Carvalho, Rubem Mauro Ma
chado, Deonísio da Silva, Tânia Faillace, Ma
nuel Lobato, Júlio César Monteiro Martins, 
João Silvério Trevisan, Jefferson Ribeiro de An
drade, entre outros.

Pelo menos três antologias — Histórias de
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um Novo Tempo, Malditos Escritores, e Antolo
gia do Conto Brasileiro — todas de 1976, pro
porcionam uma idéia do moderno e moderníssi- 
mo conto brasileiro.

Das coletâneas lançadas em 1978 merecem 
registro, pelas qualidades literárias, Um Homem 
Bebe Cerveja no Bar Odilon, de Jefferson Ribei
ro de Andrade; Teu Coração Despedaçado em 
Folhetins, de Emanuel Medeiros Vieira; Tradi
ção, Família e Outras Histórias, de Tânia Failla- 
ce; A Sonda Uretral, de Holdemar Meneses; 
Crônicas da Vida Operária, de Roniwalter Jato
bá de Almeida; A Mesa dos Inocentes, de Deoní- 
sio da Silva; e Hombre, de Sérgio Faraco. A 
maioria das histórias curtas dessas coletâneas 
enfoca temas sociais ou da problemática urbana.

Quanto aos lançamentos de autores consagra
dos, Autran Dourado reapareceu, com Armas e 
Corações, considerado por muitos críticos o me
lhor livro de contos do ano; Murilo Rubião re
tornou, com o excelente A Casa do Girassol 
Vermelho; e Dalton Trevisan, com Crimes de 
Paixão, ainda em torno do cotidiano de Curitiba 
e dos vampiros prosaicos das noites provincia
nas. Por fim, há que registrar a antologia intitu
lada O Conto da Mulher Brasileira, reunindo 
obras de Nélida Hilst, Zulmira Tavares e outras.

Romance. Na área da ficção romanesca de
senvolveram-se no período 1975/78 várias li
nhas de análise da realidade social do país. A 
mais importante consistiu em focalizar a nossa 
história política recente através de romances que 
problematizam a própria técnica narrativa, apre
sentando-se alguns sob a forma de diários, com
pilações de notícias de jornal, depoimentos gra
vados. A essa linha pertencem obras como Zero
(1975), de Ignácio Loyola Brandão; Reflexos do 
Baile (1976), de Antônio Callado; Quatro Olhos
(1976), de Renato Pompeu; Cabeça de Papel
(1977), de Paulo Francis; Mês de Cães Danados
(1977), de Moacyr Scliar; A República dos A s
sassinos (1976), de Aguinaldo Silva; Véspera de 
Aquarius (1977), de Jorge Cunha Lima; Em Câ
mara Lenta (1977), de Renato Tapajós; A Festa 
(1976), de Ivan Angelo; e, de certo modo, Jane 
Spitfire (1977), de Augusto Boal.

Na linha do romance-reportagem, sobre casos 
policiais recentes e que tiveram grande impacto 
sobre a opinião pública, saíram obras de bom 
nível, como Aracelli Meu Amor (1976) e Lúcio 
Flávio, o Passageiro da Agonia (1977), de José 
Louzeiro; ou Barra Pesada (1977), de Otávio 
Ribeiro, acerca da violência policial, do Esqua
drão da Morte e do tráfico de drogas.

No romance histórico, merecem registro o elo 
giado Galvez, o Imperador do Acre (1976), de 
Márcio de Sousa, reconstituição alegre e bufa da 
vida amazonense no princípio do século; Os 
Tambores Silenciosos (1976), de Josué Guima
rães, ambientado no Estado Novo; e Um Quarto 
de Légua em Quadro (1976), de Luís Antônio 
de Assis Brasil, sobre os desastres da coloniza
ção açoriana no sul do Brasil; Maíra (1977), 
de Darcy Ribeiro, de filiação indianista; Lavou
ra Arcaica (1975), de Raduan Nassar; e Três 
Mulheres de Três Pppês (1976), de Paulo Emílio 
Sales Gomes.

Dos romances lançados em 1978, sobre temas 
diversos, destacam-se A Greve, de Eduardo Maf- 
fei, sobre as vicissitudes do operariado paulista; 
e Riverão Sussuarana, de Glauber Rocha, alego
ria em torno de uma frente nacional de jagunços 
contra o imperialismo; Na Barra do Catimbó, 
de Plínio Marcos, história de um homem que 
funda uma favela longe de todos os problemas 
da cidade, mas fracassa porque as pessoas que 
ali vão morar trazem todos os vícios e mazelas 
sem os quais não podem mais viver; Dona Anja, 
de Josué Guimarães, ambientado num bordel em 
pequena cidade do interior gaúcho, na noite em 
que o Congresso aprovava a emenda do divór
cio; Terror e Êxtase, de José Carlos Oliveira, so
bre o consumo de drogas e a solidão na grande 
cidade; A Noite sobre Alcântara, de Josué Mon
tei lo e Meu Tio Atahualpa, de Paulo de Carva
lho Neto, que trata da exploração do trabalho 
dos indígenas.

Poesia. No âmbito da produção poética, 
além das atividades da “geração do mimeógra- 
fo” e de vários pequenos grupos regionais, surgi
ram, em 1978, algumas coletâneas de poemas 
que atraíram as atenções da crítica e do público.

Romancista, ensaísta e 
contista, Autran 
Dourado (esq.) reapareceu 
em 78 com o livro de 
contos Armas e Corações, 
considerado o melhor 
do gênero nesse ano.
0  polêmico jornalista 
Paulo Francis lançou-se 
como ficcionista com 
Cabeça de Papel, traçando 
um perfil dos 
intelectuais brasileiros 
da geração pré e pós-64. 
José Louzeiro (acima) 
foi o consagrado autor do 
romance-reportagem 
Lúcio Flávio, o 
Passaaeiro da Agonia.
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Dois nomes que se 
destacaram no 
romance brasileiro 
no período 76/78: 
o amazonense Márcio 
de Sousa (ao lado), 
com Galvez, o Imperador 
do Acre; e o carioca 
José Carlos Oliveira 
(dir.), com a 
obra Terror e Êxtase

Foi o caso, por exemplo, de O Coração Dispara
do, de Adélia Prado; Antologia Retirante, de 
Dom Pedro Maria Casaldáliga; e O Ferreiro 
Harmonioso, de Armindo Trevisan, todos de ins
piração religiosa; O Sono Provisório, de Antô
nio Barreto, com versos de temática social; E 
Esse Nó no Peito, de Tárik de Sousa; Septamatr, 
de Walnice Nogueira Galvão e Betty Mindlin 
Lafer; Crescendo Durante a Guerra numa 
Província Ultramarina, de Silviano Santiago; 
Suíte em Dor Maior, de Mário da Silva Brito; 
O Chapéu das Estações, de Carlos Nejar, uma 
das melhores coletâneas do ano; e antologias 
poéticas de Ferreira Gullar e Moacyr Félix.

Registre-se, ainda, a recuperação e reedição 
de Obra Poética, do baiano Sosígenes Costa 
(1901-1968), com versos de participação política 
através do humor, que parodiam os hábitos par
nasianos e simbolistas arraigados na poesia bra
sileira; e o lançamento, já no final do ano, da 
antologia Mulheres da Vida, com poemas de 
Norma Benguell, Socorro Trindade e outras.

Outros gêneros. No campo do ensaio críti
co, o acontecimento mais importante de 1978 foi 
o lançamento de O Banquete, coletânea de arti
gos para jornal escritos por Mário de Andrade 
pouco antes de sua morte, cuja linha mestra é 
a discussão sobre a relação entre arte e contexto. 
Também o grupo concreto retomou suas ativida
des críticas, com Poesia, Antipoesia, Antropofa
gia, de Augusto de Campos.

Na crônica, destacou-se a publicação das 200 
Crônicas Escolhidas, de Rubem Braga, mas al
guns cronistas de gerações mais recentes, como 
Luís Fernando Veríssimo e Carlos Eduardo No
vaes, introduziram inovações no gênero.

Entre os livros de reportagem, destacaram-se 
nos últimos anos: A Ilha (1976), de Fernando 
Morais; Cuba de Fidel (1978), de Ignácio Loyo- 
la Brandão e Cuba Hoje: 20 Anos de Revolução
(1978), de Jorge Escosteguy.

Nos gêneros depoimentos e memórias, os 
principais lançamentos, em 1978, foram Memó
rias do Exílio (1964/19?), reunindo depoimentos 
de exilados brasileiros; Querida Família, com 
cartas da brasileira Flávia Schilling, presa políti

ca no Uruguai; e as Memórias, do general Mou- 
rão Filho. Em outro tipo de memórias, não tão 
ligado à conjuntura política recente, Pedro Nava 
lançou o quarto volume das suas.

A Bienal do Livro. Em 1978, realizou-se, na 
cidade de São Paulo, a V Feira do Livro, mais 
conhecida como Bienal do Livro. A exposição, 
promovida pela Câmara Brasileira do Livro, pe
la Fundação Bienal de São Paulo e pelo Instituto 
Nacional do Livro, mostrou cerca de 60 000 
títulos, apresentados por 1 200 editoras nacio
nais e estrangeiras.

O elevado custo do livro, o reduzido poder 
aquisitivo da população, a falta do costume da 
leitura e as deficiências da rede de distribuição 
foram algumas das conclusões apontadas pelos 
grupos formados para discutir o baixo índice de 
leitura do brasileiro. Paralelamente à feira, fo
ram realizados debates e seminários sobre a cul
tura brasileira.

PRÊMIOS LITERÁRIOS 
No bei. Embora o número de prêmios literários 
internacionais aumente de ano para ano, o No- 
bel continua sendo o de maior prestígio.

Em 1976, o Nobel de Literatura foi concedido 
ao escritor norte-americano Saul Bellow. Consi
derado representante típico da intelectualidade 
judaica dos EUA, Bellow teve, nesse mesmo 
ano, sucesso com seu livro To Jerusalem and 
Back, reflexões sobre o futuro de Israel.

Em 1977, o ganhador foi o poeta espanhol Vi
cente Aleixandre, então com 79 anos de idade. 
Inválido, Aleixandre não pôde lutar na Guerra 
Civil nem fugir dela; tendo aderido aos republi
canos, caiu em desgraça sob o regime franquista. 
Por cinco anos seus livros estiveram proibidos 
na Espanha. Apesar dessas dificuldades, exerceu 
constante influência sobre os poetas de gerações 
posteriores. Considera-se um “herdeiro da tradi
ção lírica do povo espanhol, sobretudo do povo 
andaluz”.

Em 1978, o Prêmio Nobel de Literatura ficou 
para o romancista norte-americano de origem 
polonesa Isaac Bashevis Singer (ver Personalida
des do Ano).
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França. Entre as centenas de prêmios distri
buídos em 1978 na França, destacam-se o Gon- 
court, atribuído a Patrick Modiano {La Rue des 
Boutiques Obscures, sobre a II Guerra Mundial) 
e a Conrad Detrez (L !Herbe à Bruler, em parte 
passado no Brasil); o Femina, que premiou 
François Soukin (Un Amour de Père); o Médicis 
nacional, dado a um escritor já conhecido, Geor- 
ges Pérec (La Vie, Mode dEmploi) e o Médicis 
estrangeiro, entregue a Alexandr Zinoviev (L 'A- 
venir Radieux); e o Grande Prêmio de Romance 
da Academia Francesa, concedido a Alain Bos- 
quet (Une Mère Russe).

Inglaterra. The Sea, the Sea, de íris Mur- 
doch, recebeu em 1978 o Booker Prize (5 000 
libras); o Prêmio Whitebread coube a Paul The- 
roux (The Picture Place) e o T. H. Smith, conce
dido pelos livreiros e distribuidores de periódi
cos, foi ganho por Patrick Leigh-Fermor (A 
Time o f  Gifts, um livro de viagens).

Outros países. Distribuído a cada dois 
anos, o Prêmio Lênin, o mais importante da 
URSS, foi atribuído em 1978 ao romance Blo
queio, de Alexander Chakusky, sobre o cerco de 
Leningrado pelos alemães; e a Pinheiros de No- 
rachan, coletânea de poemas de Maxim Tank.

O mais importante prêmio literário espanhol, 
o Miguel de Cervantes, foi concedido ao cubano 
Alejo Carpentier.

Brasil. Várias associações culturais, reparti
ções públicas e empresas particulares distribuí
ram um total de 4 milhões de cruzeiros em prê
mios literários, em 1978. Entre as obras premia
das pela Academia Brasileira de Letras figuram: 
O Gaúcho no Panorama Brasileiro, de Mário 
Kroeff; Pássaros sem Asas, poema de Reynaldo 
Valinho Álvarez; A Política Científica na Orga
nização do Estado, ensaio de Aldo Sampaio; e 
a tradução de O Século das Luzes, de Alejo Car
pentier, por Stella Leonardos. O Golfinho de 
Ouro foi atribuído ao poeta José Paulo Moreira 
da Fonseca (Sextante), e o Estácio de Sá, a Wal- 
demar Cavalcanti, por seu trabalho de jornalis
mo literário.

Em São Paulo, o Prêmio Governador do Esta
do, distribuído anualmente pela Secretaria de

Cultura, Ciência e Tecnologia, foi concedido a 
Antônio Olavo Pereira pelo conjunto de sua 
obra de ficção.

O troféu Juca Pato, da União Brasileira de Es
critores, indicou Luís da Câmara Cascudo como 
o Intelectual do Ano.

Foram os seguintes os vencedores do 8.° Con
curso Nacional de Contos do Governo do Para
ná: categoria geral — Humberto Mariotti, Flá
vio Moreira da Costa e Idelma Ribeiro de Fa
rias; categoria Melhor Paranaense — Nelson 
Prandella; categoria estreante — Jetter Neves, 
Renato Modernell e Júlio Borges Gomide.

A luta que se trava entre o intelectual e as es
treitas dimensões da sociedade, as contradições 
entre o que ele é e o que pensa ser, eis no que 
consiste a temática de Phutatorius, do jornalista 
Jaime Rodrigues, vencedor do Prêmio Érico 
Veríssimo, promovido pela Editora Globo, de 
Porto Alegre.

Luxemburgo
Grão-ducado da Europa ocidental, limitado pela Bélgica 
(N e O), Alemanha Ocidental (L) e França (S); área: 2 586 
km 2; população: 358 400 (est. 1976); capita l: Luxem
burgo (78 800 hab., est. 1976); principal cidade: Esch- 
sur-AIzette (28 200 hab., est. 1976); línguas: francês e 
alemão (oficiais), e luxemburguês; re lig ião: catolicismo; 
PNB: 2,2 bilhões de dólares (1975); principais exporta
ções: aço e produtos químicos; Governo: grão-duque, 
Jean; primeiro-ministro, Gaston Thorn.

Apesar das dificuldades decorrentes dos au
mentos do preço do petróleo, o grão-ducado teve 
nos últimos anos uma das mais baixas taxas de 
desemprego da Europa (0,7% em 1978), e a in
flação, que foi de 10,7% em 1975, caiu para 
6,7% em 19^7 e, em 1978, oscilou entre 5% e 
3%. Em setembro de 1977, o país entrou em atri
to com o Governo belga, motivado por uma de
cisão dos proprietários (luxemburgueses) do 
complexo metalúrgico de Rodange-Athus (situa
do na fronteira dos dois países) de reduzir a pro
dução da fábrica, o que resultaria na demissão 
em massa de operários belgas, que ameaçaram 
invadir o grão-ducado.

Duas antologias poéticas 
mereceram os elogios 
da crítica e as atenções 
do público em 78: 
a da novata Adélia Prado 
(esquerda) e a 
do consagrado Ferreira 
Gullar (centro).
Entre os memorialistas 
que obtiveram êxito 
excepcional estava o 
general Olímpio 
Mourão Filho (acima), 
cujas Memórias 
foram publicadas 
postumamente em 78.

LUTERANISMO
Ver Religiões e Cultos



Malásia (ou Maláisia)

Malásia (ou Maláisia)
Monarquia constitucional federativa do Sudeste Asiático, 
membro da Comunidade de Nações, abrange o sul da 
península malaia e o norte da ilha de Bornéu (que divide 
com a Indonésia); área: 329 749 km 2; população:
12 600 000 (1977); capita l: Kuala Lumpur (557 000 
hab., est. 1975); principal cidade: George Town 
(270 019 hab., est. 1970); língua: malaio; re lig ião: isla- 
mismo; PNB: 8,6 bilhões de dólares (1975); principais  
exportações: borracha, madeira, estanho, petróleo; Go
verno: chefe de Estado, Tuanku Yahya Putra ibn al-Mar- 
hum Ibrahim; primeiro-ministro, Datuk Hussein bin Onn.

O ano de 1978 foi marcado por importantes 
eleições na Malásia. O estado de emergência de
clarado pelo Governo da Malásia no Estado de 
Kelantan, em novembro de 1977, após a demis
são do chefe de Governo local, Datuk Mohamed 
Nasir, levou à intervenção federal, e, a 11 de 
março, realizaram-se eleições para a Assembléia 
local, nas quais o Partido Pan-Malaio Islâmico, 
que desde 1959 obtinha maioria, conquistou 
apenas duas das 36 cadeiras.

As eleições federais e estaduais de julho de
1978 foram vencidas pela coalizão Frente Na
cional, liderada pelo primeiro-ministro Hussein, 
e que obteve 132 das 154 cadeiras no Parlamen
to federal e manteve o controle das dez assem
bléias estaduais em que houve eleições. As elei
ções refletiram ainda o fortalecimento do Parti
do Ação Democrática, da etnia chinesa, que pas
sou de oito para dezesseis cadeiras no Parlamen
to e conquistou três das cinco cadeiras 
correspondentes ao Território Federal da capi
tal, Kuala Lumpur.

Política externa. As relações com as Filipi-

A chegada de barcos 
pesqueiros lotados de 
vietnamitas levou
o Governo malaio a 
solicitar ajuda 
internacional para 
a solução do problema.
O navio Hai Hong (ao 
lado) chegou ao porto de 
Klang, em novembro de 
78, com 2 500 refugiados.

M A C A U
Ver Territórios 
Dependentes

M ADAGÁSCAR
Ver Malgaxe, República

M ALÁRIA
Ver Medicina

nas, bastante frias durante vários anos, melhora
ram sensivelmente em 1977, quando o presidente 
Ferdinand Marcos renunciou formalmente a rei
vindicar para seu país territórios do Estado ma
laio de Sabah, no norte de Bornéu. As relações 
com a China não melhoraram, apesar da visita 
do vice-primeiro-ministro Teng Hsiao-ping (no
vembro de 1978), pois seu Governo apóia o 
proscrito Partido Comunista Malaio, cujos 
membros são na maioria de origem chinesa.

Malawi
República da África oriental, membro da Comunidade de 
Nações, limitada pela Tanzânia (N), Moçambique (L, S, 
S0) e Zâmbia (O); área: 118 484 km 2; população:
5 175 000 (est. 1976); capita l: Lilongwe (75 000 hab., 
est. 1975); principal cidade: Blanty (219 000 hab., est.
1976); línguas: inglês (oficial) e nyanja; re lig iões: ani
mismo (predominante), protestantismo, catolicismo, isla- 
mismo e hinduísmo; PNB: 848 milhões de dólares (est.
1977); principais exportações: fumo (45%), chá e 
amendoim; Governo: rainha, Elisabete II; presidente, 
Hastings Kamuzu Banda.

Em novembro de 1977, por força de pressões 
internacionais, o presidente Banda anunciou a li
bertação dos presos políticos (cerca de 2 000) e 
permitiu a entrada de jornalistas estrangeiros. A
29 de junho de 1978, promoveu eleições para a 
renovação da Assembléia Nacional, disputadas 
pelos integrantes do Partido do Congresso Mala- 
wiano (partido único). Foram renovados 31 re
presentantes dos 47 distritos que tiveram mais 
de um candidato (em outros 33 distritos houve 
candidatos únicos). Nas eleições de 1976, houve
ra apenas candidatos únicos.

Política externa. O Governo anunciou em
1978 que continuaria mantendo relações diplo
máticas e comerciais com a África do Sul (da 
qual recebeu em 1977 35% do total das importa
ções), não aderindo ao boicote a esse país.

Maldivas
República do oceano Índico, ocupa um arquipélago situa
do 640 km a oeste do Sri Lanka; área: 298 km 2; popula
ção: 132 000 (est. 1976); capital e principal cidade: 
Malé (16 700 hab., 1974); língua: divehi (dialeto cinga- 
lês); re lig ião: islamismo; PNB: 10 milhões de dólares 
(1973); principais exportações: pescado e conchas; Go
verno: presidentes, Ibrahim Nasir (até junho de 1978) e 
Maumoon Abdul Gayoom.

O ano de 1978 foi marcado pela renúncia do 
presidente Ibrahim Nasir, no mês de junho, por 
razões de saúde. Para substituí-lo, foi escolhido, 
em referendo nacional, o candidato único, Mau
moon Abdul Gayoom, que ocupava o cargo de 
ministro dos Transportes.

Economia. Em janeiro de 1978, o país tor- 
nou-se o 133.° membro do FMI (Fundo Monetá
rio Internacional) e o 131.° membro do Banco 
Mundial; e, no mes seguinte, toi admitido como 
43.° membro do Banco Asiático de Desenvolvi-

Maldivas



Maranhão
Estado do Nordeste do Brasil, limitado pelo oceano 
Atlântico (N), Goiás (S e SO), Piauí (L e SE) e Pará (O); 
área: 328 663 km 2; população: 2 470 500 (est. 1977); 
capital: São Luís (330 311 hab., est. 1975); principais  
cidades: Codó, Caxias e Imperatriz; principais produtos: 
babaçu e arroz; governador: Osvaldo Costa Nunes Freire 
(Arena), com mandato até março de 1979.

A ocupação de terras foi um grande problema 
do Maranhão no período 1976/78. Em maio de
1976, a Companhia Maranhense de Colonização 
(Comarco) anunciou a revisão dos contratos de 
venda de terras devolutas, quando 1,7 milhão de 
hectares já havia sido vendido; isto porque a ten
são social no interior era grande, criada pelas 
constantes invasões de áreas e por homens arma
dos a serviço de companhias agropecuárias. 
Uma das áreas invadidas, de 300 000 hectares, 
era um projeto do próprio Governo, destinado 
a assentar pequenos agricultores. Em 1977, a 
Comarco informou que entregara, até o primeiro 
semestre, 2,73 milhões de hectares a lavradores 
sem terra.

Em outubro de 1977, houve um grave caso de 
invasão de terras, desta vez, com motivação 
política: soldados da PM participaram da ocu
pação de grandes áreas da fazenda Maguary, de 
propriedade do senador José Sarney, inimigo 
político do governador Nunes Freire. Houve in
quérito a respeito e o secretário da Segurança 
Pública, coronel Carlos Alberto Dualibe, foi 
exonerado em novembro.

Em 1978, problemas com a participação japo
nesa no financiamento praticamente paralisaram 
o projeto de exploração do minério de ferro da 
serra dos Carajás, que prevê a construção de um 
terminal exportador em Itaqui e uma siderúrgica 
em São Luís. As perspectivas econômicas do Es
tado tornaram-se melhores com a confirmação, 
em 1978, da existência de petróleo na região de 
Barreirinhas, ao norte.

Política. Hostilizado por Nunes Freire, José 
Sarney se manteve como o homem forte da Are
na maranhense. Não conseguiu voltar ao Gover
no do Estado, mas o escolhido para governador

A indicação do deputado 
federal João Castelo 
(ao lado) para governar 
o Maranhão foi uma
vitória da facção
arenista chefiada pelo 
senador José Sarney.

foi o deputado federal João Castelo, de seu gru
po, e por sua indicação. Nunes Freire foi a 
Brasília para tomar conhecimento oficial da in
dicação, mas recusou-se a anunciá-la, ao contrá
rio dos demais governadores. O colégio eleitoral 
maranhense confirmou João Castelo como go
vernador e Alexandre Costa para senador indire
to. Nas eleições diretas de 15 de novembro, Sar
ney foi reeleito senador com 405 702 votos. Para 
a Câmara, a Arena elegeu dez deputados, com 
526 534 votos, enquanto o fraco MDB local ele
geu apenas dois, com 97 912 votos. Para a As
sembléia Legislativa, a diferença foi ainda 
maior: 31 representantes da Arena, com 534 184 
votos e cinco do MDB, com 96 046 votos.

Marrocos
Monarquia constitucional do noroeste da África, limitada 
pelo Mediterrâneo (N), Atlântico (0), Argélia (L) e Saara 
Ocidental (S); área: 458 730 km 2; população: 
17 830 000 (est. 1976); principais cidades (1976): Ca
sablanca (2 000 000 de hab.), Marrakesh (333 000 
hab.); línguas: árabe, francês e berbere; re lig ião: islamis- 
mo (sunita); PNB: 7,6 bilhões de dólares (est. 1975); 
principais exportações: fosfato (39%) e frutas cítricas; 
Governo: rei, Hassan II; primeiro-ministro, Ahmed 
Osman.

As relações com a Argélia, já tensas desde a 
partilha do Saara Ocidental (ex-Saara Espanhol) 
entre Marrocos e Mauritânia em 1975, deteriora
ram-se quando, a 6-11-77, o rei Hassan advertiu 
que os guerrilheiros da Frente Polisário — mo
vimento separatista saariano (ver Territórios De
pendentes) — seriam perseguidos até mesmo em 
território argelino, caso atuassem junto às fron
teiras marroquinas. O Governo da Argélia afir
mou que pegaria em armas se essa ameaça se 
confirmasse. A situação se agravou quando o 
novo Governo instaurado em julho de 1978 na 
Mauritânia estabeleceu um cessar-fogo com a 
Frente Polisário, que passou a combater apenas 
as forças do Marrocos.

Shaba e Oriente Médio. Em abril e maio 
de 1977, 1 500 soldados marroquinos participa
ram, com a França, da intervenção no Zaire, pa
ra repelir os rebeldes que invadiram Shaba.

No conflito do Oriente Médio, o Marrocos 
apoiou as iniciativas de paz do presidente Sadat 
desde sua visita a Israel, em novembro de 1977. 
E, no final de 1978, ofereceu ajuda ao xá do Irã, 
Reza Pahlevi, que estava ameàçado por uma re
belião nacional.

Política interna. Em novembro de 1976, 
houve eleições municipais e regionais, pela pri
meira vez desde 1969, que foram vencidas pelo 
Governo, em meio a denúncias de compra de vo
tos e hostilidade policial em relação à oposição. 
Nos mesmos moldes, foram realizadas eleições 
legislativas a 3 de junho de 1977: das 176 cadei
ras a serem renovadas no Parlamento, a oposi
ção obteve apenas 62. Em outubro, com a aber-
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mento. Em 1977, foram assinados acordos co
merciais com a índia e o Japão.

Política externa. Fiel à sua política de não- 
alinhamento, o presidente Nasir rejeitou, em ou
tubro de 1977, uma proposta da URSS que pre
tendia alugar, por um milhão de dólares anuais, 
a antiga base inglesa na ilha de Gan. Nesse mes
mo ano, mais de vinte países, incluindo URSS 
e China, estabeleceram relações diplomáticas 
com o Governo maldivo.

Malgaxe, República
República do oceano Índico, ocupa a ilha de Madagáscar, 
situada a 400 km da costa oriental da África; área: 
587 041 km 2; população: 8 266 000 (est. 1976); capi
ta l e principal cidade: Tananarive (438 800 hab., est.
1975); línguas: malgaxe e francês (oficiais); re lig iões: 
animismo (50%), cristianismo (45%); PNB: 1,73 bilhão 
de dólares (1975); principais exportações: café, deriva
dos de petróleo, baunilha, cravo, carne e pescado; Go
verno: presidente, Didier Ratsiraka; primeiro-ministro, 
Désiré Rakotoarijaona.

A morte do primeiro-ministro, coronel Joel 
Rakotomalala, em julho de 1976, foi seguida de 
uma série de conflitos que puseram em risco al
gumas das metas prioritárias do governo do pre
sidente Ratsiráka, como a retomada da experiên
cia das “fokonolonas”, comunidades rurais de 
caráter socialista. Os conflitos só foram debela
dos em meados de agosto, quando o novo pri
meiro-ministro, Justin Rakotoniaina, formou seu 
Gabinete, integrado por civis estreitamente vin
culados à militância socialista.

Com a exoneração de Rakotoniaina, em julho 
de 1977, o tenente Rakotoarijaona foi nomeado 
primeiro-ministro. Sua primeira medida foi am
pliar o Conselho Supremo Revolucionário, para 
restabelecer o equilíbrio político.

Economia. Nos últimos três anos, o Gover
no tem procurado aumentar o controle estatal 
sobre a economia. Em janeiro de 1977, naciona
lizou duas indústrias açucareiras e, em julho do 
mesmo ano, cinco outras grandes empresas, em 
que predominavam interesses franceses.

Política externa. A 3 de fevereiro de 1978, 
o Governo francês declarou como zona de in
fluência da França as 200 milhas em torno de 
Reunião e Mayotte, no oceano Índico. Como a 
área incluísse ilhas da costa de Madagáscar, o 
Governo malgaxe protestou oficialmente.

Mali
República da África ocidental, limitada pela Argélia (N), 
Níger (L), A lto Volta, Costa do Marfim e Guiné (S), Sene
gal e Mauritânia (O); área: 1 240 142 km 2; população:
6 035 300 (est. 1976); capital e principal cidade: Ba- 
mako (404 022 hab., est. 1976); línguas: francês (ofi
cial), mandingo (66%), árabe e berbere; re lig iões: isla- 
mismo (60%), animismo e cristianismo; PNB: 540 mi- 
Ih õ e o  de  d ó la re s  ( 1 0 7  5 ); p r in c ip a is  e x p o r ta ç õ e s :  a lg o 
dão, carne, pescado, amendoim; Governo: presidente e 
primeiro-ministro, coronel Mussa Traurê.

Nos termos da Constituição vigente no país 
desde 1974, o Mali passaria a ter regime civil 
em 1979, estando previstas eleições legislativas 
e presidenciais para junho desse ano. Para tanto, 
o presidente e chefe do Comitê Militar de Liber
tação Nacional, Mussa Traurê, criou um partido 
único em setembro de 1976, a União Democráti
ca do Povo Malinês.

Em dezembro de 1977, Traurê assinou uma 
anistia, pondo em liberdade vários dissidentes 
presos nos distúrbios ocorridos em maio de
1977, durante os funerais do ex-presidente Modi- 
bo Keita. Entretanto, o projeto de restituição do 
Governo ao poder civil encontrou certa oposição 
dentro das Forças Armadas, no decorrer de 
1977 e primeiros meses de 1978. Traurê, contu
do, intensificou a participação militar em cam
panhas como a da alfabetização em massa e, em 
janeiro de 1978, designou mais dois militares pa
ra o seu Gabinete.

Economia. Em 1978, a República do Mali 
enfrentou os rigores de uma economia enfraque
cida, em conseqüência de uma grande seca regis
trada nos últimos meses de 1977. Durante o pe
ríodo das cheias, o nível das águas do rio Níger
— o principal abastecedor de água para a região
— apresentou-se insuficiente para a irrigação 
dos campos. Essa situação tornou-se calamitosa, 
pois 80% do território é constituído pelo deserto 
do Saara.

Malta
República parlamentar do Mediterrâneo, ocupa uma ilha 
situada 150 km ao sul da Sicília e a 460 km da costa 
norte da África; área: 316 km 2, população: 5 322 000 
(1977); capita l: Valletta (14 100 hab., est. 1977); lín 
guas: maltês, inglês (oficiais) e italiano; re lig ião: catoli
cismo; PNB: 390 milhões de dólares (1975); principais  
exportações: tecidos e confecções, produtos de petró
leo, alimentos e embarcações; Governo: presidente, An
ton Buttigieg; primeiro-ministro, Dom Mintoff.

O Governo vem conduzindo um processo de 
diversificação industrial cuja finalidade é a cria
ção de novos empregos. Segundo cálculos ofi
ciais, cerca de 6 000 malteses (5% da força de 
trabalho) ficariam inativos com a evacuação das 
bases britânicas e da OTAN situadas na ilha, 
prevista para antes do final de 1979.

A eliminação das bases britânicas obedece ao 
plano governamental de converter Malta em um 
centro não-alinhado de cooperação entre os paí
ses do Mediterrâneo, sem interferência das su
perpotências. Para compensar a saída britânica, 
Malta pediu que a França,’ a Itália, a Líbia e a 
Argélia garantam sua segurança.

Em abril de 1978, o país estabeleceu relações 
diplomáticas com Cuba. Em novembro, o pri- 
meiro-ministro Dom Mintoff criticou os soviéti
cos, num banquete em Pequim, por se negarem
a co o perar com  M alta. NI o m esm o m ês, M in to ff
anunciou a colaboração chinesa na construção 
de um quebra-mar e de duas fábricas.

Malta
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tura do Parlamento, o rei Hassan dissolveu o ga
binete e encarregou o primeiro-ministro Ahmed 
Osman de formar um novo governo.

Economia. A safra deficiente de 1977 (infe
rior em 14% à anterior) causou em 1978 aumen
to considerável no preço dos gêneros alimentí
cios, forçando o Governo a aumentar as impor
tações e provocando déficit no balanço de paga
mentos que a exportação de fosfato não foi ca
paz de cobrir. O aumento dos gastos militares 
devido ao conflito do Saara também afetou a 
economia. Em janeiro de 1978, o Marrocos assi
nou com o Governo da URSS um contrato no 
valor de 2 bilhões de dólares, para a exploração 
de uma mina de fosfato em Meskala; em troca, 
deveria fornecer fosfato à URSS por trinta anos.

Matemática
O ano de 1978 começou com uma perda para 
a matemática: Kurt Godel, uma das maiores fi
guras da matemática do séc. XX, morreu a 14 
de janeiro em Princeton, aos 71 anos. Godel fi
cou famoso pelo teorema segundo o qual a mate
mática é, em parte, baseada em proposições que 
não podem ser provadas dentro do próprio siste
ma matemático. E menos de dois meses depois 
(2 de março) faleceria Edward Begle, o líder da 
“nova matemática”, que revolucionou o ensino 
da disciplina nos anos 60.

Sem patente. Ainda em 1978, um fato de 
destaque foi uma decisão da Suprema Corte dos 
EUA, em sua sessão de 22 de junho. Julgando 
um pedido da Atlantic Richfield Co., que preten
dia patentear um conjunto de fórmulas matemá
ticas de um programa de computação para refi
nação de petróleo, a mais alta corte da Justiça 
norte-americana concluiu que conceitos abstra
tos não podem ser patenteados.

Resolvido o teorema das quatro cores. 
Desde a Antiguidade, sabia-se que qualquer ma
pa plano pode ser colorido com apenas quatro 
cores, não sendo necessária mais nenhuma para 
distinguir as regiões adjacentes. Apesar de todos 
os esforços dos matemáticos, não existia, contu
do, nenhuma prova disso. Somente em 1976, 
Kenneth Appel e Wolfgang Haken, da Universi
dade de Illinois, conseguiram resolver o antiqüís- 
simo problema. Eles chegaram a uma conclusão 
insofismável, adotando um método simples, do 
ponto de vista teórico, mas que exigiu cerca de 
mil horas de computâção eletrônica.

Comprovadas duas hipóteses. Na escola, 
aprende-se que as medidas de área e de volume 
baseiam-se na medida da distância, um conceito 
mais primitivo. Assim, metro cúbico e metro 
quadrado são concebidos pelo senso comum co
mo derivados do metro linear. O matemático Eu- 
pçênio Calabi, da Universidade da Pensilvânia, 
há quase trinta anos, formulou a hipótese de que 
a recíproca (a medida do volume determina a

medida da distância) também pode ser verdadei
ra. Os trabalhos de Calabi foram completados 
em 1977 por Shing-Tung Yau, da Universidade 
de Stanford. Solucionando um complicado siste
ma de equações diferenciais parciais não-linea- 
res, Yau não só confirmou a hipótese de Calabi 
como abriu novas perspectivas no campo das re
lações entre as equações diferenciais e a geome
tria plana, campo esse de grande importância 
para a física teórica.

Outra hipótese formulada há mais de vinte 
anos foi também comprovada em 1977. Em 
1955, o matemático francês Jean-Pierre Serre, 
no conhecido escrito Faisceaux Algébriques Co- 
hérents (FAC), desenvolveu uma conjetura sobre 
a estrutura dos vetores espaciais, revelando a 
profunda conexão lógica que existe entre a topo
logia algébrica e a geometria algébrica. Em
1977, Daniel Quillen, do Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts, e A. A. Suslin, da Universida
de de Leningrado, independentemente, compro
varam a hipótese de Jean-Pierre Serre. Utilizan
do procedimentos diferentes, os dois matemáti
cos chegaram à conclusão de que todos os espa
ços abstratos de um certo tipo comum cons- 
troem-se em direta analogia com o espaço 
euclidiano bi e tridimensional.

Mato Grosso
Estado da região Centro-Oeste do Brasil, limitado pelo 
Amazonas e Pará (N), Mato Grosso do Sul (S), Goiás e 
Minas Gerais (L), Bolívia e Rondônia (O); área: 881 000 
km 2; população: 800 000 (est. 1977); capital: Cuiabá; 
principais cidades: Rondonópolis e Cáceres; principais  
produtos: arroz, mandioca, milho, soja, algodão; gover
nador: José Garcia Neto (Arena), com mandato até mar
ço de 1979.

Com a divisão do Estado, sancionada a 11 de 
outubro de 1977 para ser concretizada ao longo 
de 1979, ficaram na porção desmembrada (Mato 
Grosso do Sul) 62% da população e 72% da ar
recadação. Assim, restou ao Estado do Mato 
Grosso a porção norte, que é parte da Amazô
nia, tem 38 municípios e vinha sendo utilizada 
apenas em atividades extrativas (madeira, hévea, 
castanha-do-pará, carvão vegetal, palmito, erva- 
mate e quebracho). A pecuária e a agricultura 
organizada são precárias na região. Como com
pensação pela perda do sul, toda a área deveria 
ser incluída no sistema de incentivos fiscais do 
Imposto de Renda administrados pela Sudam 
(Superintendência do Desenvolvimento da Ama
zônia). Também se decidiu criar na região a re
serva ecológica do Aripuanã, a maior das Amé
ricas, segundo anunciou em 1976 a Secretaria 
Especial do Meio Ambiente do Governo federal.

Política. O governador Garcia Neto, que re
sistiu o quanto pôde à decisão federal de dividir
o Estado, queria fazer seu sucessor o deputado 
federal Benedito Canellas. Mas o escolhido pela 
Arena, por indicação do Governo central, foi o
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Mato Grosso do Sul

Quando a luta 
política pelo controle 
do novo Estado 
era mais acirrada, 
Geisel indicou 
o tecnocrata Harry 
Amorim Costa (abaixo) 
para governá-lo.

secretário de Viação e Obras Públicas do Esta
do, Frederico Soares Campos, um engenheiro de 
51 anos, ao mesmo tempo em que Gastão Muller 
era indicado para a vaga de senador “biônico”. 
Quanto a Benedito Canellas, elegeu-se senador 
diretamente pela Arena nas eleições de 15 de no
vembro de 1978.

Para a Câmara dos Deputadòs, a Arena rece
beu 151 236 votos elegendo seis deputados, en
quanto o MDB obteve 57 906 e elegeu dois. Para 
a Assembléia Legislativa, a Arena enviou dezoi
to deputados, com 161 885 votos, e o MDB fez 
seis representantes, com 58 410 votos.

Mato Grosso do Sul
Estado do Centro-Oeste do Brasil, limitado por Mato 
Grosso (N), Minas Gerais e Goiás (L), São Paulo e Paraná 
(SE), Paraguai (S), Bolívia (O); área: 350 549 km 2; popu
lação: 1 400 000 (est. 1977); capita l: Campo Grande; 
principais cidades: Corumbá e Dourados; principais  
produtos: arroz, algodão, soja e trigo; governador: Harry 
Amorim, nomeado em março de 1978 e com posse mar
cada para 1.° de janeiro de 1979.

Em maio de 1977, o presidente Geisel comu
nicou, através de oficio, ao governador José 
Garcia Neto, que a divisão de Mato Grosso esta
va decidida e que uma comissão interministerial 
prepararia um projeto de lei para regulamentar 
a criação do novo Estado.

Pelo projeto, a linha que separaria de Mato 
Grosso o novo Estado de Mato Grosso do Sul 
passaria na altura do paralelo 18, entre os se
guintes municípios, de leste para oeste: ao norte, 
Alto Araguaia, Itiquira, Barão de Melgaço, Po- 
coné e Cáceres; e, ao sul, já no novo Estado, Co
xim, Pedro Gomes e Corumbá. Assim, Mato 
Grosso do Sul ficaria com 56 municípios.

Primeiras medidas. O projeto chegou ao 
Congresso dia 24 de agosto, foi aprovado a 14 
de setembro e sancionado a 11 de outubro, sem 
emenda alguma e já contendo algumas medidas: 
o funcionalismo público foi incluído em quadros 
provisórios até sua redistribuição final e o Go
verno federal instituiria programas especiais de 
desenvolvimento, com a duração de dez anos. 
Como capital, foi escolhida a cidade de Campo 
Grande, cujo orçamento passou de 249 milhões 
em 1977 para 577 milhões em 1978.

Uma das regiões a receber atenção especial do 
Governo federal foi a de Dourados. Já em abril 
de 1976, foi lançado lá o Programa de Desenvol
vimento de Dourados, com uma verba de 2,6 bi
lhões de cruzeiros para beneficiar 22 municípios, 
numa área de 78 000 km2 e 600 000 habitantes. 
As aplicações seriam basicamente em eletrifica
ção rural, construção de silos e estradas para o 
escoamento da produção agrícola.

Economia. O novo Estado possui um reba
nho bovino estimado em 10 milhões de cabeças 
e produz anualmente, em média, 30 milhões de 
sacas de arroz, 600 000 t de soja, 80 000 t de

algodão e 80 000 t de trigo, além de contar com 
jazidas de mármore, cobre, calcário, ferro e 
manganês. Os planos prevêem a modernização 
da agricultura, para tornar Mato Grosso do Sul 
um dos maiores produtores de grãos do país.

Problemas. Entre os maiores problemas lo
cais estão as questões de terras, motivo de mui
tos conflitos entre posseiros, grileiros e grandes 
empresas, além de uma semiparalisia adminis
trativa que atingiu a região enquanto se discutia 
o desmembramento.

Política. O ex-governador Pedro Pedrossian 
era apontado por seus correligionários como o 
futuro governador de Mato Grosso do Sul até 
meados de fevereiro de 1978, quando seu adver
sário, o senador Mendes Canale, passou a acusá- 
lo de corrupção, ameaçando divulgar um relató
rio contendo irregularidades praticadas por Pe
drossian quando no Governo. Garcia Neto (en
tão governador de Mato Grosso) apoiou Mendes 
Canale, enquanto o senador Italívio Coelho to
mou a defesa do ex-governador Pedrossian, divi
dindo a Arena. Outro senador, Saldanha Derzi, 
manteve uma posição de neutralidade, esperando 
ser escolhido governador do novo Estado como 
solução conciliatória. Mas o presidente Geisel 
indicou para o cargo o engenheiro Harry Amo
rim Costa, diretor do DNOS (Departamento Na
cional de Obras e Saneamento), homologado pe
lo Senado a 31-3-78. E Italívio Coelho ficou 
com a vaga de senador “biônico”.

Pedrossian elegeu-se senador diretamente nas 
eleições de 15-11-78 com 134 338 votos. Para 
a Câmara Federal, a Arena elegeu quatro depu
tados, com 134 031 votos e o MDB dois, com 
116 043. A Arena fez onze deputados estaduais, 
com 179 750 votos, e o MDB, sete, com 123 630.

Maurício
Estado parlamentar da Comunidade de Nações, situado 
no oceano Índico, a 800 km da costa de Madagáscar; 
área: 2 045 km 2; população: 908 200 (est. 1977); capi
ta l e principal cidade: Port Louis (141 300 hab., est.
1977); línguas: inglês (oficial), francês e dialeto crioulo; 
relig iões: hinduísmo, cristianismo e islamismo; PNB: 
510 milhões de dólares (1975); principal exportação: 
açúcar (75%); Governo: rainha, Elisabete II; governador- 
geral, Abdul S. Osman, primeiro-ministro, S. Rangulam.

Nas eleições gerais de dezembro de 1976, o 
Movimento Militar Mauriciano, de oposição à 
coligação trabalhista-social-democrata que sus
tenta o primeiro-ministro Rangulam no poder, 
obteve um grande número de cadeiras na Assem
bléia. Rangulam, entretanto, ampliou sua coliga
ção, absorvendo o Comitê de Ação Muçulmana, 
e conseguiu, assim, equilibrar-se no poder.

O primeiro-ministro, que passou a liderar um 
Governo de coalizão, não-alinhado, e de tendên
cia esquerdista, anunciou em 1977 a intenção de 
fazer o país se tornar menos dependente em ter
mos econômicos da África do Sul e da Grã-Bre-
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tanha, e mais próximo dos objetivos da África 
Negra.

Economia. Em fevereiro de 1978, o Fundo 
Monetário Internacional liberou um empréstimo 
compensatório de 7,97 milhões de DES (Direitos 
Especiais de Saque), cerca de 9,2 milhões de dó
lares, em virtude da queda do preço do açúcar.

Mauritânia
República da costa noroeste da África, limitada pela 
Argélia (N), Mali (L e S), Senegal (SO) e Atlântico (O); 
área: 1 030 700 km 2; população: 1 481 000 (1976); 
capital e principal cidade: Nuakchott (135 000 hab., 
est. 1976); línguas: árabe, francês e dialeto árabe hassa- 
niyah; re lig ião: islamismo; PNB: 410 milhões de dólares 
(1975); principal exportação: minério de ferro (80%); 
Governo: presidentes, Moktar Uld Dadah (até julho de
1978) e tenente-coronel Mustafá Ould Mohamed Salek.

A 10 de julho de 1978, o presidente Moktar 
Uld Dadah foi deposto por um golpe militar diri
gido pela Comissão Militar de Salvação Nacio
nal, sob a liderança do chefe do Estado-maior 
do Exército, tenente-coronel Mustafá Ould Mo
hamed Salek. Embora Salek, ao assumir o poder, 
tenha afirmado que o golpe restabeleceria as li
berdades democráticas, até o final de 1978 a 
Constituição continuava suspensa e o Parlamen
to dissolvido.

Política externa. Após o golpe militar de 
10 de julho, a Frente Polisário — que luta há 
três anos para tornar independente o antigo Saa
ra Espanhol, atualmente dividido entre o Marro
cos e a Mauritânia — declarou um cessar-fogo 
unilateral e iniciou com o novo Governo nego
ciações secretas de paz que, entretanto, resulta
ram em fracasso.

Economia. A economia do país sofreu um 
rude golpe em junho de 1977, quando a Espanha 
retirou sua ajuda na exploração das minas de 
fosfato de Bou Craa. Em contrapartida, a com
panhia estatal de mineração recebeu, em janeiro 
de 1978, um empréstimo de 360 milhões de dóla
res, provenientes de bancos árabes e do Ociden
te, para a exploração de minérios de ferro.

Medicina
O nascimento do primeiro “bebê de proveta” foi 
o fato médico que mais chamou a atenção de to
do o mundo, em 1978. Outras conquistas, no en
tanto, foram tão importantes quanto essa, embo
ra não tivessem merecido tanta publicidade. Sig
nificativos progressos foram alcançados no com
bate a diversas doenças e os cientistas desenvol
veram novos medicamentos, como o interferon, 
para o tratamento das viroses, o Depakene, para 
a epilepsia, e um novo anticoncepcional injetá
vel. Os veterinários que, há muito tempo, lutam 
contra a febre aftosa, ganharam um poderoso 
aliado com o Protex-AF-270, desenvolvido por

cientistas brasileiros. Além disso, os pesquisado
res e sanitaristas continuaram às voltas com gra
ves problemas de saúde pública. Particularmente 
importante nessa área têm sido as questões que 
envolvem a fabricação e comercialização de re
médios, um imenso complexo econômico que es
capa ao controle dos cientistas e médicos.

GINECOLOGIA
A 25-12-78, nasceu na Inglaterra uma menina 
de 2,6 kg, cujos estágios iniciais de desenvolvi
mento (fecundação e primeiras divisões de ovo) 
não transcorreram no útero materno, mas numa 
proveta de laboratório. Era a filha da sra. Lesley 
Brown, de 32 anos, esposa de um motorista de 
caminhão de Bristol. Os médicos responsáveis 
pela experiência foram o dr. Patrick Steptoe, 
chefe do Departamento de Ginecologia do Hos
pital de Oldhand, em Lancaster, e o professor 
Robert Edwards, fisiólogo da Universidade de 
Cambridge. Essencial para o êxito do processo 
foi o laparoscópio especial desenvolvido pelo 
próprio dr. Steptoe. Com esse aparelho os dois 
médicos retiraram, por um pequeno corte no ab
dome, um óvulo da sra. Lesley Brown, que, em 
seguida, seria fecundado numa proveta por es
perma produzido pelo seu marido, Gilbert 
Brown. A sra. Brown passou ainda por um trata
mento hormonal, enquanto o zigoto (óvulo já  fe
cundado) se autodividia em células, mergulhado 
numa solução de nutrientes e soro. Quando a di
visão do zigoto chegou a cerca de sessenta célu
las, foi recolocado no útero da mulher. A fertili
zação durou aproximadamente quatro dias. As 
células, em forma de um cacho de uvas, foram 
implantadas no útero da mãe e começaram a de- 
senvolver-se como qualquer embrião fertilizado 
naturalmente.

A experiência começara um ano antes, quan
do a sra. Brown procurou o dr. Steptoe em busca 
de uma solução para seii problema de bloqueio

Após doze anos de 
pesquisa, os 
médicos britânicos 
Robert Edwards (no alto) 
e Patrick Steptoe 
conseguiram fecundar em 
laboratório um óvulo 
humano e transferi-lo 
para o útero da mãe.
Assim nasceu a menina 
Louise Brown (à esquerda, 
na primeira página 
de um jornal inglês).
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0  primeiro passo 
dos médicos Steptoe e 
Edwardsfoi retirar 
do ovário um óvulo, 
iluminado pelo 
laparoscópio e aspirado 
por uma agulha especial. 
Em seguida, fertilizaram 
o óvulo numa proveta, 
contendo nutrientes 
e esperma. Passado para 
outra solução nutriente, 
o óvulo fertilizado 
começou a dividir-se.
Ao atingir o estágio de 
8 células, 2,5 dias 
depois, estava pronto 
para ser colocado 
no útero materno.

das trompas de Falópio, que a impossibilitava 
de ter filhos.

O segundo “bebê de proveta”, de que se tem 
notícia, nasceu na índia, apenas três meses de
pois, por um processo diferente. O óvulo da mãe, 
amadurecido com hormônios antes de ser fertili
zado, ficou congelado durante 53 dias, antes de 
ser reimplantado no útero da paciente. A operação 
foi realizada pela equipe do dr. Saroj Kanti Batta- 
charya, do Hospital Belle Vue, de Calcutá.

Um novo anticoncepcional. Em dezembro 
de 1978, em Birmingham, Alabama, EUA, o dr. 
Lee Beck, obstetra da Universidade do Alabama, 
anunciou que os pesquisadores de seu departa
mento conseguiram desenvolver um novo anti
concepcional injetável. A droga provou ser efi
caz em experiências com macacas, e o dr. Beck 
garantiu que ela pode ser usada pelas mulheres 
em substituição às pílulas disponíveis atualmen
te no mercado. Seus efeitos durariam seis meses.

Cistite. Depois de proibido por mais de dez 
anos, em virtude de provocar efeitos visuais ne
gativos em animais, o dimetilsulfóxido foi libera
do para uso humano pela Administração Fede
ral de Drogas e Alimentos dos EUA. Convence
ram-se as autoridades de que a droga, em peque
na dosagem, administrada por sonda e vendida 
só com receita médica, pode ser eficiente no 
combate à cistite intersticial, uma irritação da 
bexiga muito comum entre as mulheres.

Distrofia muscular. Pesquisadores da Fa
culdade de Medicina da Virgínia, EUA, consta
taram, em 1978, a existência de mulheres que 
possuem o gene da distrofia muscular, sem, no 
entanto, apresentarem sinais da moléstia. A dis
trofia muscular, que usualmente afeta crianças 
do sexo masculino, seria herança materna.

CARDIOLOGIA
A Organização Mundial de Saúde — em asso
ciação com a Sociedade Brasileira de Cardiolo
gia (SBC) — iniciou, em 1978, uma campanha 
de esclarecimento à população das principais ca
pitais brasileiras sobre os perigos da hipertensão 
arterial. A campanha foi inaugurada no Dia 
Mundial da Hipertensão Arterial, 7 de abril. Se
guiram-se palestras, mesas-redondas, distribui
ção de folhetos explicativos, numa tentativa de 
esclarecer a população sobre a gravidade da hi
pertensão arterial e sobre as maneiras de reco
nhecê-la e tratá-la.

A doença, que predispõe a transtornos, como 
a hipertrofia do coração, insuficiência cardíaca, 
angina do peito e enfarte do miocárdio, ataca 
cerca de 10 milhões de brasileiros. Destes, pelo 
menos 3% acabam por evidenciar, além dos dis
túrbios cardíacos citados, complicações graves 
dos rins e do cérebro — órgãos especialmente 
afetados pela moléstia.

Se, nas grandes cidades brasileiras, segundo 
pesquisas da SBC, dois em cada dez indivíduos 
são hipertensos, em escala mundial a doença é 
considerada um problema de saúde pública, pois 
15% da população sofre dela. A solução para 
tal problema torna-se especialmente difícil, 
quando se sabe que a maioria dos casos de hiper
tensão não possui causa demonstrável. De qual
quer modo, cuidados como evitar a obesidade, 
o excesso de fumo e a inatividade física podem, 
se não evitar, pelo menos adiar o aparecimento 
da doença ou mantê-la sob controle.

Nos indivíduos do sexo masculino, a hiperten
são, associada à idade e ao aumento da gordura 
(sob a forma de colesterol) e do açúcar no san
gue, leva com grande frequência ao enfarte do 
miocárdio. Além disso, em 1977, o pesquisador 
norte-americano Gerard Philips descobriu que a 
enfermidade estava sempre associada a um au
mento de estradiol (hormônio feminino) no san
gue. O hormônio, por sua vez, desencadearia o 
aumento do colesterol e do açúcar sangüíneos. 
Com essa descoberta, abriu-se a perspectiva — 
inédita — de um tratamento preventivo do en
farte.

Importância da atividade física. Após 
uma pesquisa que durou 22 anos e utilizou 3 686 
estivadores, cientistas do Departamento Esta
dual de Saúde da Califórnia e da Universidade 
da Califórnia concluíram que um padrão regular 
de trabalho físico intenso, como o dos estivado
res, reduz grandemente o perigo de morte por 
ataque do coração. Verificaram também que a

extração do óvulo FERTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO
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falta de esforço físico é tão responsável por para
das cardíacas quanto o vício de fumar e a alta 
pressão sangüínea.

Novos remédios contra a alta pressão. A 
7-8-78, a Ciba-Geigy obteve licença das autori
dades norte-americanas para comercializar o 
Lopressor, um beta-bloqueador. Dois meses de
pois, pesquisadores de Harvard alertaram para
o perigo da suspensão repentina do uso das subs
tâncias beta-bloqueadoras, fato que pode causar 
complicações cardíacas. A advertência, no en
tanto, não mencionou o Lopressor.

Outro medicamento para os cardíacos, apro
vado pela Administração Federal de Drogas e 
Alimentos dos EUA, em 1978, foi o Dobutrex, 
produzido pelo Laboratório Eli Lilly & Co. O 
remédio serve para o tratamento de adultos com 
falhas cardíacas, causadas por doença no mús
culo do coração ou resultantes de cirurgia. À di
ferença da adrenalina, da qual deriva, o Dobu
trex, segundo o fabricante, oferece a vantagem 
de não afetar o ritmo das batidas cardíacas e tem 
menos efeitos secundários.

No Brasil, o professor Sérgio Ferreira anun
ciou, no VII Congresso Latino-Americano de 
Farmacologia, realizado em dezembro de 1978, 
em São Paulo, a descoberta de uma nova subs
tância química anti-hipertensora, desenvolvida a 
partir do veneno da cobra jararaca. Segundo o 
cientista, essa substância é um importante inibi
dor das secreções causadoras da hipertensão.

DOENÇAS CONTAGIOSAS
Considerável avanço no combate às viroses foi 
alcançado por cientistas do Instituto Nacional 
de Saúde dos EUA, que conseguiram isolar em 
quantidade relativamente grande o interferon, 
uma proteína de poderosa ação contra os vírus. 
Seus efeitos já  eram conhecidos havia algum 
tempo, mas somente se conseguia sintetizá-la em 
quantidades insuficientes para uso terapêutico. 
Com o novo desenvolvimento alcançado pelos 
pesquisadores norte-americanos, os médicos e 
cientistas esperam melhores resultados em sua 
luta contra as moléstias contagiosas, algumas 
das quais continuam a provocar surtos epidêmi
cos em várias partes do mundo.

Botulismo infantil. O Departamento de 
Saúde da Califórnia, estudando 43 casos de bo
tulismo infantil, desde 1976, concluiu que a en
fermidade tem relação direta com o mel. A bac
téria botulinum C, causadora da moléstia, foi en
contrada em 13% das sessenta espécies de mel 
existentes na Califórnia. Por outro lado, o único 
alimento com a bactéria, tomado por várias das 
crianças enfermas, era precisamente o mel. Em 
vista disso, as autoridades recomendaram a toda 
a população que não mais desse mel a crianças 
com menos de um ano de idade. Com relação 
a crianças maiores, nada pôde ser comprovado 
contra esse alimento.

Cólera. Alguns surtos epidêmicos de cólera

irromperam em varias partes do mundo, em 
1978. Em outubro, o ministro da Saúde de Ben
gala Ocidental, fndia, anunciou oficialmente que 
a moléstia havia causado mais de 200 mortes e 
afetado milhares de pessoas da região. Em se
tembro, cerca de 350 pessoas morreram, e entre 
10 000 e 12 000 foram atacadas no Zaire, Ruan
da e Burundi. Ainda em outubro, o ministro da 
Saúde da Malásia informou o número de habi
tantes do país que contraíram a enfermidade:
1 516, dos quais morreram 62. E, nos Estados 
Unidos, ocorreu o maior surto dos últimos 60 
anos no país: de setembro a outubro, 11 casos 
de cólera surgiram no sudoeste da Luisiana.

Malária. A Organização Mundial de Saúde, 
a 6-8-78, anunciou que a incidência da malária, 
um dos grandes flagelos dos países subdesenvol
vidos, cresceu mais de 25% nos dois últimos 
anos. Isso teria ocorrido porque, pelo menos, 43 
espécies de mosquitos se tomaram, imunes a in
seticidas que, anteriormente, lhes eram fatais. Os 
mosquitos adquiriram também resistência a di
versas drogas antimaláricas. Na índia, o número 
de doentes cresceu de 60 000, em 196^ para 6 
milhões, em 1976; no Paquistão, estima-se que 
20% da população sofre de malária; na África, 
o número de crianças mortas pela enfermidade 
é de cerca de 1 milhão por ano.

No Brasil, país onde a moléstia é endêmica, 
as autoridades anunciaram, no final de 1978, o 
início de uma série de testes com um novo medi
camento. Em 1979, na Amazônia, pessoas afeta
das pela doença serão tratadas com a mefloqui- 
na, cuja fórmula foi desenvolvida pelo exército 
norte-americano durante a guerra no Vietnam.
Ministrada em uma única dose, acredita-se que 
a droga seja capaz de curar a moléstia e prevenir 
a reincidência. O plano prevê a aplicação dos 
testes no Hospital Barros Barreto, de Manaus, 
mediante convênio entre a Organização Pan- 
Americana de Saúde e a Superintendência de 
Campanhas do Ministério da Saúde.

Poliomielite. O ministro da Saúde Pública 
da Holanda anunciou, em julho de 1978, a ocor
rência de um surto de poliomielite (95 casos) en
tre os membros de uma seita fundamentalista da 
Igreja Reformada Holandesa. Por razões religio
sas, nenhum deles se vacinara contra a moléstia.
Foi o maior surto epidêmico de poliomielite no 
país desde 1971.

Um mês mais tarde, seis casos foram consta
tados no Canadá, entre membros de uma mesma 
seita religiosa; o portador do vírus era um holan
dês. Desde 1973, não ocorria caso algum de po
liomielite no país.

CURA DA SURDEZ
Em 1978, o professor francês Claude-Henri 
Chouard, do Hospital Saint Antoine, de Paris, 
anunciou ter devolvido, nos últimos cinco anos, 
a audição a 44 surdos totais — até então consi
derados incuráveis. A idéia da nova técnica —
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Nos países mais 
desenvolvidos, há um 
exacerbado temor 
das doenças tropicais, 
características de 
regiões subdesenvolvidas. 
0  cartaz abaixo 
chama a atenção dos 
turistas dos EUA para 
os perigos da malária.

GOING TO AFRICA, ASIA, 
CENTRAL/SOUTH AMERICA, 

or CARIBBEAN?

Prevent MALARIA
Contact Your Physician or health Department for 

Information on Medications to Prevent Malaria 
and Other Health Information

aplicada com o auxílio de uma complexa apare
lhagem eletrônica — partiu da constatação, feita 
por pesquisadores franceses e norte-americanos, 
de que a destruição do nervo auditivo deixa, na 
maioria dos casos, um pequeno número de fibras 
ilesas. Em teoria, portanto, bastaria estimular 
eletricamente essas fibras para restabelecer o 
contato entre o ouvido interno e o cérebro. O sis
tema desenvolvido por Chouard compõe-se de 
três partes. A primeira é um aparelho, fabricado 
pela Sociedade Bertin, que pesa 600 gramas e 
pode ser carregado em uma simples bolsa, sem 
maiores problemas. Sua função é captar a voz 
humana, ruídos e sons musicais e transformá- 
los em impulsos elétricos. A segunda é um pe
queno receptor, colocado no couro cabeludo, 
que recebe os impulsos e os transmite para a ter
ceira parte do sistema: doze elétrodos localiza
dos na vizinhança do nervo auditivo.

Para uma pessoa normal, a qualidade do som 
produzido pelo sistema de Chouard parecerá 
péssima, mas para quem não ouvia nada, trata- 
se de algo maravilhoso. Depois da operação, o 
paciente deve passar por um período de reeduca
ção de seis a dezoito meses, até distinguir clara
mente frases, ruídos e músicas diferentes.

NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA 
Atividade dos neurotransmissores. Cientis
tas da Universidade MacMaster (Hamilton, On- 
tário) anunciaram, em janeiro de 1978, a desco
berta de uma técnica para medir o nível de ativi
dade das substâncias neurotransmissoras no cé
rebro humano. A técnica consiste em injetar 
uma molécula radiativa na corrente sangüínea; 
em seguida essa molécula junta-se à substância 
neurotransmissora, de tal forma que se torna 
possível seguir sua trajetória no cérebro do pa
ciente. O avanço conseguido pelos cientistas 
abre novas perspectivas para a neurologia e, 
conseqüentemente, para a psiquiatria.

Hormônios e emoções. Pesquisadores da 
Universidade de Oregon concluíram que certo 
número de proteínas do cérebro, relacionadas 
com determinados comportamentos e emoções, 
derivam de uma molécula comum, o hormônio 
adrenocorticóide, com peso molecular de 28 500 
daltons. Entre os derivados desse hormônio está 
uma sequência aminoácida que estimula a aten
ção e a memória de pessoas que são mentalmen
te retardadas.

Serotonina e agressividade. Outra interes
sante pesquisa realizada em 1978 refere-se à 
agressividade. Investigadores do Instituto Nacio
nal de Saúde Mental dos EUA, estudando 26 
marinheiros, constataram que os mais agressi
vos apresentavam alta taxa de serotonina no 
líquido cerebrospinal. Concluíram também que 
a dopamina (que se relaciona com a agressivida
de dos animais) não desempenha o mesmo papel 
no que diz respeito ao homem.

Epilepsia. A Administração Federal de Dro

gas e Alimentos dos EUA aprovou, em fevereiro 
de 1978, a comercialização de um novo anticon- 
vulsivo, para o combate à epilepsia. Chamado 
comercialmente Depakene e produzido pelos La
boratórios Abbott, o novo medicamento é consi
derado eficaz, sobretudo para crianças e jovens 
prejudicados, em seus processos de aprendiza
gem, pelos ataques da moléstia (ver Psicologia).

ODONTOLOGIA
As pesquisas odçntológicas têm se voltado para 
o desenvolvimento de métodos preventivos, prin
cipalmente contra a cárie. Assim, no início de
1977, o dr. Israel Kleinberg, que trabalha há cin
co anos em Nova York, subvencionado pelo Ins
tituto Nacional- de Investigação Dental, isolou 
uma substância chamada sialina, que combate o 
ácido produzido pelas bactérias da boca e previ
ne a formação de cáries.

No Brasil, pesquisadores da Unicamp (Cam
pinas, SP), chefiados pelo dr. Lourenço Bozzo, 
isolaram o principal fator das cáries, para extrair 
uma vacina apta a reduzir até 70% do problema. 
Isso é muito importante para um país como o 
Brasil, onde a incidência de cáries abrange 95% 
da população.

Para lançar no mercado essa vacina, os pes
quisadores têm ainda que determinar a idade 
apropriada para a vacinação, a dosagem correta, 
o tempo médio de imunização e os efeitos colate
rais. Por enquanto, sabe-se apenas que a vacina 
deverá ser administrada por via oral e atuará so
bre a saliva.

Implantes dentários. Durante o III Con
gresso Internacional de Odontologia, realizado 
em julho de 1977, na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, uma das questões mais debatidas 
foi a dos inconvenientes da técnica de implantes 
dentários. O pesquisador norte-americano Peter 
Thomas e o brasileiro Olímpio Faissol Pinto in
sistiram na tese de que o implante é um perigoso 
causador de osteomielite. Outros participantes, 
no entanto, procuraram mostrar que esse perigo 
é inerente a qualquer espécie de cirurgia quando 
mal realizada.

Flúor e câncer. O New England Journal o f  
Medicine publicou, em maio de 1978, as conclu
sões de uma pesquisa encomendada por autori
dades norte-americanas sobre as possíveis rela
ções entre a fluoretação da água e a incidência 
de câncer. O estudo concluiu pela inexistência 
de qualquer relação entre uma coisa e outra. A 
amostragem revelou que nas cidades com água 
fluoretada o número de mortes por câncer foi de 
195, enquanto nas cidades sem água tratada com 
flúor esses casos chegaram a 197.

MEDICINA VETERINÁRIA
Durante o XVI Congresso Brasileiro de Medici
na Veterinária, realizado em Salvador (outubro 
de 1978), os drs. Luís Pustiglione Neto, diretor 
da Divisão de Patologia Animal Especial do íris-
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tituto Biológico de São Paulo, e Oscar Vida, pes
quisador da Secção de Febre Aftosa, da mesma 
instituição, comunicaram ter sido descoberta a 
cura da febre aftosa por meio de uma droga — 
o Protex-AF-270 — que vem sendo testada há 
quase trinta anos, e que abrevia sensivelmente o 
tempo de recuperação dos animais atacados. 
Além disso, quando aplicado no início da doen
ça, o Protex-AF-270 impede as lesões do úbere 
e do casco. Nas experiências realizadas, os ani
mais que não receberam o produto tiveram um 
período de recuperação que oscilou entre trinta 
e sessenta dias; os tratados com o Protex- 
AF-270 se restabeleceram dentro de cinco a oito 
dias.

FARMACOLOGIA
O presidente Carter propôs ao Congresso norte- 
americano, em março de 1978, uma nova legisla
ção referente a medicamentos. A medida, além 
de reforçar a autoridade da Administração Fede
ral de Drogas e Alimentos, estabelece uma série 
de restrições à fabricação e comercialização de 
remédios, com o objetivo de coibir abusos fre
quentemente denunciados pela imprensa. Entre 
as normas contidas no projeto, destacam-se a 
obrigação dos fabricantes de colocar na bula um 
maior número de informações sobre a composi
ção do produto e seus possíveis efeitos secundá
rios bem como contra-indicações; a limitação da 
distribuição de amostras; a imposição da coleta 
de dados, após a comercialização do medica
mento, sobre sua efetividade; e a atribuição de 
maiores poderes às autoridades para proibir re
médios cuja eficácia não esteja suficientemente 
comprovada ou sobre os quais paire qualquer es
pécie de dúvida.

Imediatamente, a Associação dos Produtores 
Farmacêuticos reagiu, colocando objeções ao 
projeto. Segundo os grandes laboratórios norte- 
americanos, a nova lei prejudicaria sua ativida
de, obrigando-os a revelar segredos industriais 
que poderiam ser facilmente aproveitados, sobre
tudo nos países em que os direitos de patente não 
são reconhecidos.

As disputas entre os laboratórios e as autori
dade médicas norte-americanas continuaram em
1978. Em junho, uma corte de justiça denegou 
recurso dos fabricantes das pílulas conhecidas 
como B15, mantendo a proibição anteriormente 
estabelecida pela Administração Federal de 
Drogas e Alimentos.

Os fabricantes anunciaram a droga como uma 
superpílula, com múltiplos efeitos salutares, mas 
as autoridades a consideraram como um aditi
vo alimentar ilegal, cuja segurança ainda não fo
ra comprovada.

Não limitando sua ação ao domínio dos remé
dios, a Administração Federal de Drogas e Ali
mentos preocupou-se também com outros tipos 
de abusos praticados em nome da medicina. Em 
janeiro de 1978, esse organismo norte-americano

de fiscalização estabeleceu a obrigatoriedade, 
nas transfusões de sangue, de identificar o tipo 
de doação, se voluntária ou paga. As autorida
des foram levadas a isso depois de constatar que 
as transfusões feitas por bancos de sangue, cuja 
matéria-prima provém de doadores pagos, cau
sam de três a dez vezes mais hepatite do que nos 
casos de doação voluntária.

Outra notícia sobre mau uso de medicamentos 
vem do Japão. Em março, uma corte japonesa 
obrigou o Governo e três laboratórios (Takeda, 
Tanabe e Ciba-Geigy) a ressarcir danos causa
dos em dezesseis pacientes pelo quinofórmio (ou 
clioquinol), uma droga antidiarréica, que provo
cou paralisação de nervos dos pacientes.

No Brasil, o problema da exploração comer
cial dos remédios tem motivado debates. No VI 
Congresso Latino-Americano de Farmacologia, 
realizado em dezembro de 1978, na Universida
de de São Paulo, diversos farmacologistas de
nunciaram o fato de que vários medicamentos 
amplamente utilizados no país ainda não foram 
definitivamente testados em seres humanos. En
tre eles estão a vacina contra a meningite, produ
zida pelo Instituto Mérieux, na França, e um re
médio para o combate à esquistossomose, desen
volvido pela Pfeizer e empregado por técnicos 
do Ministério da Saúde no Vale do Ribeira, em 
São Paulo. Os mesmos farmacologistas critica
ram a falta de estímulos à produção de medica
mentos no país. Segundo Elisaldo Callini, entre 
1968 e 1972 não houve um só registro de patente 
de remédios no Brasil, contra 42 000 feitos nos 
Estados Unidos. O resultado tem sido a falta de 
medicamentos para o combate a doenças tropi
cais, “já que para as multinacionais não é lucra
tivo produzir remédios para moléstias típicas de 
lugares muito pobres”. Além disso, foi atribuído 
à importação o fato de 80% dos medicamentos 
vendidos no Brasil serem apenas “sintomáticos”, 
contra 20% que agem realmente sobre as causas 
das doenças.

O norte-americano 
Robert Bernstein foi o 
primeiro ser humano 
que conseguiu sobreviver 
após o uso de um 
coração artificial. Ao 
lado, Bernstein e o 
aparelho que o manteve 
vivo durante quatro 
dias e meio, enquanto 
seu coração era 
operado fora do corpo.
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0  aparelho ao lado, 
desenvolvido pelo médico 
francês Henri Chouard, 
resolve o problema da 
surdez total e da surdez 
profunda mediante a 
implantação cirúrgica 
de uma prótese auditiva, 
em forma de anel.

Levando em consideração tais fatos, algumas 
associações de médicos do país vieram a campo 
para lutar contra os medicamentos não recomen
dáveis. A Associação Médica do Estado do Rio 
de Janeiro, por exemplo, divulgou, em novembro 
de 1978, uma lista de quarenta moderadores de 
apetite que foram considerados perigosos para a 
saúde, principalmente por induzirem ao consu
mo de tóxicos.

SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL
O panorama da saúde no Brasil continuou deso
lador. Estimativas recentes indicam que existem 
no país 90 milhões de pessoas com verminose, 
12 milhões com esquistossomose, 10 milhões 
com a doença de Chagas, 6 milhões afetadas pe
lo tracoma, 1 milhão de hansenianos, 300 000 
tuberculosos e 40 milhões de portadores do baci
lo de Koch, 200 000 contagiados pela malária, 
além de 1,5 milhão de pessoas vitimadas por aci
dentes de trabalho, anualmente.

A expectativa de vida da população brasileira 
chega a 61 anos de idade, contra 70 anos nos 
EUA. No Nordeste, essa taxa não alcança 50 
anos. A mortalidade infantil regrediu das altas 
taxas atingidas em 1973, mas ainda continua 
muito elevada (ver Natalidade e Mortalidade).

Apesar dos elevados gastos em assistência 
médica em 1977 — 90 bilhões de cruzeiros, re
presentando 5% do PIB —, mais de 40% da po
pulação não teve acesso a ela.

Em julho de 1975, pela lei n.° 6 229, o Gover
no criou o Sistema Nacional de Saúde, destinado 
a elaborar programas regionais para integrar os 
serviços públicos prestados atualmente por cinco 
ministérios: Saúde, Previdência, Educação, In
terior e Trabalho. O objetivo era diagnosticar os 
problemas epidemiológicos de cada área do país, 
incluindo recursos físicos, humanos e financeiros 
disponíveis. Mas o plano não foi implantado e 
as criticas a ele começaram a surgir na impren
sa. Em outubro de 1978, jornais de São Paulo 
publicaram declarações do sanitarista Carlos 
Gentile de Melo, segundo as quais o Sistema Na
cional de Saúde era um “fracasso total” e que 
denunciavam a política privatizante seguida pelo 
Ministério da Previdência Social.

O bioquímico brasileiro 
Andrejus Korolkovas 
sintetizou 1 5 substâncias 
destinadas a curar a 
esquistossomose, um dos
g ra n d e s  m a le s  d o  
país mas não obteve 
verbas para testá-las.

Meningite. Depois da epidemia que preocu
pou as autoridades sanitárias de São Paulo, de 
1971 a 1975, a moléstia regrediu e permaneceu 
dentro dos limites de incidência considerados 
normais, fato devido principalmente à vacinação 
em massa da população. No último trimestre de
1978, no entanto, a moléstia voltou a ser motivo 
de preocupação. Ao contrário do que esperava 
o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, 
o número de casos cresceu consideravelmente no 
mês de outubro: 326 internamentos contra 284 
do mês anterior. Em meio aos problemas enfren
tados pelas autoridades sanitárias do país, esti
veram presentes ainda os abusos cometidos por 
clínicas particulares. Em outubro, o ministro da 
Saúde declarou ser um crime contra a economia 
popular o fato de as clínicas particulares cobra
rem de 300 a 600 cruzeiros pela aplicação da 
vacina, cujo custo industrial não ultrapassa 10 
cruzeiros.

Esquistossomose. O combate à esquistos
somose, um dos mais graves problemas de saúde 
pública do firasil, não apresentou nenhum pro
gresso em 1978. No final do ano, o Ministério 
da Saúde tinha perdido todas as esperanças de 
ver liberada uma verba de 900 milhões de cruzei
ros que deveria ser aplicada, em 1979, em obras 
de saneamento no Nordeste, onde a moléstia é 
de natureza endêmica. Com isso, foi adiado tam
bém o plano de tratamento de 10 milhões de en
fermos com a droga Mansil. A aplicação do me
dicamento só pode chegar a resultados positivos 
se precedida da construção de redes de esgotos, 
privadas higiênicas, serviços de tratamento de 
água, etc. Caso contrário, os portadores são de 
novo infestados pelo protozoário causador da 
doença.

Não bastassem esses problemas, outras difi
culdades têm conspirado contra os que lutam pe
la erradicação da moléstia. O bioquímico Andre
jus Korolkovas, da Universidade de São Paulo, 
sintetizou substâncias capazes de curar a esquis
tossomose, mas não conseguiu verbas suficientes 
para testar definitivamente sua eficácia. Com
provados os efeitos curativos das drogas em ca
mundongos, o passo seguinte deveria ser sua 
aplicação em animais superiores e em seres hu
manos; porém o Instituto de Ciências Biológicas 
da Universidade Federal de Minas Gerais, onde 
têm sido feitos os testes, não dispunha de recur
sos para a compra de macacos rhesus, necessá
rios à continuação dos trabalhos.

Doença de Chagas. A opinião dos cientis
tas e interessados no combate à moléstia conti
nuou dividida. De um lado, os que defendiam a 
ampliação das pesquisas para obtenção de uma 
vacina eficiente; de outro, os que insistiam em 
que é melhor investir na superação das condi
ções de sub-habitação nas quais vive o homem 
do campo e assim erradicar o barbeiro, inseto 
transmissor da moléstia. A polêmica tomou no
vos contornos em 1977, quando o Instituto Beh-



Biomédica dos EUA estuda o caramujo portador do 
protozoário que causa a esquistossomose.

ring, ligado à Hoechst alemã, propôs ao Gover
no a assinatura de um convênio, pelo qual os 
cientistas brasileiros cederiam seus conhecimen
tos sobre o assunto (eles são os maiores especia
listas do mundo) e a firma alemã entraria com 
o capital e a tecnologia. A maioria dos cientistas 
brasileiros é de opinião que o desenvolvimento 
de uma vacina eficaz é uma possibilidade ainda 
remota, e o convênio serviria apenas para trans
ferir os conhecimentos dos pesquisadores nacio
nais para a Hoechst, colocando-a em posição 
privilegiada.
Ver também: Biológicas, Ciências; Câncer; Cirurgia; Drogas; Eco
logia; Psicologia.

valorização nas cotações no último trimestre. O 
ano de 1978 registrou também a implantação da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão 
que deveria controlar o mercado e poderia, por 
meio de uma ação orientadora e físcalizadora, 
atrair um maior número de investidores, cuja 
confiança foi abalada por episódios como o que 
envolveu as ações da Petrobrás: notícias infun
dadas sobre a descoberta de petróleo na bacia 
de Santos, partidas de fontes do próprio Gover
no, provocaram uma alta nos papéis da empresa. 
O fato, que levantou sérias suspeitas de manipu
lação no mercado, não chegou a ser devidamente 
esclarecido.

Cadernetas e depósitos a prazo. As cader
netas de poupança, com uma remuneração real 
de 45% em 1978, continuam sendo a modalidade 
de investimento que mais atrai as camadas de 
pequena e média renda desde 1972, quando se 
encerrou o período de euforia do mercado de 
ações (em 1976 e 1977, a caderneta chegou a 
render 45,9% e 37,5%). O volume total dos depó
sitos de poupança se aproximava dos 270 bilhões 
de cruzeiros no final de 1978 (com um crescimen
to de cerca de 50% sobre o ano anterior).

Como conseqüência das elevadas taxas de ju
ro, os depósitos a prazo também acusaram uma 
elevada expansão em 1978, mantendo a mais al
ta rentabilidade entre os papéis de renda fixa (44 
a 46% para pequenas poupanças e até 50% para 
grandes quantias).

MEXICO

Mercado de Capitais
O mercado de capitais no Brasil tem passado 
por profundas transformações nos últimos anos. 
Praticamente restrito, até o início dos anos 60, 
aos depósitos à vista dos bancos comerciais, o 
mercado apresenta atualmente um considerável 
nível de sofisticação em relação aos instrumen
tos de que dispõe para a captação de poupança, 
e no que diz respeito à especialização dos agen
tes que nele operam.

Desempenho irregular. Um razoável núme
ro de papéis negociados apresentou em 1978 
rentabilidade superior a 200% (e em alguns ca
sos acima de 400%). Esses dados, porém, não 
devem ser superestimados: afinal, o mercado 
ainda é movimentado em grande parte pelos in
vestidores institucionais (especialmente fundos 
fiscais), enquanto as pessoas físicas com capaci
dade de poupança continuam distantes da renda 
variável (ações), preferindo aplicar em caderne
tas de poupança e em títulos de renda prefixada 
(letras de câmbio e depósitos a prazo).

O mercado acionário teve um desempenho 
bastante irregular em 1978. O ano se iniciou 
com uma alta nos preços (o índice Bovespa re
gistrou  um a v a lo r iza çã o  d e  20 ,4%  até m ea d o s  
do ano), substituída por uma relativa estabilida
de no final do primeiro semestre e por uma des-

México
República do sul da América do Norte, limitada pelos 
EUA (N), golfo do México (L), Belize e Guatemala (S), 
oceano Pacífico (O); área: 1 972 547 km 2; população: 
64 594 400 (est. 1977); cap ita l: Cidade do México 
(8 628 024 hab., est. 1976); principais cidades (1976): 
ôuadalajara (1 640 902 hab.) e Monterrey (1 090 226 
hab.); línguas: espanhol e dialetos indígenas; re lig ião: 
catolicismo; PNB: 71,17 bilhões de dólares (1975); prin
cipais exportações: petróleo, café, produtos químicos, 
algodão, metais e minérios, maquinaria; Governo: presi
dente, José López Portillo.

Ao assumir o Governo em dezembro de 1976, 
o presidente José López Portillo herdou de seu 
antecessor, Luis Echeverría, pma situação políti
ca marcada por agitações nas cidades e nos cam
pos, elevada taxa de inflação e uma dívida exter
na de cerca de 20 bilhões de dólares.

Durante o ano de 1977, intensificaram-se as 
manifestações de estudantes, desempregados e 
camponeses, sobretudo no Estado de Oaxaca, 
onde a repressão feita pelo Exército causou em 
março a morte de dez pessoas e ferimentos em 
mais de cem. Em setembro, explodiram vinte 
bombas na Cidade do México, em Oaxaca e 
Guadalajara, atribuídas às organizações Forças 
Armadas Revolucionárias Populares, Liga Co
munista e União do Povo.

Abertura política. Esses acontecimentos, 
aliados à luta de setores das camadas médias

M ENINGITE
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MERCADO C O M U M  
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López Portillo 
(à dir.) abraça Adolfo 
Suárez, primeiro- 
ministro espanhol, que 
visitou o México 
em abril de 1977. 0 
México não manteve 
relações com a Espanha 
nos quarenta anos 
do regime franquista.

Minas Gerais

(professores, funcionários públicos, profissionais 
liberais) contra a rigidez do sistema político — 
dominado há quarenta anos pelo Partido Revo
lucionário Institucional (PRI) — , levaram Por- 
tillo a anunciar, ainda em setembro de 1977, um 
projeto de reformas políticas. O projeto, que en
trou em vigor no primeiro semestre de 1978, ob
jetivou a institucionalização dos demais parti
dos, inclusive os de esquerda (Partido Comunis
ta Mexicano e Partido dos Trabalhadores Mexi
canos). A condição para o registro eleitoral defi
nitivo era de que o partido obtivesse, nas 
primeiras eleições gerais de que participasse, um 
mínimo de 1,5% dos votos, ou apresentasse um 
efetivo de 65 000 militantes. Além disso, a nova 
lei aumentou o número de deputados no Con
gresso de 250 para 400.

Em setembro de 1978, Portillo decretou anis
tia parcial para os crimes políticos, mas as orga
nizações de defesa dos direitos humanos vinham 
exigindo do Governo explicações sobre o para
deiro de 367 pessoas desaparecidas, supondo-se 
que muitas delas tenham morrido nas mãos dos 
órgãos de segurança.

Economia em dificuldades. Apesar das 
rendas auferidas com a crescente exportação de 
petróleo, o país vem atravessando um período de 
dificuldades financeiras. Em 1977, segundo da
dos governamentais, a taxa de inflação foi de 
22% (para fontes empresariais foi de 30%), e de 
janeiro a junho de 1978 já alcançava 17,7%. 
Além disso, o PNB cresceu apenas 2,8% em
1977, menos que o crescimento populacional 
(3,6%), e o número de desempregados e subem- 
pregados variou entre 40% e 50% da mão-de- 
obra, de acordo com a região do país. As reser
vas monetárias chegavam a 2,71 bilhões de dóla
res em agosto de 1978, mas o déficit comercial 
de janeiro a junho do mesmo ano foi de 640 mi
lhões de dólares (o dobro de 1977 no mesmo pe
ríodo). O endividamento externo do país conti
nuou aumentando, tendo o Governo assinado em 
agosto de 1978, em Londres, um contrato com 
75 bancos, para um empréstimo de 600 milhões 
de dólares; no final de 1978, o México aparecia 
como o terceiro maior devedor do Banco Mun
dial, superado pelo B rasil e pela C o lô m b ia .

No petróleo, a esperança. O grande au
mento de reservas conhecidas de petróleo dá

condições ao país de obter uma recuperação eco
nômica a médio prazo, além de tornar-se um dos 
maiores exportadores mundiais do produto. O 
país produziu 981 000 barris de petróleo por dia, 
em 1977, 23% a mais que em 1976; em 1978, 
a produção foi de 1,4 milhão por dia, e a expor
tação chegou a cerca de 500 000 barris, a maior 
parte para os EUA.

Em novembro de 1978, o Governo anunciou 
a descoberta de uma gigantesca reserva de 100 
bilhões de barris, no campo de Chicontepec (gol
fo do México), cuja exploração plena só seria 
atingida dentro de treze anos. Com isso, as reser
vas petrolíferas mexicanas subiriam, segundo o 
Governo, a 300 bilhões de barris, mais que o do
bro das reservas da Arábia Saudita (147 bilhões 
de barris), o maior exportador mundial. As re
servas provadas, em julho, eram de apenas 16 
bilhões de barris, chegando a 40 bilhões no final 
do ano.

A questão agrária. Os camponeses de ori
gem indígena continuaram lutando pela posse da 
terra. Em outubro de 1978, cerca de seiscentos 
camponeses ocuparam aproximadamente 2 000 
hectares de terra, no Estado de Oaxaca. Em se
tembro, o Governo central e a maioria dos go
vernos estaduais haviam decidido intensificar a 
distribuição das terras públicas.

Relações exteriores. A viagem de Portillo 
a Madri, em setembro de 1977, marcou o reata
mento das relações diplomáticas com a Espa
nha, rompidas havia quarenta anos, desde a as
censão do general Franco ao poder. Em janeiro 
de 1978, o México recebeu a visita do presidente 
Geisel, e em novembro do rei espanhol João 
Carlos. Procurando ampliar o comércio e o in
tercâmbio tecnológico, Portillo visitou em outu
bro de 1978 o Japão, onde obteve um emprésti
mo de 1,1 bilhão de dólares para exploração de 
petróleo. Em novembro, esteve na China.

Minas Gerais
Estado da Região do Sudeste do Brasil, limitado pela Ba
hia (N), São Paulo e Rio de Janeiro (S), Espírito Santo 
(L), Goiás (O) e Mato Grosso do Sul (SO); área: 
587 172 km 2; população: 12 550 575 (est. 1975); capi
ta l: Belo Horizonte (1 754 000 hab., est. 1978); princi
pais cidades: Juiz de Fora, Governador Valadares, Ube
raba, Uberlândia e Teófilo Otôni; principais produtos: ci
mento, aço, ferro gusa, ferroligas, laminados, alumínio, 
zinco, laticínios; governador: Aureliano Chaves, até
1 5-4-78; Ozanan Coelho, com mandato até 1 5-3-79.

O uso de incentivos fiscais e financeiros para 
atrair grandes empresas estrangeiras contribuiu 
para que Minas Gerais acelerasse seu crescimen
to econômico por meio de um surpreendente sur
to industrial, tendo 53 grandes projetos aprova
dos pelo Conselho de Desenvolvimento Indus
trial do Ministério da Indústria e do Comércio, 
no período 1976/78 . U m  dos projetos m ais im 
portantes foi o da Fiat Automóveis, que inaugu
rou sua fábrica em Betim (na Grande Belo Hori-
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zonte) em julho de 1976 e chegou a 1978 com 
a produção de 100 000 veículos, dominando cer
ca de 10% do mercado nacional. Em torno da 
Fiat instalaram-se aproximadamente trinta em
presas de autopeças.

No setor de bens de capital, em que a partici
pação mineira é de 20%, instalaram-se a Usi- 
mec, de equipamentos para indústrias siderúrgi
cas; a Krupp, de equipamentos para indústrias 
de mineração, cimento, siderurgia, petroquímica 
e geração de eletricidade; a Demag, de compo
nentes para siderurgia; e a Delp Engenharia, de 
usinagem e caldeiraria. Em mecânica leve, uma 
fábrica da Almec foi instalada em Montes Cla
ros (área da Sudene), para fabricar bicicletas 
com tecnologia Peugeot e produziu 70 000 uni
dades em 1978.

O Estado liderou ainda a produção nacional 
de cimento, produzindo 77 milhões de toneladas 
em 1978 (1,9% a mais que em 1977).

A arrecadação do ICM, que caíra 4,7% em
1976, em função da oferta maciça de incentivos 
fiscais, cresceu 37,3% em 1978 (no total do país,
o aumento foi de apenas 12,3%), permitindo 
uma previsão orçamentária de 50,5 bilhões de 
cruzeiros para 1979.

Entretanto, em relatório divulgado no fim de 
dezembro de 1978, a Associação Comercial in
formou que a produção siderúrgica apresentou 
resultados negativos (-1,9% para gusa, -0,2% pa
ra aço em lingotes). Na pecuária, o crescimento 
foi pequeno: uma produção no valor de 45 mi
lhões de cruzeiros em 1978, contra 43 milhões 
em 1975. Na agricultura, o desempenho mais 
importante foi o do café, que apresentou altos 
índices de replantio, de modo que, em novembro 
de 1978, o IBC (Instituto Brasileiro do Café) 
previa para Minas a colheita de 7,1 milhões de 
sacas na safra 1978/79.

Francelino e as sinopses. O deputado fe
deral e presidente nacional da Arena, Francelino 
Pereira, foi indicado para o cargo de governador 
de Minas Gerais, derrotando sete outros preten
dentes, da ex-UDN e do ex-PSD — antigos par
tidos, que nunca se dissolveram realmente, em 
Minas. A indicação do Governo federal teve 
mais peso que as acusações de excessiva docili
dade, de não ser mineiro (Francelino nasceu no 
Piauí, embora sua base política, durante vinte 
anos, tenha sido o vale do Jequitinhonha) e, so
bretudo, de estar envolvido no “escândalo das si
nopses” : os resumos do noticiário diário da im
prensa mineira, preparados pfela sucursal local 
da Agência Nacional, para a leitura do presiden
te da República, continham notícias inexistentes, 
que tendiam a apontar Francelino como o candi
dato preferido dos políticos mineiros. Afinal, no 
inquérito que foi conduzido pela própria Agên
cia Nacional, depois de o fato ser denunciado 
na imprensa, o  jornalista resp onsável foi a fa sta 
do do posto. E o nome de Francelino foi homo
logado, sem problemas, pelo colégio eleitoral mi

neiro, junto ao de Murilo Badaró como senador 
“biônico”. Anunciando a partilha equânime de 
cargos entre os velhos partidos, Francelino tran
qüilizou a Arena local.

Eleições. O MDB venceu a eleição para o 
Senado, elegendo Tancredo Neves, com
1 641 915 votos. A Arena ganhou as eleições pa
ra a Câmara dos Deputados, fazendo 29 repre
sentantes (2 060 196 votos, mais 46 720 para a 
legenda), contra 19 do MDB (1 442 082 votos, 
mais 134 681 dados à legenda), e para a Assem
bléia Legislativa, com 42 deputados (2 083 134 
votos, mais 47 845 para a legenda), contra 29 
do MDB (1 431 674 votos, mais 135 602 para 
a legenda). Os resultados oficiais só foram pro
clamados a 8 de dezembro, em razão das dificul
dades nas apurações e das muitas denúncias de 
fraude, que preocuparam até deputados da Arena.

Mineração
O arrefecimento das atividades econômicas em 
todo o mundo nos últimos anos manteve o mer
cado consumidor de minérios em recessão, en
quanto os preços internacionais continuaram 
sendo considerados não compensadores. Além 
disso, os custos da atividade cresceram na medi
da em que as jazidas de alto teor e acesso fácil 
já foram ou estão sendo exploradas intensamente 
e, em consequência, as prospecções se transfe
rem para áreas cada vez mais remotas, onde o m il h o  
teor de minério é baixo. Por tudo isso, foram Ver Agricultura 
poucos os projetos do setor em 1976/78.

O capital necessário. De acordo com cál
culos divulgados em outubro de 1978, durante 
o Congresso Americano de Mineração, nos 
EUA, a indústria mundial do setor precisará in
vestir aproximadamente 10,7 bilhões de dólares 
por ano até 1990, supondo-se que a economia 
mundiai cresça à taxa de 4,25% ao ano. A maior 
parcela de capital 3,7 bilhões de dólares por ano, 
iria para o setor do cobre. As necessidades totais 
de outros setores até 1990 seriam: alumínio, 45 
bilhões de dólares; minério de ferro, 35 bilhões;

IN VE STIM E N TO S REALIZAD O S N A  M IN E R A Ç Ã O . EM  ÁREAS DE 
CO NCESSÃO  DE LAVRA —  1 9 7 5 /19 77

Inves tim en to s  P artic ipação {%) Variação(%)
(Cr$ 1 00 0  0 0 0  de 1975) (1)

1975 1976 1977 1975 1976 1977 7 7 /7 5
Total 1 497 2 0 1 4 3 744 100,0 100,0 100,0 150,1
Ferro 528 865 1 491 35,0 43,0 39,8 182.4
Fosfato (fertiliz.) 68 173 1 144 4,5 8,6 '30 ,6 1 582,3
Cobre 16 85 420 1,0 4-2 11,2 2 525».0
Calcário 148 208 142 10,0 10,3 3,8 - 4 ,1
Am ianto 56 80 123 3,8 4,70i 3,3 119,6
Carvão 101 104 85 6,7 5.2 2,3 - 1 5 .8
Água mineral 100 59 49 6,7 2,9 1,3 - 5 1 ,0
Ouro 35 40 24 2,3 1.9 0,6 - 3 1 ,4
Outros 445 400 266 30.0 19.9 7,1 - 4 0 .2

(1) -  Deflator utilizado: coluna 2, Conjuntura Econômica, fevereiro de 1978 -  FGV. 
Fonte: DNPM-DEM.
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PA R TIC IP A Ç Ã O  DOS M IN E R A IS  NO VALOR  
D A PR O D UÇ ÃO  M IN E R A L  BR U TA

1976 1977

Metálicos 35,70% 30,05%
Não-metálicos 30,87% 36;51%
Diamantes / Gemas 1,03% 0,83%
Prod. energéticos 32,40% 32,61%

Total 100,00% 100,00%

Fonte: Anuário M inera1 Brasileiro 1978.

PR O D UÇ ÃO  M IN E R A L  B R A S ILE IR A  EM  1977

Q uantidade produzida, V a lor, em
em  tone ladas m étrica s  m ilhões de dólares

(Bruta) (Beneficiada)
1. M ETÁLIC O S 8 7 3 *
Alumínio 1 352 065 136 607 11
Chumbo 266 377 30 9 5 0 8
Cobre (minério) 621 ' JZ
Cromo (minério) 683 147 250  281 22
Estanho (minério) 6 9 1 8 2 6 0  (1) 9 525 55
Ferro (minério) 100 817 295 8 0  935  691 586
Manganês (minério) 2 736 458 1 257 597 57
Nióbio-tântalo (minério) — 65 655 410
Ouro 16 305 772 5 355 (2) 28
Prata - 11 583 (2) 2
Tungsténio (minério) 430  016 2 026 24
Zinco (minério) 457 735 166 533 5
2. N Ã O -M ETÁ LIC O S 1 0 6 1 *
Agalm atolito 85 291 35 610 2
Água mineral 446  214  0 0 0  (3) - 41
Am ianto 1 512 997 92 773 32
Areia 4 875 068 1 917 583 32
Argila 3 5 1 4 2 1 9 1 574  765 50
Barita 39 575 39 353 2
Bentonita 108 395 108 395 11
Calcário 39 303 119 32 406  223 268
Calcita 6 281 —
Caulim 939 666 259 836 14
Cianita 110 17
Conchas calcárias 246 240 — 1
Diatomita 11 204 4 966
Dolomita 1 662 721 1 252  25 0 15
Feldspato 99  767 32 977 3
Fosfatos naturais 3 424  939 fíKA oo
Fluorita 115 96 0

U Jv OU
53 483 7

Gipsita 543 046 1 5 7 7 6 3
Grafita 53 603 9 187 2
Leucita 10671 7 379
Magnesita
Mica

481 154 205 719 
1 955

29
2

Mármore 145 257 59 060 9
Granito (brita) - 51 815  000 399
Pirofilita
OiiartyitA

79 284  
255 247

6 9 1 9
1 AP QAA

_

uudv ui
Quartzo 45 530

I HrO ü W
70

3

Sal-gema 292 582 12
Sal m arinho 2 481 330 _ 76
Sílex 3 594 705
Talco 190 178 105 115 5
Vermiculita 6 833 2 405
Xistos 529 449 2 5 4  417 7
3. DIAMANTES 

E G EM AS 24*

Diamante (em bruto) 66 687 (4) 5
Gemas (em bruto) - 2 115 604  (2) 9
Gemas (lapidadas) - 321 (2) 10

4. PRODUTO S
ENERGÉTICOS 9 4 7 *

Carvão 10 108 830 3 223  872 77
Petróleo 9 656 8 9 5 (1 ) - 8 2 3
Gás natural 1 807 605 OOO (1) 47

TOTAL GERAL 2 905

(1) M etros cúbicos (2) Quilogramas (3) Litros. (4) Quilates

* O subtotal inclui outros produtos, de menor expressão, não discrim inados no quadro 
Fonte: Anuário M inera! Brasileiro — 1978.

níquel, 5,5 bilhões; zinco, 3,5 bilhões; e chumbo,
2 bilhões.

Os capitais e o know-how de mineração estão 
em poder dos países desenvolvidos. Sua aplica
ção, nesses mesmos países, onde as jazidas estão 
bastante exploradas, condiciona-se à recupera
ção dos preços do minério obtido. Como o inves
timento em mineração leva em média sete anos 
para começar a produzir retorno, os especialis
tas consideram a operação arriscada. A prefe
rência seria aplicar no Terceiro Mundo, onde o 
potencial mineral é promissor e menores as ne
cessidades de capital.

A crise no Brasil. O ano de 1978 foi marca
do pela continuação da crise internacional de su
perprodução da siderurgia, que levou à contra
ção do mercado mundial dos minérios a ela vin
culados. Como conseqüência dessa crise, o Bra
sil já tivera suas exportações de ferro e manga
nês reduzidas 7 e 52%, respectivamente, em
1977. E os grupos estrangeiros que operam nes
sa área retraíram seus investimentos, acompa
nhando uma tendência que já se manifestara em 
1977 com o abandono do Projeto Carajás pela 
United States Steel.

Até julho de 1978, a Companhia Vale do Rio 
Doce, por exemplo, tivera seu lucro operacional 
reduzido nada menos que 97,8% em relação ao 
mesmo período de 1977.

O crescimento brasileiro. Crescendo à ra
zão de 26% ao ano entre 1971 e 1975, a minera
ção brasileira parecia justificar o otimismo de al
guns analistas internacionais, que em fins de
1976 anunciavam, para os anos seguintes, um 
boom mineral no Brasil. Com efeito, até 1975 
a mineração crescera 150% em cinco anos, e a 
descoberta de jazidas revelava enormes poten
cialidades até então desconhecidas. Entre os 
anos de 1975 e 1976, as reservas minerais co
nhecidas cresceram nas seguintes proporções: 
bauxita (alumínio), 222%; chumbo, 582%; ferro, 
35%; níquel, 514%; zinco, 40%; fosfato, 141%; 
cobre, 14%; manganês, 3%. Por outro lado, pa
recendo confirmar as expectativas dos mais oti
mistas, a mineração brasileira sofreu um cresci
mento contínuo durante o quadriénio 1975/78: 
61% em 1976; 57% em 1977; e 46% (estimativa) 
em 1978, segundo o DNPM (Departamento Na
cional de Produção Mineral).

Uma defasagem de dez anos. Os altos 
índices de crescimento, no entanto, colocados 
em confronto com as necessidades industriais do 
país, revelaram-se insuficientes. Só em 1977 o 
Brasil importou 1,7 bilhão de dólares de produ
tos de origem mineral, sem contar as compras 
de petróleo. Em 1976 foram importados, para 
atender à demanda interna, 36% do alumínio 
consumido industrialmente, 60% do amianto, 
68% do cobre, 35% do chumbo, 97% do enxofre, 
100% do níquel metálico, 77% do zinco, 44% 
dos fertilizantes fosfatados, 60% dos nitrogena- 
dos e 100% dos fertilizantes potássicos. O país



mantém boa posição internacional apenas no ca
so do ferro, manganês, nióbio, berilo e quartzo, 
segundo um relatório de junho de 1977.

Os investimentos ficaram igualmente muito 
aquém das necessidades, alcançando, no período 
1976/78, a cifra de 8,6 bilhões de cruzeiros, o 
que representava, em 1977, uma média de 300 
milhões de dólares por ano. Ora, estudos realiza
dos pelo Ministério das Minas e Energia mostra
ram que para colocar em andamento programas 
de projetos minerais básicos (insumos para as in
dústrias siderúrgica, química, de fertilizantes e 
de metais não-ferrosos) seria necessário aplicar
6 bilhões de dólares por ano, durante sete anos. 
Haveria, portanto, uma defasagem de 5,7 bilhões 
de dólares por ano. Segundo um estudo realiza
do em 1976 pela Companhia de Pesquisas de 
Recursos Minerais, a indústria extrativa mineral 
do Brasil estaria atrasada mais de dez anos, já 
que produzia, naquele ano, um volume de maté
rias-primas igual ao consumido em 1966.

Comparada a de outros países, a produção 
mineral brasileira per capita era extremamente 
baixa em 1977, situando-se em 18,1 dólares, en
quanto a Austrália produzia 346 dólares, o Ca
nadá, 565, os EUA, 280, e a África do Sul, 180. 
A participação da produção mineral brasileira 
na formação do Produto Interno Bruto (PIB) 
também não passava dos 2%, em contraste com 
o Chile (13%), África do Sul (10%), Austrália 
(15%), Canadá (entre 8 e 10%) e Estados Unidos 
(4,5%). Outro aspecto marcante da defasagem é 
o pequeno número de técnicos especializados:

BALANÇO DO COMÉRCIO EXTERIOR DO SETOR MINERAL 
(1976/1977)

Exportações

Discriminação
Quantidade (1 000 t) Valor FOB (1 000 USD

1975 1976 1977 1975 1976 1977

Total

Bens primários

Manufaturados

Compostos
químicos

Variação anual
m

77 054 70 227 61 343 

75 208 68 747 59 449 

1 821 1 471 1 877

25 9 17 

-  -8,87 -12,65

1 512 540 1 483 827 1 444 954 

1 151 838 1 157 699 1020 292 

344 635 321 673 417 434

16 06 / 4 455 7 228 

— -1,90 -2,62

Importações

Discriminação
Quantidade (1 000 tj Valor FOB (1 000 USS)

1975 1976 1977 1975 1976 1977

Total

Bens primários

Manufaturados

Compostos
químicos

Variação anual,, m

46 104 51 834 53 810 

38 128 44 257 44 924

3 908 1 927 1 862

4 068 5 650 7 024

i x ,2  u i

5 275 653 5 245 523 5 702 107 

2 981 198 3 665 664 3 972 405 

1 802 812 1 140 103 1 212 769

491 643 439 756 516933

— —0,í>8 8,70
Fontes: CACIX (exportações), CIEF/MF (impe•rtações)

enquanto os EUA dispunham de 250 000 geólo
gos em 1976 e a URSS, de 600 000, o Brasil 
contava com apenas 3 000.

As novas jazidas. Em contrapartida, a des
coberta de jazidas confirma, pelo menos, o gran
de potencial da mineração brasileira. Sem contar 
a reserva mineral da serra dos Carajás, cerca de 
18 bilhões de toneladas de ferro, o maior depósi
to do mundo, além de importantes ocorrências 
de manganês, níquel, cobre e bauxita, foram de
tectadas as seguintes novas reservas: de ferro, 
em Ladário, Corumbá (Mato Grosso), Concei
ção do Mato Dentro, Ouro Preto, Brumadinho 
e Santa Bárbara (Minas Gerais); de manganês, 
na região do rio Jiparaná (Rondônia), em Jaca- 
raí, Maraú (Bahia) e Ritápolis (Minas Gerais); 
de bauxita (alumínio)» avaliada em 80 milhões 
de toneladas, em Jutaí (Pará), Oriximiná, Faro 
(Pará) e Araci (Bahia); de enxofre, em Castanhal 
(Sergipe) e em Ouro Preto (Minas); de níquel, em 
Jussara, Niquelândia, Barro Alto (Goiás), São 
João (Piauí); e de cobre, em Curaçá (Bahia). 
Quanto ao urânio, as reservas conhecidas em 
fins de 1978 alcançaram 142 300 toneladas, 
mais que o dobro do potencial conhecido até 
1977 (66 800 t). As principais jazidas conheci
das desse minério, várias delas redimensionadas 
em 1978, são: Itatira, no Ceará, com 71 000 t; 
Lagoa Real (Bahia), 5 500 t; Figueira (Paraná), 
8 000 t; Poços de Caldas (Minas), 26 800 t; Es
pinharas (Paraíba), 5 000 t; Quadrilátero Ferrí- 
fero (Minas), 15 000 t.
Ver também: Ferro e A ço ; Geociências; Petróleo e Gás.

Moçambique
República da costa sudeste da África, limitada com a Áfri
ca do Sul e Suazilândia (S), Rodésia (O), Zâmbia (NO), 
Malawi e Tanzânia (N), e canal de Moçambique (L); área: 
783 030 km 2; população: 9 444 000 (est. 1976); capi
ta l: Maputo (354 700 hab., est. 1970); principais cida
des (1970): Nampula (126 126 hab.) e Beira (113 770 
hab.); línguas português (oficial) e idiomas bantus (pre
dominantes); re lig iões: animismo (70%), catolicismo e 
islamismo; PNB: 2,85 bilhões de dólares (1975); princ i
pais exportações: açúcar, conservas de frutas, casta
nhas, algodão e copra; Governo: presidente, Samora 
Moisés Machel.

Uma nova fase na vida política do país come
çou em fevereiro de 1977, com o III Congresso 
da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambi
que), que decidiu transformar a organização em 
partido político, com o nome de Partido Operá
rio e Camponês de Moçambique, definido como 
de ideologia marxista-leninista.

O Congresso confirmou Samora Machel co
mo presidente do partido e da República, e mar
cou para fevereiro de 1978 eleições gerais para 
formação da Assembléia Popular, órgão supre
mo do Estado. Consagrou também a tendência 
liderada por Machel, que objetiva a construção 
de uma sociedade socialista segundo os princí
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A confirmação de 
Samora Moisés Machel 
como presidente 
de Moçambique, em 
fevereiro de 77, 
consolidou o domínio 
do grupo que defende 
a construção do 
socialismo segundo os 
princípios marxistas.

Em 1978, o controle 
estatal sobre a educação 
foi intensificado, 
permitindo o lançamento 
de campanhas de 
alfabetização em massa 
dos moçambicanos.

pios marxistas, derrotando o grupo de Lázaro 
Kavadame e Uria Simango que defendia um so
cialismo de tipo africano.

Economia. A administração colonial deixou 
uma economia desequilibrada, que ainda passou 
por um processo de desorganização com a saída 
de cerca de 150 000 pessoas ligadas a atividades 
produtivas, na sua maioria brancos de origem 
portuguesa. Objetivando a recuperação econô
mica, em abril de 1978 o presidente promoveu 
uma reestruturação ministerial (pela primeira 
vez desde a independência), substituindo vários 
ministros. Contudo, o Governo previa apenas 
para 1980 o restabelecimento dos níveis de pro
dução existentes antes da independência.

Cumprindo uma resolução do Conselho de 
Ministros, de 26-7-78, intensificou-se o controle 
estatal sobre a educação, saúde, meios de comu
nicação e bancos (estes nacionalizados em janei
ro de 1978).

A recuperação econômica do país vem sendo 
prejudicada por calamidades naturais: foi asso
lado por uma grande seca em 1976 e em abril 
de 1978 as inundações do Zambeze deixaram 
250 000 pessoas desabrigadas e prejuízos de 70 
milhões de dólares. A precariedade das estradas 
e as freqüentes incursões de tropas da Rodésia 
contra bases guerrilheiras contribuem para agra
var o quadro econômico.

Relações exteriores. Moçambique forma, 
ao lado de Angola, Zâmbia, Botsuana e Tanzâ
nia, a chamada “linha de frente” dos países afri
canos no combate ao racismo e no apoio aos 
movimentos guerrilheiros negros na Rodésia e 
Namíbia. Em maio de 1977, realizou-se em Ma- 
puto uma reunião com representantes de oitenta 
países para discutir a situação racial rodesiana 
e sul-africana. Os conflitos com o governo de 
Ian Smith e os choques armados fronteiriços co
meçaram logo após a independência de Moçam
bique, sendo fechada a fronteira entre os dois 
países, em 1976, o que agravou a crise econômi
ca, pois Moçambique servia de entreposto marí
timo para a Rodésia.

Quanto à África do Sul, apesar do apoio mo

çambicano aos movimentos negros daquele país, 
prosseguiram as relações comerciais: cerca de 
70% do movimento do porto de Maputo depen
dem da importação e exportação sul-africanas e 
há na África do Sul 300 000 trabalhadores mo
çambicanos, cujas remessas familiares chegam a 
cerca de 170 milhões de dólares por ano. Em 
março de 1977, Moçambique recebeu a visita de 
Nicolai Podgorny (então presidente da URSS), 
sendo assinado entre os dois países um acordo 
de cooperação, com duração de vinte anos.

Moda
O mais recente e discutido fenômeno da moda 
internacional é o japonês Kenzo Takada. Dese
nhista por profissão, foi, como tantos outros, 
tentar a vida em Paris, onde montou uma buti
que. Descoberto pela revista Elle, foi definitiva
mente consagrado no período 1976/78.

O estilista japonês não pertence ao fechado 
clã de uma espécie quase em extinção: a dos 
mestres da alta costura. Kenzo cria para o prêt- 
à-porter, a confecção em série que significou, so
bretudo, a massificação da moda.

Os novos "ditadores". Na verdade, a alta 
costura está agonizante, um luxo restrito às mi
norias do je t set internacional. As grandes e fa
mosas maisons (Dior, Nina Ricci, Balmain, Jean 
Patou e a do próprio Saint-Laurent — hoje um 
nome de destaque no prêt-à-porter) vivem, basi
camente, de suas marcas de prestígio.

Os verdadeiros “ditadores” da moda atual são 
os grandes estilistas do prêt-à-porter francês (co
mo Thierry Muggler, Frank Olivier, Karl Lager- 
feld, Chantal Thomass, Georges Rech e Chris- 
tian Aujard, entre outros) que lançam suas cole
ções em desfiles paralelos aos dois salões de mo
da feminina, realizados anualmente em Paris — 
um, em abril, apresentando a linha para o outo
no/inverno, e outro, em outubro, para a primave
ra/verão.

Além de Kenzo, destacam-se, pelo menos, 
dois outros nomes que se firmaram e obtiveram 
expressivo êxito com suas criações nos últimos 
anos: Castelbaljac e Claude Montana. O ano de
1975 marcou o primeiro grande sucesso de Cas
telbaljac. Suas linhas, bastante práticas, funcio
nais e confortáveis, são inspiradas nas roupas 
usadas pelos esportistas, e não se submetem às 
grandes tendências básicas determinadas pelos 
demais estilistas. Por isso mesmo, fala-se em Pa
ris que Castelbaljac não cria a moda, mas faz 
a antimoda. Trabalhando já como estilista de 
roupas de couro, Claude Montana projetou-se 
depois no setor de prêt-à-porter feminino, e em
1977 surgiu como grande estilista, sendo compa
rado ao próprio Kenzo. Finalmente, continua o
prestígio de Yves Saint-Laurent, um dos papas 
da moda internacional, um clássico que se reno
va a cada ano.



O ressurgimento italiano, em Milão. A
moda italiana, que foi um paradigma como a 
francesa, durante muito tempo, está ressurgindo 
depois de um período de vários anos de decadên
cia e mostra-se renovada e enriquecida. Roma, 
entretanto, já não possui a mesma força criado
ra. Atualmente, é Milão que determina os cami
nhos a serem adotados por uma moda arrojada, 
sofisticada, estruturadíssima e que utiliza tecidos 
caros e requintados.

Gianni Versace, Giorgio Armani, Angelo Tar- 
lazzi e Enrico Coveri são alguns dos designers 
mais talentosos da nova linha italiana, em franca 
ascensão no mercado internacional.

Uma moda própria nos EUA. Começa a 
florescer nos EUA um estilo com feições nitida
mente nácionais, revelando que os criadores nor
te-americanos estão deixando de simplesmente 
reproduzir as tendências européias e empenhan
do-se em desenvolver uma concepção própria e 
independente. Evidenciada por linhas clássicas e 
refinadas — segundo o princípio de que “o nor
te-americano não aprecia trapos” —, essa moda 
está sendo elaborada por designers como Calvin 
Klein, Stephen Burrows, Bill Kaiserman, Diane 
Furstenberg e Ralph Lauren.

As tendências gerais. Apesar do renasci
mento italiano e da agressividade dos norte-ame
ricanos, ainda cabe aos franceses a supremacia 
na exportação das tendências de moda. Num ba
lanço de 1975 a 1978 observa-se que, em maté
ria de tecidos, por exemplo, houve uma nítida 
valorização das fibras naturais, como o algodão, 
o linho e a seda. Da mesma forma, as cores elei
tas pelos estilistas nesse período evidenciaram os 
tons da natureza: as diferentes gamas do mar
rom da terra, as múltiplas tonalidades do verde 
da vegetação, o amarelo-queimado das folhas de 
outono e, finalmente, todas as variações do 
areia, da mais escura à mais clara, repetindo a 
coloração natural das fibras de algodão cru. 
Uma moda ecológica.

Com relação às linhas, houve o predomínio 
das formas fartas, amplas, pródigas em tecido. 
Vestidos soltos, saias rodadíssimas, suéteres 
imensos, camisões e túnicas extremamente lar
gos. O folclore e a indumentária característica 
dos povos (como os nativos africanos, os índios 
latino-americanos, os soldados da índia colo
nial, os camponeses russos) foram vigorosas fon
tes de inspiração para os criadores franceses, 
sempre à procura de temas insólitos.

No salão parisiense, a linha militar. Entre 
as mais controvertidas coleções da moda femini
na nos anos recentes estão as lançadas pelos esti
listas de vanguarda para o inverno europeu 79, 
durante o Salão do Prêt-à-Porter parisiense, rea
lizado em abril de 1978. Tais coleções coloca
ram em evidência a linha militar, com tailleurs,
ternos e mantos calcados nos modelos dos 
uniformes usados durante a Segunda Guerra 
Mundial.

Denominada por muitos “militar-nazista” ou 
“fascista”, essa moda lembrou algo como um si
nistro álbum de retratos, capaz de fazer reviver 
imagens angustiantes, de um passado até certo 
ponto recente e que todos prefeririam que não 
fosse ressuscitado.

Mais uma vez, entretanto, o japonês Kenzo 
Takada mostrou seu talento: sua moda militar 
surgiu alegre, festiva, colorida, calcada nos uni
formes dos soldados franceses e ingleses do final 
do século XIX. Encerrando o desfile, o hastea- 
mento de uma enorme bandeira francesa — ati
tude interpretada por vários críticos como “um 
sutil pontapé no fascismo dos demais”.

BRASIL
Apesar da carência de um estilo nacional, os 
movimentos da moda, no Brasil, vêm crescendo 
e ganhando uma postura considerada mais ma
dura e profissional. Assim, a moda começa a ser 
encarada pelos criadores e confeccionistas brasi
leiros não mais como um show, mas, essencial
mente, como um negócio. Além das duas gran
des feiras nacionais realizadas todos os anos — 
a Feira Nacional da Indústria Têxtil (Fenit), de 
São Paulo, e a Janeiro Fashion Show, do Rio 
—, em 1977 e 1978 realizou-se uma outra gran
de mostra: o Salão Moda Rio, também no Rio 
de Janeiro. E, a julgar pelos resultados da mos
tra de 1978 — presença de 160 expositores e um 
volume de negócios ultrapassando a casa dos 
160 milhões de cruzeiros —, o empreendimento 
se consolida. O Salão Moda Rio de 1978 carac
terizou-se, também, pelos lançamentos de moda 
de vanguarda, como a linha nude look, que cau
sou grande impacto quando foi exibida na passa
rela.

As grandes exposições. A Fenit é o mais 
antigo salão de moda do país, repetindo-se por
23 anos. Lançando as coleções nacionais para

Kenzo Takada (acima), 
um dos mais destacados 
criadores de moda 
de Paris, dedica-se ao 
prêt-à-porter. Seu 
forte são as roupas bem 
descontraídas, em 
tecidos naturais, como 
a da foto ao lado.

A moda m ilitar de 
Kenzo para o inverno 
de 79 escapou da 
acusação de "fascista” . 
Festiva, colorida, 
é calcada nos uniformes 
dos soldados ingleses 
e franceses do 
final do século XIX.
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Criações das grandes 
maisons, como Dior (ao 
lado) e Saint-Laurent 
(à dir.), são consumidas 
por um público 
restrito, mas a moda é 
vista, cada vez mais, 
como uma indústria.

O Salão Moda Rio 
de 78 caracterizou-se 
pelos lançamentos 
de vanguarda, como o 
nude look, que 
causou grande impacto.

a primavera/verão, a feira consegue reunir um 
número expressivo de expositores (mais de seis
centos, na Fenit 78), desde fiações, tecelagens, 
confeccionistas de moda masculina, feminina e 
infantil, até fabricantes de máquinas e equipa
mentos para o setor têxtil e de confecções; atrai 
grande contingente de visitantes (cerca de 
100 000 em 1978) e compradores internacionais.

A moda criada nos dois maiores centros do 
país — São Paulo e Rio — apresentou carac
terísticas distintas: enquanto a chamada “moda 
de vanguarda” (criada quase sempre pelos esti
listas pertencentes a pequenas confecções) ganha 
força nas passarelas cariocas, a moda fabricada 
em larga escala, por um número cada vez mais 
expressivo de empresas, tem o domínio do mer
cado paulista.

O domínio da moda jovem. Os anos de
1976 a 1978 revelaram, em São Paulo, uma ex
plosão da chamada “moda jovem”. Qualificada 
como prática, descontraída e livre, a moda jo
vem pretendia atingir, inicialmente, os consumi
dores de faixa etária entre os 15 e os 25 anos. 
Entretanto, ela foi além de seus próprios objeti
vos, passando a ser adotada por homens e mu
lheres de todas as idades e ganhando assim no
vas e substanciais fatias do mercado.

A moda jovem valorizou tecidos fortes e lavá
veis, fabricados com fibras naturais — princi
palmente o algodão. As t-shirts (camisetas) e, de 
maneira especial, os jeans são as peças mais re
presentativas desse estilo de roupa. Em 1976 o 
Brasil produziu 80 milhões de peças em brim ti
po jeans (índigo blue), entre calças, jaquetas, 
saias, vestidos, shorts e acessórios. Com todo es-
se «uieessn, n iermct jeans. que significava apenas
um tipo de tecido ou um modelo de roupa, vem 
se tornando símbolo de um estilo de vida.

Moeda e Câmbio
O dólar norte-americano, prosseguindo em acen
tuada desvalorização, atingiu em 1978 os níveis 
mais baixos de sua história. E o ouro — metal, 
que ainda significa muito como reserva de valor
— alcançou o mais alto nível de preço de todos 
os tempos, tendo a onça troy sido negociada no 
final do ano a 250 dólares.

A queda vertiginosa no valor da moeda norte- 
americana não teria provocado temor nos mer
cados monetários e nas diretorias financeiras das 
empresas multinacionais se o dólar fosse apenas 
uma moeda de circulação nacional, sem aceita
ção internacional (como o cruzeiro, por exem
plo). Mas, além de moeda nacional, o dólar é 
instrumento de troca e reserva de valor nas ope
rações de comércio e nas finanças mundiais, on
de ainda é predominante, apesar de gradativa- 
mente assediado por moedas de países com peso 
crescente na economia mundial.

Os contornos da crise. A contínua desvalo
rização do dólar — 25% nos dez primeiros me
ses de 1978 em relação ao iene japonês e 17% 
em relação ao marco alemão — reflete as trans
formações ocorridas na economia mundial, du
rante cerca de quatro décadas, quando muitos 
países tiveram alterada a participação relativa 
de sua produção e de seu comércio no conjunto 
do sistema.

O crescimento do peso industrial da Alema
nha e do Japão desde o final da II Guerra Mun
dial, por exemplo, não se fez acompanhar da im
portância correspondente no papel do marco e 
do iene nas finanças mundiais. Enquanto, nesse 
período, a participação da indústria norte-ameri
cana na produção conjunta dos 24 países mais 
avançados declinou de 60% para 40%, o dólar 
continuou respondendo por 82% da liquidez in
ternacional. A esse fato veio somar-se, especial
mente a partir dos anos 60, a perda de credibili
dade dos EUA como “banqueiro” mundial, que 
passou a emitir papel-moeda sem lastro para fi
nanciar os investimentos de suas empresas no 
exterior e os elevados custos da Guerra do Viet- 
nam. A crise eclodiu em 1971, quando os Esta
dos Unidos se recusaram a entregar a contrapar
tida oficial em ouro dos dólares-papel retidos 
por estrangeiros, deixando, a partir daí, que o 
dólar flutuasse livremente em relação ao ouro.

O surgimento da crise do petróleo em 1974 
veio agravar esse quadro, forçando os Estados 
Unidos — grande importador do produto — a 
ingressar num processo de endividamento acu- 
mulativo perante o resto do mundo. Em 1977, 
os Estados Unidos foram eliminados do grupo 
das nações credoras — ou seja, com saldos posi
tivos em suas contas externas —- em face dos
crescentes déficits de seu comércio exterior, a 
partir de 1976.



Todos procuram "salvar" o dólar. Apesar 
do déficit comercial, os EUA não conseguiram 
controlar as saídas de capitais, usados nos inves
timentos de suas empresas multinacionais. Reite
rou-se assim o privilégio norte-americano de co 
brir gastos internacionais com a própria moeda. 
Calcula-se que, apenas na década de 70, os EUA 
tenham financiado seus déficits com emissões no 
valor de 150 bilhões de dólares.

Aos demais países coube a tarefa de “enxu
gar” esse excesso de dólares — o que acarreta 
problemas adicionais para a gestão de suas eco
nomias. Assim, a cada vez que se intensificam 
os movimentos especulativos nos mercados mo
netários, desencadeados por parte dos detentores 
de dólares que buscam trocá-los por moedas 
mais firmes para livrar-se de eventuais prejuízos 
no câmbio, os bancos centrais desses países são 
obrigados a intervir no mercado, comprando dó
lares para evitar queda ainda maior no valor da 
moeda americana (e, conseqüentemente, deter a 
desvalorização de seus haveres em dólares junto 
ao país devedor, bem como de suas reservas em 
moeda norte-americana). Como os EUA indivi
dualmente continuam sendo o maior parceiro 
comercial de qualquer país industrializado, com
preende-se esse empenho dos demais em salvar 
o dólar. Finalmente, essa atitude resulta no agra
vamento da inflação nos países que saem em so
corro do dólar, já que, muitas vezes obrigados 
a comprar bilhões num único dia, têm que recor
rer a emissões em sua própria moeda.

Uma solução em esboço. A interdependên
cia de interesses dos diversos países envolvidos 
torna, portanto, difícil o reordenamento do siste
ma monetário internacional. Uma das soluções 
mais apontadas seria acabar com a hegemonia 
do dólar e substituí-la por uma dominação mul- 
tipolar, de contornos ainda vagamente definidos. 
Nesse sentido, o ano de 1978 marcou formal
mente um esboço de autonomia monetária por

parte dos países do Mercado Comum Europeu, 
que criaram finalmente seu próprio “sistema mo
netário”, ao aprovarem em dezembro (com res
trições da Grã-Bretanha, que não aderiu) um sis
tema de oscilação conjunta de suas moedas em 
relação ao dólar, admitindo uma flutuação máxi
ma de 2,25% de uma moeda em relação a outra. 
Estabeleceu-se, então, a Unidade Monetária Eu
ropéia, baseada numa média ponderada dos va
lores das moedas do Mercado Comum.

Para a periferia do sistema, na qual se alinha 
o Brasil, a absorção dessa enxurrada de dólares 
tem sido apontada como um dos fatores respon
sáveis pelo crescente endividamente externo, a 
desnacionalização da economia e o agravamento 
da inflação. Essa grande disponibilidade de dóla
res, contudo, tem facilitado aos países em desen
volvimento a aceleração de seu crescimento, 
atualmente em ritmo mais rápido que o das eco
nomias mais industrializadas.
Ver também: Economia Mundial.

Mônaco
Principado do sul da Europa, encravado no sudeste da 
França e limitado pelo mar Mediterrâneo (S); área: 1,89 
km 2; população: 25 000 (1976); cap ita l: Monaco-Ville 
(9 000 hab., est. 1970); língua: francês; re lig ião: catoli
cismo; PNB: não disponível; Governo: príncipe, Rainier 
III; ministro de Estado, André Saint-Mleux.

Nas eleições de janeiro de 1978, a União De
mocrática Nacional, situacionista, conquistou 
todas as dezoito òadeiras do Conselho Nacional, 
vencendo os outros dois partidos do país: Parti
do Socialista Monegasco e Movimento de União 
Democrática (comunista).

A 28 de junho, ocorreu o casamento da prin
cesa Caroline, filha mais velha de Rainier e da 
princesa Grace, com ó financista francês Philip- 
pe Junot. No ano anterior, Rainier moveu uma 
ação de 50 milhões de cruzeiros contra o jovem 
milionário brasileiro Francisco Scarpa, por de
clarações prestadas na televisão e consideradas 
injuriosas à princesa Caroline.

Economia. A meta prioritária do Governo 
monegasco é, atualmente, a recuperação da rede 
hoteleira. A par da reforma da maior parte dos 
hotéis tradicionais, está em execução um ambi
cioso projeto, orçado em 35 milhões de dólares, 
para a construção de um complexo de hotéis do
tado de 640 aposentos.

Mongólia
República socialista do norte da Ásia central, limitada pe
la União Soviética (N) e China (L, S e O); área:
1 565 000 km 2; população: 1 532 000 (est. 1977); 
capital e principal cidade: Ulan Bator (331 800 hab., 
est. 1976); língua: khalkha mongólico; re lig ião: budis
mo tibetano; PNB: 1 bilhão de dólares (1975); princ i
pais exportações: gado, carne e lã; Governo: presidente 
do Presidium do Grande Hural Popular, Yumjaguin Tsen- 
denbal; primeiro-ministro, Jambin Batmunkh.

PREÇOS DO OURO 
EM LONDRES

(em dólares por 
onça troy)

1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8

Fonte; J, Aron Commodities Corporation

A  Q U E D A  DO  D Ó LA R

(Cotações do marco 
em dólares)

697071727374757677  78

Fonte: Reserva Federal

Mongólia
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(assembléia unicameral), em 19-6-77, o Partido 
Revolucionário do Povo Mongol, do Governo, 
conquistou 328 das 354 cadeiras, ficando as res
tantes com os representantes do “bloco não-par- 
tidário”. Dias depois, Yumjaguin Tsendenbal foi 
escolhido como presidente do Presidium de onze 
membros do Grande Hural. Em maio, Tsenden
bal visitou Berlim Oriental, assinando com a Re
pública Democrática Alemã um tratado de ami
zade e cooperação, com a duração de 25 anos.

A Mongólia construiu, com ajuda soviética, 
um grande complexo industrial para a explora
ção de cobre em larga escala, instalado em Erde- 
net, a 330 km da capital. O projeto, que levou 
à construção de uma cidade de 27 000 habitan
tes, entraria em operação em 1978.

PARTICIPAÇÃO FEMININA EM POSTOS 
EXECUTIVOS EM 13 GRANDES 

EMPRESAS BRASILEIRAS

TOTAL
Funcionários
Mulheres

1978
77 931 

8%

1972
50219

7,1%

1967
44 538 

7.04%
Chefes de 
Departamento 606 358 344
Homens 95.8% 94,98% 95,65%
Mulheres 4,2% 5,02% 4,36%
Chefes 
de Divisão 466 270 269
Homens 98,07% 98.52% 99,63%
Mulheres 1,93% 1,48% 0 37%
Gerentes 258 172 107
Homens 99,62% 99.42% 100%
Mulheres 0,38% 0,58% 0%
Diretores 107 86 72
Homens 96,27% 95,35% 94,44%
Mulheres 3.73% 4,65% 5,56%

PARTICIPAÇÃO FEMININA EM 
POSTOS EXECUTIVOS EM 22 GRANOES 

EMPRESAS BRASILEIRAS 1978

HOMENS % MULHERES %
Funcionários 110127 86.12 17 752 13,88 
Chefes de
Departamento t 143 93.77 76 6,23
Chefes de Divisão 1 103 97.61 27 2.39
Gerentes 808 99.51 4 0,49
Diretores 173 96,11 7 3,89

MONTSERRAT
Ver Territórios 
Dependentes

MÓRM ONS
Ver Religiões e Cultos

MOTOCICLISMO
Ver Esportes

Mulher, Emancipação da
A partir de 1975, estabelecido pela ONU como 
o Ano Internacional da Mulher, o movimento fe
minista ganhou grande impulso em todo o mun
do, sobretudo nos países do Ocidente, onde, aos 
poucos, a questão da igualdade de direitos entre 
os sexos passou a fazer parte das discussões coti
dianas e dos programas governamentais.

Estados Unidos. O acontecimento de maior 
impacto político foi a realização, em novembro 
de 1977, da Conferência Nacional de Mulheres, 
em Houston, Texas, promovida pelo Governo 
norte-americano. Compareceram mais de 15 000 
mulheres — entre feministas radicais, modera
das e antifeministas —, cuja principal preocupa
ção foi angariar apoio para a ratificação de uma 
emenda constitucional, o Equal Rights Amend- 
ment, que visa a igualar juridicamente homens 
e mulheres. Além da aprovação da emenda, a 
conferência discutiu uma série de questões, co
mo legalização do aborto, instalação de creches, 
segurança contra estupros e defesa dos direitos 
das mulheres pertencentes a minorias raciais; 
além disso, as participantes elaboraram e apro
varam o Plano de Ação Nacional, entregue ao 
presidente Carter em março de 1978.

Ainda nos EUA, onde o movimento feminista 
está profundamente arraigado, causou polêmica 
a publicação, em 1976, do Relatório Hite, resul
tante de pesquisa feita pela sexóloga e feminista 
Shere Hite entre mulheres norte-americanas, de 
diferentes idades e níveis culturais, discutindo 
problemas como o orgasmo clitorídeo, a mastur
bação e a revalorização do corpo.

Grã-Bretanha. Em 1976, o Parlamento bri
tânico aprovou duas emendas — Equal Pay Act 
e Sex Discrimination Bill — que proíbem qual
quer discriminação entre os sexos, abolindo a 
distinção entre homem e mulher nas questões 
trabalhistas e judiciárias.

Itália. Em 1978, o movimento feminista, de
pois de uma onda de debates e manifestações de

rua, e de enfrentar violenta oposição da Igreja, 
conseguiu uma grande vitória: a liberação e re
gulamentação do aborto (18/5).

Portugal e Espanha. Nesses países, onde a 
luta pela emancipação feminina está no início, 
as mulheres têm aumentado sua participação na 
vida social e política, e marcado sua presença 
nos processos eleitorais.

O feminismo no Brasil. A importância con
seguida pelo movimento feminista brasileiro é 
evidenciada por quatro acontecimentos:
1. A instalação, em abril de 1977, pelo Congres
so, da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 
da Mulher. Depois de ouvir mulheres de várias 
categorias profissionais e condições sociais, a 
comissão pediu a adoção de medidas, “em cará
ter de urgência”, para o cumprimento da Consti
tuição e das leis que proíbem a discriminação 
nos salários e o acesso a cargos de chefia por 
motivo de sexo e estado civil.
2. A comemoração, a 8 de março de 1978, em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, do Dia Interna
cional da Mulher. Em São Paulo, onze entidades 
feministas elaboraram um documento denomina
do Por Liberdades Democráticas. Nele são dis
cutidas as posições e reivindicações da mulher, 
com relação a quatro temas: família e saúde, co
munidade, trabalho e política.
3. A realização do I Congresso da Mulher Meta
lúrgica em janeiro de 1978, em São Bernardo, 
e do I Congresso da Trabalhadora no Setor Quí
mico e Farmacêutico de São Paulo (abril de 
1978). A principal denúncia foi a discriminação 
salarial da mulher, que, segundo dados apresen
tados, recebe a metade do salário pago a um ho
mem pela mesma função (ver tabela). As meta
lúrgicas posicionaram-se ainda contra as horas 
extras e o trabalho noturno da mulher, aprovado 
em fevereiro pelo presidente Geisel.
4. A participação da mulher no processo eleito
ral de 1978. Além do programa do MDB conter 
uma parte específica sobre os problemas femini
nos, foi elaborada em São Paulo, pelas entidades 
feministas em conjunto, a Carta dos Direitos da 
Mulher, que serviu de base para a discussão, em 
vários bairros da capital paulista, do tema “A 
Participação Política da Mulher”. Esse docu
mento visou a inclusão de reivindicações das 
mulheres na plataforma de vários “candidatos 
populares” às eleições de novembro..
Ver também: Sexual, Comportamento.

Música
O reaparecimento nos palcos de artistas famo
sos, como o pianista Vladimir Horowitz, que nos 
últimos anos vinha se dedicando exclusivamente 
a gravações; as montagens de óperas, que revive
ram grandes espetáculos já esquecidos, ao lado 
da boa receptividade por parte do público nas 
estréias de obras de novos artistas, foram alguns



dos acontecimentos que marcaram os meios mu
sicais europeus e norte-americanos no período 
1977/78.

No Brasil, destacou-se, em 1978, a reabertura 
do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, depois 
de ampla reforma, e a realização da temporada 
lírica em São Paulo, com a participação de artis
tas de alto nível, que apresentou óperas pratica
mente desconhecidas do público brasileiro co
mo Tristão e Isolda, de Wagner, há mais de cin
qüenta anos ausente de nossos palcos.

No âmbito da música popular internacional o 
período 1977/78 caracterizou-se pelo surgimen
to e apogeu do ritmo discothèque, que virou mo
da em todo o mundo e, no Brasil, disputou com 
o samba as preferências do público.

O movimento discográfico de 1978 na área da 
música popular internacional foi marcado pelo 
boom de gravações do “som discothèque” e do 
chamado punk-rock, gênero de música que, pelo 
emprego ostensivo de elementos sonoros feios e 
violentos, procura agredir os valores estabeleci
dos da sociedade. No Brasil, poucos foram os 
novos lançamentos de sucesso, mas alguns com
positores conhecidos, como Chico Buarque, con
seguiram ampliar o seu público.

No campo da música erudita, aumentaram, 
durante o ano, as edições de óperas completas 
de compositores famosos, o que permitiu ao pú
blico o conhecimento de obras de execução antes 
restrita a casas de espetáculos.

Música erudita. O retorno à atividade de 
dois pianistas já septuagenários, mas na plena 
posse de seus recursos expressivos, foi um dos 
fatos mais marcantes da temporada musical 
1977/78. O húngaro Ervin Nyregyházi, afastado 
do piano havia quarenta anos, concordou, no fi
nal de 1977, eip gravar uma série de programas 
de televisão e vários discos — dedicados espe
cialmente a Chopin e Liszt — que entusiasma
ram o público e a crítica pela força e originalida
de de sua interpretação; mas sua timidez doentia 
o impediu de aceitar convites para se apresentar 
em público. E o russo Vladimir Horowitz, como 
nos seus velhos tempos, lotou o Carnegie Hall 
para o concerto comemorativo dos cinqüenta 
anos de sua estréia nos EUA, interpretando o 
Concerto N.° 3, de Rachmaninoff.

Vladimir Horowitz deu ainda em 1978 um 
concerto na Casa Branca (televisionado para os 
EUA), que foi o programa musical de maior au
diência nesse período (4 milhões de espectado
res), seguido de perto pelo sucesso alcançado por 
dois outros recitais televisionados: o do também 
veterano pianista Rudolph Serkin, e o do tenor 
italiano Luciano Pavarotti.

Outros recitais despertaram enorme interesse 
do público: o de Magda Oliveiro, capaz de can
tar com a mesma intensidade dramática de seu 
tempo de apogeu como estrela da cena lírica, 
embora já tenha passado dos sessenta anos; o 
de Rosalyn Tureck, que, numa só noite, interpre

tou duas vezes as complexas Variações Gold- 
berg, de J. S. Bach, primeiro ao piano e depois 
ao cravo; e o da estréia no Ocidente do talentoso 
pianista soviético Mark Zeltser.

Um enorme sucesso acolheu a série de concer
tos do indiano Zubin Mehta — um maestro em 
constante ascensão — que precedeu sua entrada 
em atividade como regente titular da Sinfônica 
de Nova York. E a Orquestra Nacional de Wa
shington, antes um conjunto de segunda catego
ria em relação às grandes orquestras mundiais, 
adquiriu grande projeção, graças às mudanças 
nela introduzidas pelo regente e violoncelista so
viético Mstislav Rostropóvitch, que se tornou 
seu titular, após ser expulso da URSS por sua 
atitude de apoio aos dissidentes.

Ópera. Neste campo, salientaram-se monta
gens que reviveram grandes obras esquecidas, ao 
lado de estréias de importantes obras novas. A 
ópera de Houston montou o Tancredi, de Rossi- 
rii, com Marilyn Horne no papel principal; o 
Stijfelio, de Verdi, foi recriado em Boston, com 
Anna Moffo; Midland assistiu a uma encenação 
de The Tender Land, de Aron Copland; e no 
Festival de Spoletto foi apresentada a Vanessa, 
de Samuel Barber, com libreto do compositor 
Gian-Carlo Menotti (este, por sinal, anunciou ter 
começado a escrever uma nova ópera, Juana la 
Loca, cujo papel principal deverá ser entregue 
a Beverly Sills).

Apesar da receptividade relativamente fria da 
crítica, o público recebeu com entusiasmo as 
duas novas óperas da escocesa Thea Musgrave: 
Mary Queen o f  the Scots e The Voice o f Ariad- 
ne. Sucesso ainda maior foi o obtido por David 
Ward, no Covent Garden, de Londres, com 
Toussaint, ópera baseada na vida do libertador 
do Haiti. Boa acolhida teve também Le Gr and 
Macabre, que Gyorgy Ligetti extraiu de uma pe
ça de vanguarda do belga Michel de Ghelderode.

Música instrumental. Dentre as inúmeras
o b ras instrum entais que estrearam  no período  
1977/78 — de autores conhecidos, como Vicent 
Persichetti, John Corigliano, Gottfried von Ei-

Leonard Bernstein 
comemorou seus sessenta 
anos, apresentando-se, 
ao vivo, numa cadeia 
de emissoras de 
TV d o s  E stados U n id o s .

Vários anos ausente 
dos palcos, o pianista 
Vladimir Horowitz 
apresentou-se em Nova 
York a 18-9-78, num 
concerto transmitido em 
estéreo para os Estados 
Unidos e a Europa.
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Considerado o maior 
violoncelista da 
atualidade, o soviético 
Rostropóvitch 
apresentou-se em 78 
no Rio e em São Paulo.

nem ou Krzisztof Penderecki — a mais impor
tante certamente foi a Quarta Sinfonia, do inglês 
Sir Michael Tipett, interpretada pela Sinfônica 
de Chicago, regida por Sir Georg Solti.

Comemorações. O 150.° aniversário da 
morte de Franz Schubert, em 1978, foi comemo
rado no mundo inteiro com ciclos de concertos 
e conferências, lançamento de álbuns de grava
ções de suas obras e a publicação de vários en
saios sobre sua música, dentre os quais merece 
destaque o estudo sobre seus ciclos de canções, 
escrito pelo cantor Dietrich Fischer-Dieskau, o 
maior intérprete moderno do lied schubertiano.

Em. 1978, a Sinfônica de Minnesota comemo
rou seus 75 anos com um concerto inteiramente 
dedicado às obras do regente e compositor Leo
nard Bernstein, que completava sessenta anos.

Homenagens especiais foram prestadas, ainda 
em 1978, ao maior compositor nacionalista da 
atualidade norte-americana, Roy Harris, por seu 
octogésimo aniversário; ao cantor Dietrich Fis
cher-Dieskau, por seus trinta anos de carreira; 
à indústria fonográfica, que comemorou seu cen
tenário; e ao compositor francês Olivier Mes
siaen por seu septuagésimo aniversário.

No Brasil. No intuito de dinamizar a vida 
musical de São Paulo, a Secretaria Municipal de 
Cultura promoveu o Projeto Pop’s entre 18-2 e 
19-3-78, no Teatro Municipal, apresentando 
concertos a preços populares, nos quais foram 
interpretadas peças acessíveis do repertório eru
dito. As execuções estiveram a cargo das orques
tras Sinfônica Municipal e Sinfônica Jovem, re
gidas por John Neschling, Samuel Kerr e Marce
lo Mechetti, sob a coordenação geral do maestro 
Roberto Schnorrenberg.

Paralelamente, a Sinfônica Estadual de São 
Paulo dedicava sua primeira temporada de con
certos de 1978 às comemorações do sesquicente- 
nário da morte de Franz Schubert, executando 
algumas de suas obras sinfônicas e sacras. Em 
abril, a Sinfônica excursionou pelas capitais do 
Norte e Nordeste, apresentando peças do reper
tório internacional e de autores brasileiros, entre 
os quais Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, 
Vila-Lobos e Marlos Nobre.

O mês de julho assinalou a volta aos palcos 
do pianista brasileiro João Carlos Martins, afas
tado da vida artística por cinco anos, em virtude 
de um acidente em uma das mãos. O artista 
apresentou-se no Teatro Cultura Artística de 
São Paulo, interpretando o Concerto N.° 7, para 
piano e orquestra, de Mozart.

Depois de uma ampla reforma, foi reaberto, 
em março de 1978, o Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro. O teatro dispõe, agora, de modernos 
equipamentos, que incluem novos dispositivos 
de iluminação, importados da Bélgica, e de uma 
Central Técnica, montada no bairro de Inhaú
ma, com área de 9 000 m2, para abrigar cená
rios, figurinos e adereços. Para o espetáculo de 
estréia foi escolhida a Turandot, de Puccini, com

o soprano búlgaro Ghena Dimitrova. Nos meses 
seguintes, outros renomados artistas estrangeiros 
se apresentaram nesse teatro: Grace Bumbry e 
Giulio Fioravanti, na Tosca, e Jeannette Pilou, 
como Desdêmona, na Otelo.

A Sinfônica Tonhale, de Zurique, regida por 
Gerd Albrecht, com 165 instrumentistas, excur
sionou em maio de 1978 por diversas cidades 
brasileiras, com um repertório que incluía Mo- 
zart, Schumann, Liszt, Bruckner e Frank Martin.

Entre os artistas e grupos que se apresentaram 
no Brasil figuram: os pianistas Gary GrafTman 
(junho), Stephen Bishop e Marta Argerich, o vio
loncelista Mstislav Rostropóvitch, o soprano 
Galina Vishniévskaia (julho); a Orquestra Bach 
de Munique, regida por Karl Richter (agosto); 
o Beaux Arts Trio, a Orquestra Jean-François 
Paillard, e a Orquestra Sinfônica de Israel, regi
da por Eliahu Inbal e Charles Dutoit (setembro); 
o violinista Christian Ferras e a Camerata de 
Bariloche (outubro).

A temporada lírica de São Paulo, realizada a 
partir de agosto, foi marcada por uma série de 
incidentes: substituições e adiamentos, em con
seqüência de doença de artistas contratados e da 
imprevidência dos empresários, que trabalharam 
sem nenhuma margem de segurança. Ainda as
sim, foram apresentadas uma ópera inédita no 
Brasil (Simão Boccanera, de Verdi) e duas rara
mente montadas entre nós (Maria Tudor, de Do- 
nizetti, e Tristão e Isolda, de Wagner). E houve, 
entre os artistas convidados, presenças gratifi- 
cantes, como a do barítono Renato Bruson e a 
da soprano Rose Wageman, que interpretou uma 
magnífica Isolda.

Fora do eixo Rio— São Paulo, merecem des
taque as atividades desenvolvidas em Campinas 
pelo maestro Benito Juarez, que, com a Orques
tra Sinfônica local, executou obras de grande 
complexidade, como a Nona Sinfonia, de Bee- 
thoven, o oratório O Rei David, de Honegger, e, 
transformada em concerto, a versão integral da 
primeira ópera de Carlos Gomes, A Noite no 
Castelo; e, em Belo Horizonte, o trabalho do 
maestro Wolfgang Groth, que, assumindo a dire
ção de uma Orquestra Sinfônica praticamente 
desestruturada, deu-lhe em pouco tempo condi
ções de interpretar obras de grande envergadura, 
como as encenações de Cosi Fan Tutte e Bodas 
de Fígaro, de Mozart, e do Réquiem, de Verdi.

MÚSICA POPULAR INTERNACIONAL
No período 1976/78, o ritmo mais ouvido em 
todas as partes do mundo foi o gênero discothè- 
quet caracterizado por uma batida de fundo for
temente marcada, com tempos rápidos e efeitos 
de big-band. Só nos Estados Unidos existiam em
1978 cerca de 15 000 discotecas, casas especiali
zadas na promoção desse novo ritmo, que se 
transformou na nova onda da música jovem.

Punk-rock. Uma manifestação comporta- 
mental bastante efêmera, que teve suas raízes na



música, foi o punk. Grupos como os Ramones, 
Talking Heads, Television and Richard Hell e os 
Voidois rejeitaram a sofisticação rococó de al
guns rocks dos anos 70, e se voltaram para uma 
música caracterizada por rápidas e curtas explo
sões de zumbidos e ruídos, com letras simples 
e progressão harmônica numa técnica tão impre
visível que geralmente excede a própria música. 
Foi na Grã-Bretanha que surgiram os represen
tantes máximos do punk-rock: os Sex Pistols. 
Em discos, sua música é primitiva e proposital- 
mente repetitiva. Em shows, gestos grotescos 
pontuam a execução, com evidente intenção de 
escandalizar. E, apesar de boicotados pela maio
ria dos programas de rádio, seus discos foram 
os mais vendidos na Grã-Bretanha.

Reggae. Em Nova York, músicos como 
Bonnie Raitt, James Taylor, Carly Simon, Tom 
Bishop e a Tom Robinson Band apresentaram 
um trabalho de cunho político. Bob Marley, ex
poente desse movimento, tornou-se o líder da 
música reggae e da seita político-religiosa Rasta- 
fari, de origem negra jamaicana, que crê numa 
nação agrária baseada na cultura africana. O ba
lanço regular, com acento nos tempos fracos; o 
suave e insinuante “patois” da Jamaica; e a frase 
direta, numa escala alta e rigorosamente musi
cal, que sustenta uma mensagem política, fize
ram de Marley e seu conjunto, The Wailers, os 
maiores representantes do reggae nos E.UA.

Jazz. Além de quebrar os recordes de audiên
cia, o XXV Newport Jazz Festival, realizado em 
julho de 1978, em Nova York, reuniu a maior 
coleção de big-bands na história da música. Os 
maiores big-jazz-bands tocaram num programa 
que incluía Woody Herman, Mercer Ellington, 
Stan Kenton, Harry James, Buddy Rich, Count 
Basie, Maynard Ferguson, o Thad Jones-Mel Le- 
wis Band e o New York Jazz Repertory Orches- 
tra. O jazz-fusion, ou jazz-rock, estilo que tomou 
emprestado o ritmo do rock e o temperou com 
blues e percussão latina, também participou do 
festival, causando grande impacto e contando 
com seus principais representantes: Herbie Han
cock, Chick Corea, Wayne Shorter e o conjunto 
Weather Report. O festival mostrou, com a apre
sentação de estilos musicais de todo tipo, que o 
jazz  continuou vigoroso, suficientemente amplo 
para acomodar as correntes do çlixieland, be- 
bopt cool, big-band e até o jazz  clássico, e que 
a improvisação manteve-se como a tônica domi
nante.

MÚSICA POPULAR BRASILEIRA
Um conjunto de seis atrizes, bailarinas e canto
ras denominado As Frenéticas foi considerado 
a revelação do ano de 1978. Em fevereiro, o gru
po alcançou grande sucesso no Teatro Teresa 
Rachel, no Rio. Combinando canto, dança, 
malícia, humor e letras simples e alegres, suas 
criações foram apontadas como uma alternativa 
para a música popular brasileira.

Festival do Choro. Em outubro, realizou-se, 
em São Paulo, o “Carinhoso”, II Festival Nacio
nal do Choro, no Teatro Bandeirantes. O júri 
premiou Caminhando para São Paulo, de Joel 
Ferreira (conjunto Época de Ouro); Relembran
do Pixinguinha, de Moacir Carodo (Amigos do 
Choro); Arabiando, de Esmeraldino Sales com 
seu regional; Nostálgico, de Roberto Barbosa e 
regional; e Fanático, de Eduardo Ribeiro Lino 
(conjunto Dose por Dose).

Bossa Nova. No final de outubro, uma ho
menagem especial à MPB foi prestada por Zuza 
Homem de Melo com o show 20 Anos de Bossa 
Nova, apresentado no Teatro Municipal e Palá
cio das Convenções, do Anhembi, em São Paulo. 
O show reuniu nomes significativos desse perío
do da história da música popular brasileira, co
mo Nara Leão, Carlos Lyra, Alaíde Costa, Ro
berto Menescal, Luís Eça, Oscar Castro Neves, 
Dick Farney, Tamba Trio, Hélcio Milito e Lúcio 
Alves.

Outros destaques do ano. Aos 69 anos, o 
sambista de morro Cartola deu seu primeiro 
show, em fevereiro, no Rio, acompanhado pelo 
conjunto de choros Galo Preto. Em março, apro
veitando o lançamento quase simultâneo de seus 
discos Carmo e Dança das Cabeças, o composi
tor e instrumentista Egberto Gismonti realizou 
uma tournée pelo país, enquanto João Gilberto, 
depois de se apresentar no Rio e em São Paulo, 
voltou à sua cidade natal, Salvador, onde seu es
petáculo foi objeto de controvérsias por parte da 
crítica. Em abril, dois espetáculos se destaca
ram: o dos sambistas Nélson Cavaquinho, Gui
lherme de Brito, Milton Medeiros e Candeia, no 
Teatro Clara Nunes, no Rio; e o de João Bosco 
e Aldir Blanc, que fizeram um balanço de seu 
trabalho como parceiros, também no Rio.

Em maio, o Teatro Santo Antônio, de Salva
dor, apresentou um suntuoso show de Caetano 
Veloso e Maria Bethânia, com a participação es
pecial de Rosinha de Valença. Junho foi o mês 
do I Festival de Música Sertaneja, uma promo
ção da Rádio Record de São Paulo, que reuniu
30 000 pessoas. Acontecimentos marcantes do

Incorporando à música 
uma mensagem política 
baseada na cultura 
africana, Bob Marley 
tornou-se nos EUA 
o grande astro 
do ritmo reggae, 
de origem jamaicana.

O conjunto vocal 
As Frenéticas (à esq.) 
surgiu em 1978 
como grande revelação, 
aproveitando a onda 
do ritmo discothèque.
No setor de vanguarda 
da música brasileira, 
destacou-se o compositor 
e instrumentista 
Egberto Gismonti (abaixo)
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São Paulo promoveu em 
78 seu I Festival 
Internacional de Jazz, 
reunindo todas as 
tendências atuais do 
gênero. Uma das 
maiores atrações do 
festival foi o 
instrumentista brasileiro 
Hermeto Pascoal, 
que, além do virtuosismo 
na flauta e no 
sintetizador, revela 
uma extravagante 
inventividade na busca 
de efeitos de percussão.

Em plena vitalidade, 
o sambista e 
compositor de morro 
Cartola comemorou 
seus 70 anos em 1978.

mês de julho foram os shows Babilônia, no qual 
Rita Lee apresentou seu novo conjunto, o Cães 
e Gatos; e Por um Beijo, que Míriam Muniz 
montou no Teatro Pixinguinha, de São Paulo, 
reunindo o MBP-4 e o Quarteto em Cy.

Wagner Tiso, compositor-arranjador-instru- 
mentista, mostrou, em setembro, suas composi
ções, interpretadas pelo quarteto que ele próprio 
formou, no Teatro Clara Nunes. Em outubro, foi 
reaberto o Teatro Aquarius, transformado na 
discothèque mais sofisticada de São Paulo. Par
ticipou da inauguração o grupo norte-americano 
Village People, integrado por David Hodo, Ran
dy Jones, Alex Briley, Glen Hughes, Philip Rose 
e Victor Willis. Ainda em outubro, estreou no 
Teatro Brigadeiro, de São Paulo, Transversal do 
Tempo, o show de Elis Regina, com roteiro de 
Maurício Tapajós e Aldir Blanc.

Bem-sucedida foi a apresentação de Muito, 
que Caetano Veloso realizou em novembro no 
Teatro Teresa Rachel, do Rio. Ainda nesse mês, 
destacaram-se os espetáculos Vela de Breu, que 
trouxe Paulinho da Viola de volta ao palco, após 
uma ausência de cinco anos (na Fundação Getú- 
lio Vargas); e Respire Fundo, de Walter Franco, 
mostrando os trabalhos de sua fase mais recente 
(também na Fundação Getúlio Vargas).

Jazz. Em setembro de 1978, realizou-se em 
São Paulo o Festival Internacional de Jazz, que 
reuniu grandes personalidades nacionais e es
trangeiras dessa área. Patrocinado pela Secreta
ria de Cultura e pela Fundação Padre Anchieta 
(TV Cultura), o festival contou com a presença 
de Dizzy Gillespie, Astor Piazzola, Beny Carter, 
Al Jarreau, Etta James, Gorges Duke, Larry Ci- 
ryell, Chick Corea e John Maughlim, e de artis
tas brasileiros como Nélson Ayres, Wagner Ti
so, Luís Eça, Nivaldo Orneias, Paulo Moura, 
Egberto Gismonti, Vítor Assis Brasil e Hermeto 
Pascoal.

Em 1978, alguns nomes importantes do jazz  
norte-americano visitaram o Brasil: Dave Bru- 
beck New Quartet, o pianista Oscar Peterson 
(março), Gerry Mulligan Quartet (maio)7 Preser
vation Hall Jazz Band, de Nova Orleans, e o pia
nista e cantor Ray Charles (setembro).

DISCOS: MÚSICA POPULAR
Como é de hábito, os lançamentos foram domi
nados pelas gravadoras norte-americanas e bri
tânicas, que inundaram o mercado com o “som 
discothèque” e o punk-rock, sendo que este últi
mo surpreendeu pela extrema rapidez com que 
se firmou e desapareceu.

Lançamentos internacionais. Entre os me
lhores discos de 1978 figuram Foot Loose and 
Fanny Free, com a voz rouca de Rod Stewart; 
Anytime. . . Anywhere, um trabalho de peso de 
Rita Coolidge, ex-vocalista de Joe Cocker e Eric 
Clapton; Heroes, de David Bowie, cantor, com
positor e instrumentista, que se encontra numa 
de suas melhores fases; True to Life, de Ray 
Charles; Don Juan’s Reckless Daughter, álbum 
duplo, com Joni Mitchel e Wayne Shorter (sax); 
Moon Flower, com gravações ao vivo e em estú
dio, de Santana; e Kay a (Bob Marley and The 
Wailers), uma mostra do reggae e de elementos 
da religião Rastafari.

Quanto às gravações feitas por conjuntos fa
mosos, destacaram-se Works II, com Emerson, 
Lake and Palmer, mais uma experiência do gru
po inglês que faz “música progressiva” ; Seconds 
Out, do Gênesis, gravado em Paris, ao vivo, e 
que marca a despedida do guitarrista Steve Hac- 
kett; Aja , Steely Dan, uma fusão do jazz-rock, 
punk e ritmos latinos; Who Are You, The Who, 
talvez o último elepê do grupo contemporâneo 
dos Beatles e Rolling Stones; Before W e’re So 
Rudely Interrupted, The Animals, o reencontro 
do grupo, que se desfez em 1966 e divulgou o 
rhythm and blue na Inglaterra; The Last Waltz, 
The Band, com a presença de Bob Dylan, Dr. 
Hook e outros — a despedida do grupo após de
zesseis anos de atividade; Some Girls, com 
The Rolling Stones, que, no seu vigésimo elepê, 
apontam as desilusões desta década.

Lançamentos brasileiros. Em 1978, os lan
çamentos foram mais significativos do que Ao ano 
anterior, mas não surgiram grandes novidades. 
Os cantores já consagrados esmeraram-se em seus 
discos anuais — é o caso de Muito (Caetano Velo
so) e Chico Buarque. As gravadoras deram maior 
apoio à música instrumental.

Entre os novos valores, destacaram-se Dona 
Ivone Lara, cantora e compositora da Escola de 
Samba Império Serrano, que estreou no mercado 
fonográfico com Samba, Minha Vontade, Minha 
Raiz, uma volta às origens do samba de escola; 
na música instrumental, um lançamento inédito 
do percussionista Djalma Ferreira, que explora 
todas as possibilidades dos instrumentos de per
cussão, no elepê que leva seu nome e que integra 
a coleção MPBC, Música Popular Brasileira 
Contemporânea; e, entre os grupos, o elepê Caia 
na Gandaia, de As Frenéticas, apontadas como 
revelação do ano no gênero discoteca.

Alguns compositores conhecidos lançaram 
discos que consolidaram sua popularidade junto 
ao público. É o caso de Espelho Cristalino, de



Alceu Valença, e Alto-Falante, de Morais Morei
ra, esforços bem-sucedidos de fundir o rock ao 
som nordestino; e, principalmente, o Respire 
Fundo, de Walter Franco, que, ao aproximar-se 
mais do gênero rock, ampliou sua faixa de públi
co e, pelo fato de ter apresentado um trabalho 
muito elaborado, foi considerado pela crítica co
mo um nome capaz de competir com os grandes 
do rock internacional.

MÚSICA ERUDITA
Óperas. No âmbio da música erudita, as grava
doras privilegiaram, em 1977/78, os lançamen
tos operísticos, entre os quais merecem destaque 
Salomé, de Richard Strauss, regida por Herbert 
von Karajan, que revelou a soprano Hildegard 
Bhrens no papel-título; o início da série comple
ta das óperas de Haydn, sob a regência de Antal 
Dorati; as primeiras gravações integrais de Tito 
Manlio, de Vivaldi, e de Katia Kabánova, de 
Leos Janacek, esta com Elizabeth Sõderstrõm no 
papel principal; a primeira gravação mundial de 
Genoveva, a única ópera de Schumann; Bóris 
Godunov, de Mussorgsky, desta vez executada 
de acordo com a partitura original; e Don Quijo- 
te e Cendrillon, de Massenet, que deram conti
nuidade ao processo de “redescoberta” desse 
compositor francês.

Música instrumental e sinfônica. A disco
grafia erudita enriqueceu-se em muitos aspectos. 
O pianista Vladimir Horowitz, por exemplo, re
tornou aos estúdios de gravação, interpretando 
a Sonata em Si Menor, de Liszt, ao lado de duas 
obras de Gabriel Fauré (Improviso N.° 5 e No
turno N.° 3),

Relançaram-se, também, as Baladas e a Fan
tasia, Op. 49, de Chopin, por Cláudio Arrau, 
que se reafirmou como um dos melhores intér
pretes atuais desse compositor, enquanto Chris- 
topher Hodgwood (cravo, virginal e órgão) reali
zou a gravação integral das 42 peças que com
põem o My Ladye Nevells Booke, de William 
Byrd, o maior expoente da escola dos virginalis- 
tas elisabetanos. A Sinfonia N.° 5, de Bruckner, 
ganhou uma nova execução, sob a regência de 
Von Karajan, numa homenagem ao centenário 
da obra, e Gustavo Leonardt reconstituiu os Seis 
Concertos Brandemburgueses, de Bach, exata
mente como eram tocados no século XVIII. Ou
tro acontecimento discográfico importante foi a 
gravação da obra integral de Anton Webern, 
com a Orquestra Sinfônica de Londres, regida 
pelo maestro Pierre Boulez, que contou com a 
colaboração de intérpretes famosos, como o vio
linista Isaac Strn e o violoncelista Gregor Piati- 
gorsky.

No Brasil. Na discografia erudita nacional 
de 1978, merecem registro a coleção Monumen
to da Música Brasileira, com a série Música nas 
Cortes Brasileiras; as canções de Vila-Lobos, 
cantadas por Maria Lúcia Godói; a Sonata para 
Cordas, de Carlos Gomes, pela Orquestra Sinfô-

nica de Campinas, e duas obras de Almeida Pra
do; e as peças para piano, de Alberto Nepomu- 
ceno, interpretadas por Roberto Szidon.

Foram ainda lançados em prensagem nacio
nal o ciclo completo do Anel dos Nibelungos, 
de Wagner, regido por Karl Bõhm; Porgy and 
Bess, de George Gershwin; a primeira gravação 
mundial da versão original da Filha do Regi
mento, de Donizetti, com Joan Sutherland e Lu
ciano Pavarotti; e os quatro álbuns em que a es
trela é o famoso soprano ligeiro norte-americano 
Beverly Sills (Lucia di Lammermoor, Norma, 
Manon e Os Contos de Hoffmann).

NATAÇÃO 313

N A M ÍB IA
Ver Territórios 
Dependentes

NARCÓTICOS
Ver Drogas

Natação
Os principais acontecimentos no campo da nata
ção nos três últimos anos foram as disputas dos 
Jogos Olímpicos de 1976, em Montreal, Canadá, 
quando os atletas norte-americanos e as nadado
ras da Alemanha Oriental dividiram entre si 
quase todas as medalhas de ouro; e o Campeo
nato Mundial de Natação realizado em Berlim, 
em 1978, quando as alemãs orientais perderam 
a hegemonia para a equipe norte-americana, que 
dominou também as provas masculinas do tor
neio, obtendo onze medalhas de ouro.

A importante revista de natação norte-ameri
cana Swimming World escolheu, em novembro, 
os dois melhores nadadores do mundo na tempo
rada de 1978: Tracy Caulkins e Jesse Vassalo, 
ambos dos Estados Unidos e grandes vencedores 
no Mundial de Berlim. Tracy Caulkins, de quin
ze anos, obteve quatro medalhas de ouro em três 
provas, com recordes mundiais, e Jesse Vassalo, 
porto-riquenho de dezesseis anos, venceu duas 
provas, estabelecendo numa delas novo recorde 
mundial nos 400 metros medley.

Ainda em 1978, realizou-se, em Porto Rico, 
a Copa Latina de Natação, vencida pela Itália, 
seguida da França, Porto Rico, Espanha e Bra
sil. A estrela do torneio foi a italiana Cinzia Savi 
Scarponi, com cinco medalhas — três de ouro, 
uma de prata e uma de bronze. A equipe brasilei
ra obteve três medalhas de ouro: nos 1 500 m 
nado livre (Djan Madruga), 100 metros nado li
vre (Maria Eliza Guimarães) e 100 metros cos
tas (Rômulo Arantes Jr.); no segundo dia do tor
neio, uma gripe retirou da competição onze dos 
dezessete atletas brasileiros.

Em outra competição importante, que reuniu 
nadadoras da União Soviética e da Alemanha 
Oriental, em Leningrado, URSS, em 1978, a ale
mã Andréa Pollack estabeleceu novo recorde 
mundial para os 200 metros nado borboleta, ao 
cobrir a distância em 2m 1 l,20s.

No Brasil. Em 1978, o Brasil teve apenas 
dois atletas incluídos no ranking mundial da na
tação: Rômulo Arantes Jr., medalha de bronze 
no Campeonato Mundial de 1978, disputado em 
agosto, na Alemanha, com 58,01 s nos 100 me-

RECORDES MUNDIAIS -  1978

Prove Attota Pais Tempo
100 livre James Skinner África do Sul 49,44s
200 livre Bruce Fumiss Estados Unidos lm  50.28s
400 Hvre Brian Goodell Estados Unidos 3m 51.04s

1 600 livre Brian GoodeU Estados Unidos 15m 02.04s
100 costa* John Neber Estados Unidos 55.49s
200 costa« John Naber Estados Unidos 1*n 69.19s
100 peito Gerald Moericen Alemanha Ocidental Im p l.  00s
200 peito David Wilkie Inglaterra 2m 16.11s
100 borboleta Joe Botton Estados Unidos 54.18s
200 borboleta Michael Bruner Estados Unidos 1m 59.23«
200 medley Grahan Canadá 2m •03.65s
400 medley Jesse Vassalo Estados Unidos 4m 20.05s
4x100 Hvre Equip« Estadoa Unidos 3m 19.74s
4x100 medley, Equip« Estados Unidos 3m 42,22s
4x200 Hvre Equip« Estados Unidos 7m 20.82s

Feminino

100 Hvre Barbara Kraus« Alemanha Oriental 66.41s
200 Hvre Cynthia Woodhead Estadoa Unidos 1m 58.53s
400 livre Tracey Wickham Austrália 4m 06.28s
800 livr* Tracey Wickham Austrália 4m 24.82s
100 costas Ulrike Richter Alemanha Oriental 1m 01,81s
200 costas Unde Jezek Estados Unidos 2m 11.93s
100 peito Julia Bogdanova Uniáo Soviética 1m 10.31s
200 peito Una Kachishite Uniâo Soviética 2m 31.42s
100 borboleta Andrea Pollack Alemanha Oriental 69.48s
200 borboleta Tracy Caulkins Estados Unidos 2mrÖ9,87«
200 borboleta Andrea Pollack Aiemenha Oriental 2m 019.87s
200 medley Tracy Caulkins Estados Unidos 2m 14,97«
400 medley Tracy Caulkins Estados Unidos 4m 40.83s
4x100 livre Equip« Estados Unidos 3m 43.43s
4x100 medley Equip« Alemanha Oriental 4m 07.95s

RECORDES BRASILEIROS —  1S78

100 iivre 
200 livre 
400 Hvre

Atleta
Ruy Tadeu de Oliveira 
Djan Madruga 
Djan Madruga

Clube

Fluminense
Fluminense

53.35s 
1m 54.80s 
3m 57.18s

Djan Madruga Fluminense 15m 19.84s
4x100 Brasil 3m 33.14s
4x200 CBO 7m 58.40s
100 costas Rômulo Arantes Jr. Flamengo 58.01s
200 costas Djan Madruga Fluminense 2m 08,77«
100 peito José Silvio Fiolo Botafogo Im 05.99s
200 peito Sérgio Pinto Ribeiro GN Uniáo 2m 23.60s
100 borboleta RAmulo Arantes Jr. Flamengo 57.80s
200 borboleta Djan Madruga Fluminense 2m0iS.10s
200 medley Djan Madruga Fluminense 2m 10.03s
400 medley Djan Madruga Fluminense 4m 57.75s
4x100 -  quatro estilos CBD 3m 57.86«

Feminino

100 Hvre Maria Elisa Guimarie» Flemengo 59.93«
200 Hvre Maria Elisa Guimaries Flamengo 2m 07,37s
400 livre Maria Elisa Guimaráes Flamengo 4m 24.80s
800 livre Maria Elisa Guimaráes Flamengo 9m 09,808
4x100, Brasil 4m 08.00s
100 costas Silvia Monteiro Fluminense Im 08.21s
200 costas Rosameria Prado A Hebraica 2m 25.11S
100 peito Cristina 8. Teixeira Fluminense im 16.50s
200 peito Maria Clara Matta Fluminense 2m 44.82s
100 borboleta Flávia Nadalutti Fluminense Im 04.84s
200 borboleta Maria Elisa Guimaries Flamengo 2m 20.00s
200 medley Flávia Nadalutti Fluminense 2m 24.71s
400 medlev 
4x100 — quatro

Flávia Nadalutti Fluminense 5m 02.86«



O norte-americano 
Jesse Vassalo (acima) 
foi considerado 
o melhor nadador de 
1978. Djan Madruga 
(à dir.) foi um dos dois 
únicos brasileros 
a entrar no ranking 
mundial da temporada.

tros, nado de costas, e Djan Madruga, recordista 
brasileiro dos 400 metros, nado medley, com 4m 
5 7,75s. Rômulo terminou a prova em quinto lu
gar, mas ficou com a medalha porque dois atle
tas foram desclassificados, um por virada irregu
lar, outro por doping. No Mundial, Madruga, 
classificado para a final dos 1 500 metros, nado 
livre, abandonou a prova.

Graças ao avanço dos nadadores argentinos 
e equatorianos, o Brasil não encontrou a facili
dade habitual para vencer, pela décima vez con
secutiva, o Campeonato Sul-Americano de Na
tação, realizado em maio, em Guaiaquil. Os no
ve recordes sul-americanos obtidos na competi
ção ficaram abaixo dos índices olímpicos.

Outro acontecimento importante na área da 
natação foi a inauguração, em setembro de
1978, do Parque Aquático Júlio Delamare, ao 
lado do Estádio do Maracanã, no Rio de Janei
ro, com capacidade para 6 400 espectadores.

Natalidade e Mortalidade
No período 1976/77, a evolução da população 
mundial manteve, em linhas gerais, as tendências 
assinaladas no triénio anterior. Os países menos 
desenvolvidos apresentaram taxas elevadas, em
bora déclinantes, enquanto as nações ricas man
tiveram suas taxas de crescimento médio anual 
em torno de 1% (ver tabela).

Entre os países cujas taxas de natalidade mais 
decresceram estão a China e os Estados Unidos, 
dois dos mais populosos do mundo. Na China, 
apesar da ausência de dados, essa diminuição te
ria resultado de uma política bem-sucedida de 
planejamento familiar: liberação do aborto, estí

mulo à constituição de famílias pequenas etc. 
Nos Estados Unidos (1% em 1976) os fatores 
de maior peso foram as novas tendências so
ciais: diminuição da taxa de casamentos, cresci
mento do emprego feminino, aumento da matrí
cula feminina nos cursos profissionais e de pós- 
graduação e outros.

Na Europa ocidental, onde a participação fe
minina na força de trabalho continuou sendo, em 
alguns países, maior do que nos Estados Unidos, 
as taxas de nascimento se reduziram. Foi o caso 
da Alemanha Ocidental (10,1 em 1974 e 9,8 em
1976), Espanha (19,3 em 1974 e 18,2 em 1976), 
Holanda (13,4 em 1974 e 12,9 em 1976). Na 
França e na Itália, entretanto, os índices de nata
lidade mantiveram-se estáveis.

A Europa oriental foi das poucas áreas do 
mundo desenvolvido em que as taxas de natali
dade apresentaram crescimento. A da Polônia, 
por exemplo, passou de 18,4 em 1974 para 19,5 
em 1976. A adoção de incentivos à natalidade 
inverteu nesses países o declínio de nascimentos 
existente há alguns anos.

Mortalidade. As condições de vida, que in
terferem diretamente na taxa de mortalidade, va
riam muito de país para país. O nível alimentar 
da população, as medidas de saneamento, a dis
ponibilidade de médicos e outros fatores criam 
grandes diferenças entre países subdesenvolvidos 
e desenvolvidos. A expectativa de vida, por 
exemplo, oscila entre 30 anos nos primeiros e 75 
nos últimos.

A persistência de elevadas taxas de mortalida
de infantil nos países pobres continuou tendo co
mo causas principais a desnutrição e a carência 
de saneamento básico, situação que permite a in
cidência de grande número de doenças infeccio
sas.

Brasil. Embora o Governo tenha abandonado 
sua política pró-natalista, passando a estimular 
discretamente medidas de planejamento familiar, 
a taxa de natalidade declinou pouco: de 37,8 em
1974 passou a 37,1 em 1975, segundo dados da 
ONU. Por outro lado, a mortalidade decresceu 
de 9,5 em 1974 para 7,2 em 1975.

O maior problema do país, no entanto, conti
nuou sendo a mortalidade infantil, uma das 
maiores do mundo. Em 1975, segundo a ONU, 
morreram 170 crianças, antes de completarem 
um ano de idade, em cada 1 000 nascidas vivas. 
Na Grande São Paulo, por exemplo, região rica 
e desenvolvida, a Secretaria da Saúde do Estado 
constatou que, no mês de julho de 1978, morre
ram 88 crianças em cada grupo de 1 000 nasci
das vivas, o que representou um aumento de 
quase 100% em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Nas regiões mais pobres do país, espe
cialmente no Nordeste, a situação é alarmante. 
Apesar da carência de dados estatísticos, estima- 
se que no Recife, por exemplo, os índices de 
mortalidade infantil nos três últimos anos iêm 
alcançado a cifra assustadora de 250/1 000 hab



NATALIDADE E MORTALIDADE NOS PRINCIPAIS PAÍSES 

1975/76(1)

País Natalidade (2) Mortalidade (3) Mortalidade infantil

África
Angola (5) 47.2 24.5 24.1
África do Sul (6) 42,9 15.5
Benim (5) 49,9
Egito 35,5 (5) 12,6 (7) 101.3(7)
Gabão (5) 32.2
Gâmbia (5) 43,3
Gana (5) 48.8
Guiné (5) 46,6
Guiné-Bissau (5) 40,1
Nigéria (6) 49.3 22.7
Tunísia 36.6 (5) 7.3 (5) 62,6 (8)

Amórica Central
Costa Rica (5) 29.3 4.9 38,2
Cuba(5) 20,7 5.4 27,3
El Salvador (5) 40.1 8,0 58;3
Guatemala (7) 42,8 11,8 75,4'
Haiti (5) 35,8
Honduras (5) 49,3
Jamaica (9) 30.0 7,1 20,4
Panamá (9) 32,2 5.2 35.6
Porto Rico (5) 22,3 6,1 20.9

América do-Norte
Canadá(5) 15,7 7,3 15.0
EUA (9) 14.7 8,9 15,1
México (5) 37,5 6.7 49,7

América do Sul
Argentina (10) 22.9 9.4 59,0
Bolívia (5) 44,0
Brasil (5) 37.1 7,2 170,0
Chile 26.0 (11) 8.7(11) ’ 77.8 (5)
Colômbia (5) 40,6 8.8 62,8
Equador(5) 41,8
Peru (5) 41,0 11,9 65,1
Uruguai 20,9 (12) 9,6 (12) 45,4 (5)

'Venezuela (5) 36.1 7,0 46,0

Ásia
Afeganistão (5) 49,2
Bangladesh (5) 49.5
Cambodja (5) 46,7
China (5) 26,9
Filipinas (5) 26.7 6,3 58,4
índia (8) 34,6
Indonésia (5) 42.9
Irã (5) 45,3
Iraque (5) 48,1 14,6 27,5
Israel (9) 28,1 6.9 22,9
Japão (9) 16,4 6.3 9,3
Jordânia (5) 47.6
Kuwait (5) 43,4 4.8 39,3
Laos (5) 44,6
Líbano 24,5 (8) 4.3 (8) 13,6 (13)
Malaísia (12) 33,2 6,5 36,4
Sri Lank a *29.5 (5) 7.7 (12) 45,1 (5)
Tailândia (5) 27,1 5.7 26,3

Europa
Alemanha(RFA) (9) 9.8 11,9 17.4
Alemanha(RD A) (9) 11.6 14,0 14,1
Albânia (11) 33,3
Áustria (9) 11,6 12,6 18.3
Bulgária (9) 16.5 10,1 23,2 ■
Dinamarca (9) 12,9 10.7 10,3
Espanha (9) 18,2 8,0 10.7
Finlândia (9) 14.1 9,4 10.5
França (9) 13,6 10,5 12,5
Grécia (9) 15,7 8.2 22,6
Holanda (9) 12,9 8.3 10,5
Hungria (9) 17.6 12,5 29,7
Irlanda (9) 21.6 10,5 14,6
Islândia (9) 19.4 6.2 11,7
Itália (9) 14,0 9.7 19,1
Iugoslávia (9) 18,1 8.4 36,4
Polônia (9) 19,5 8,8 23,8
Portugal (5) 19,0 10,4 38.9
Reino Unido(9) 12.1 12,2 14.3
Suécia (9) 11.9 11.0 8,7
Suíça (9) 11,7 9,0 10,5
Tchecoslováquia (9) 19,2 11,4 20,8
URSS 18.5 (9) 9.5 (9) 27.7 (7)

Oceania
Austrália 16,7 (9) 8,3 (9) 14,3 (5)
Nova Zelândia (5) 18,5. 8.2 16,0

(1) Fontes: ONU. Demographic Yearbook. 1976; ONU. Population andVita
Statistics Report.

(2) As cifras indicam o n.° de nascidos em cada 1 000 hab., por ano.
(3) Idem, de mortos.
(4) Idem, de crianças mortas no 1.° ano de vida, para cada 1 000 

nascidas vivas.
(5> Dadusde 1975. IO" Ê»U.i«.tfva d* ...édia «...uai d« 1970 a 75. (?) Dados de 
1974. (8 ) Idem, 1973 (9) Idem, 1976. (10) Idem. 1970. (11) Idem. 1971. 
d 2} Idem, 1972. (13) Idem, 1960.

Nauru
República constitucional do oceano Pacífico que ocupa 
uma ilha situada 1 900 km a leste da Nova Guiné; área: 
21 km 2; população: 7 100 (est. 1977); cap ita l: Nauru; 
línguas: inglês e nauruano; re lig ião: protestantismo; 
principal exportação: fosfato; Governo: presidente, 
Hammerde Roburt.

Em abril de 1978, o presidente Lagumot Har- 
ris renunciou depois de ter o Parlamento rejeita
do importante projeto de lei na área econômica. 
Em maio, Hammer de Roburt, líder da indepen
dência do país, assumiu o Governo.

A crise política teria sido determinada por di
vergências relativas à exploração das minas de 
fosfato — a única fonte de renda do país — , 
que deverão estar esgotadas até 1990.

Naval, Indústria
O número de navios encomendados à indústria 
mundial da construção naval atingiu em 1978 o 
seu nível mais baixo dos últimos dez anos. No 
último trimestre do ano, as encomendas caíram 
em 2,3 milhões de toneladas brutas, atingindo a 
produção global de 28,1 milhões de toneladas. 
Esses dados excluem as encomendas feitas pela 
União Soviética e abrangem apenas os navios 
com peso superior a 100 toneladas.

A frota grega foi a que mais se expandiu, se
guida pelas do Panamá e da China. No sentido 
inverso, a Noruega apresentou a maior redução 
da frota nacional, seguida das do Japão e da In
glaterra.

O Japão foi o país que mais encomendou no 
último trimestre do ano, seguido do Brasil, Esta
dos Unidos, Polônia e Espanha.

O Brasil nos primeiros postos. Em agosto 
de 1977, o Brasil alcançava o terceiro lugar en
tre os países com maior volume de encomendas 
às suas próprias indústrias navais, com 3,5 mi
lhões de tpb (toneladas de porte bruto), precedi
do apenas pelo Japão, com 13,5 milhões, e os 
EUA, com 4,17 milhões. O crescimento acelera
do no setor no Brasil (que em 1975 sequer figu
rava entre os quinze primeiros construtores)

CONSTRUÇÃO NAVAL BRASILEIRA
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atende à necessidade de ampliar a frota nacional 
e assim diminuir as despesas com afretamento 
de navios estrangeiros.

No programa nacional de construção naval, 
destacaram-se em 1978 a entrega do ore oil (mi- 
neropetroleiro) Jari, de 131 000 toneladas, e o 
lançamento ao mar pela Petrobrás dos navios 
Henrique Dias e José do Patrocínio, de 277 000 
toneladas cada, primeiros dos quatro encomen
dados pela empresa à Ishikawajima do Brasil. 
Prosseguiram as construções dos navios Muriaé, 
Morretes, Maruim e Mafra e foram iniciadas as 
dos Maraú e Maracá, totalizando seis minerope- 
troleiros de 135 000 toneladas cada, encomenda
dos pela Petrobrás à Verolme Estaleiros Reuni
dos do Brasil. O Bocaina e o Beberibe, de 
116 500 toneladas cada, não foram aceitos pela 
Petrobrás devido a problemas técnicos e contra
tuais e, no final do ano, a empresa brasileira re
negociava com a Verolme seus recebimentos.

Quanto às embarcações de apoio, cuja cons
trução no país vem sendo grandemente estimula
da, registrou-se a entrega à Petrobrás dos rebo
cadores Sagittarius e Scorpius e prosseguiu a 
construção do Taurust último da série de quatro 
encomendados à Mac-Laren Estaleiros e Servi
ços Marítimos, para operarem no terminal de 
Angra dos Reis (RJ).

A expansão do setor deveria também ser ga
rantida pela execução do plano de renovação da 
frota do Lloyd Brasileiro, que previa, em outu
bro de 1978, a encomenda de mais dezesseis na
vios até 1981, num total de 360 600 tpb.
Ver também: Transportes.

Nepal
Monarquia constitucional da Ásia, limitada pela China 
(Tibete) (N), e índia (L, S e O); área: 145 391 km 2; popu
lação: 13 289 400 (est. 1976); capita l e principal cida
de: Katmandu (171 400 hab., 1976); línguas: nepali 
(oficial), newari e bhutia; re lig iões: hinduísmo e budismo 
mahayana; PNB: 1,39 bilhão de dólares (1975); princi
pais exportações: juta e seus produtos; Governo: rei, Bi- 
rendra Bir Bikram Shah Deva; primeiro-ministro, Kirti 
Nidhi Bista.

O primeiro-ministro Tulsi Giri, acusado de 
corrupção e incompetência, foi substituído em 
1977 por Kirti Nidhi Bista.

As relações com a índia estiveram tensas en
tre 1974 e 1977, pois o Nepal opunha-se à ane
xação do Sikkim como Estado indiano associa
do. Em conseqüência disso, a Índia impôs ao 
Nepal condições de comércio cada vez mais des
vantajosas e, em represália, o Governo nepalês 
recusou-se a renovar o Tratado de Trânsito e 
Comércio. Em 1976, a índia restringiu a entrada 
de cidadãos nepaleses em certas regiões do país. 
Após a posse de Bista, o primeiro-ministro india
no Morarji Desai concordou em visitar Katman
du, em dezembro de 1977. Dessa visita resultou 
a assinatura de dois acordos, em substituição ao

antigo Tratado de Trânsito e Comércio.
Economia. Em cooperação com a índia, o 

país está construindo uma hidrelétrica no rio 
Karnali. E, com a ajuda chinesa, conforme acor
do firmado em 1976, constroem-se a estrada No- 
rangat—Gorka, a ferrovia Katmandu— Ma- 
kuanpur e uma grande fábrica de tecidos.

Nicarágua
República da América Central, limitada por Honduras (N), 
mar das Caraíbas (L), Costa Rica (S) e oceano Pacífico 
(O); área: 128 875 km 2; população: 2 233 000 (1976); 
capital: Manágua (313 400 hab., 1974); principais c i
dades (1974): León (176 000 hab.), Granada (46 000 
hab.); língua: espanhol; re lig ião: catolicismo; PNB: 
1,51 bilhão de dólares (1975); principais exportações: 
algodão, café, açúcar e carne; Governo: presidente, 
Anastasio Somoza Debayle.

O assassinato, em janeiro de 1978, do jorna
lista Pedro Joaquín Chamorro, diretor do jornal 
La Prensa e líder de uma coalizão de partidos 
de oposição, a União Democrática de Liberta
ção, provocou uma greve geral no país, que com
prometeu a estabilidade do governo Somoza. A 
paralisação prolongou-se até fevereiro, quando o 
Governo desencadeou violenta repressão, pren
dendo mais de seiscentas pessoas, e quando o 
empresariado, que em sua maior parte aderira à 
greve, começou a recuar, receoso das ações ar
madas da Frente Sandinista de Libertação Na
cional, movimento guerrilheiro que pretende a 
derrubada do regime pela força e a implantação 
de um governo popular.

A invasão do Palácio Nacional. A 22-8-78, 
os guerrilheiros da FSLN, chefiados pelo Co
mandante Zero (ver Personalidades do Ano), 
ocuparam o Palácio Nacional de Manágua, apri
sionando cerca de sessenta parlamentares e exi
gindo a libertação dos presos políticos, além de 
um resgate de 10 milhões de dólares. Dois dias 
depois, o Governo atendeu às exigências, e os 
sandinistas partiram para o Panamá, levando 59 
presos libertados, a soma de 500 000 dólares, al
guns reféns, e os arcebispos e embaixadores que 
haviam servido como mediadores.

Recrudescimento da luta. A vitória da 
FSLN nessa operação provocou nova escalada 
de protestos, a greve geral foi reativada, e a rebe
lião sandinista, contando com amplo apoio po
pular, alastrou-se pelas principais cidades do 
país. Durante o fim de agosto e o princípio de 
setembro, a Nicarágua viveu um clima de guerra 
civil, com cidades devastadas pelos bombardeios 
da Guarda Nacional e elevado número de mor
tos e feridos.

O conflito transpôs as fronteiras da Nicarágua 
em 12-9-78, quando sete aviões da Guarda Na
cional, ao perseguirem guerrilheiros sandinistas, 
invadiram o território da Costa Rica, bombar
dearam e metralharam veículos e estabelecimen
tos agropecuários, matando cerca de 25 pessoas.



A Costa Rica apelou para a OEA, apoiando du
rante a reunião desse organismo, a sugestão ve
nezuelana de intervenção na Nicarágua. As acu
sações contra Somoza ganharam força muito 
maior quando, a 28 de setembro, o próprio re
presentante da Nicarágua na ONU, Henrique 
Fernández, renunciou ao cargo e denunciou a re
pressão violenta do Governo de seu país.

A mediação da OEA. Somente no início de 
outubro, Somoza, pressionado pelos Estados 
Unidos, aceitou que uma Comissão Mediadora 
da OEA viesse negociar (com seu governo e com 
a Frente Ampla de Oposição) uma saída para 
o conflito. Mas a Comissão, que chegou a Maná- 
gua a 6 de outubro, só conseguiu que Somoza 
suspendesse a censura à imprensa. O ditador não 
concordou em suspender a lei marcial e o estado 
de sítio, nem em libertar os presos políticos.

O Grupo dos Doze. No final de outubro, as 
negociações através da OEA ainda não tinham 
chegado a nenhum resultado concreto. O Grupo 
dos Doze — formado por empresários e intelec
tuais de alto nível — retirou-se da Frente de 
Oposição, denunciando o processo de negocia
ção com o Governo como ineficaz e tendente a 
adotar fórmulas de compromisso com o somo- 
zismo, e acusando a Comissão Mediadora de ter 
vindo a Manágua com o intuito de manter So
moza no poder. Em seguida, esse grupo de opo
sicionistas asilou-se na embaixada dó México.

Até o final do ano, a situação persistia prati
camente inalterada: os sandinistas continuaram 
a realizar ataques esparsos a postos da Guarda 
Nacional, e o Governo manteve sua política de 
repressão. Contudo, pressionado pelos Estados 
Unidos, Guatemala e República Dominicana, 
Somoza anunciou, no dia 30 de novembro, sua 
disposição de promover um plebiscito a fim de 
decidir sobre sua permanência no poder. A 7 de 
dezembro acabou concordando em suspender a 
íei marcial e a censura ao rádio e à televisão. 
A anistia aos presos políticos foi assinada no dia 
15, e os primeiros foram libertados já no dia se
guinte.

Mas as negociações a respeito das condições 
em que seria feita a consulta popular, e do que

ocorreria caso os resultados fossem contrários 
ao Governo, caíram num impasse.

Política externa. Em conseqüência da crise 
deterioraram-se as relações da Nicarágua com a 
Venezuela e Costa Rica, que se opuseram firme
mente às medidas repressivas de Somoza. A 
Costa Rica, cujo território foi invadido por tro
pas da Guarda Nacional nicaragüense, chegou 
a romper relações diplomáticas com o Governo 
de Manágua.

Economia. A situação de guerra civil e a su
cessão de greves deixou o país à beira da falên
cia em 1978. A produção de café e algodão, 
principais artigos de exportação, caiu a níveis in
sustentáveis, os comerciantes suspenderam o pa
gamento de impostos e o sistema bancário ficou 
sem condições de obter créditos no exterior. Até 
mesmo o empréstimo de 20 milhões de dólares, 
que fora negociado com o Fundo Monetário In
ternacional, foi suspenso em fins de outubro.

Níger
República do centro-oeste da África, limitada pela Argélia 
e Líbia (N), Tchade (L), Nigéria e Benim (S), A lto Volta 
(SO) e Mali (O); área: 1 186 408 km 2; população: 
4 850 000 (est. 1977); capital e principal cidade: Nia- 
mey (130 000 hab., est. 1975); línguas: francês (oficial) 
è dialetos sudaneses; relig iões: islamismo, animismo e 
cristianismo; PNB: 600 milhões de dólares (1975); prin
cipais exportações: urânio (50%), gado e óleo de amen
doim; Governo: presidente, tenente-coronel Seini 
Kountché.

O presidente Seini Kountché reprimiu em
1976 as principais manifestações de oposição a 
seu governo. Em janeiro, foi preso o ministro da 
Informação, Ibrahim Lutu, acusado de conspira
ção; em março, foi sufocada uma tentativa de 
golpe encabeçada pelos ex-ministros militares 
Bayere Mussa e Sidi Mohamed, e por Ahmed 
Moudour, secretário-geral da União Nacional 
dos Trabalhadores. Na ocasião, sete pessoas fo
ram condenadas à morte e executadas a 21 de 
abril, incluindo os líderes citados.

Dois meses antes, o presidente Kountché re
formulara seu gabinete, formando um governo

Imagens da rebelião 
que sacudiu a Nicarágua 
em 1978, contra 
o regime de Somoza: 
uma menina busca 
proteção com a bandeira 
da paz; guerrilheiro 
sandinista monta guarda; 
membros das forças do 
Governo, protegidos 
numa janela, procuram 
alvos na rua.
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NIGÉRIA

Nova Zelândia

NORFOLK, ILHA
Ver Territórios 
Dependentes

NOVA CALEDÓ NIA
Ver Territórios 
Dependentes

NOVA REFORMA
Ver Religiões e Cultos

NOVAS H ÍB R ID A S
Ver Territórios 
Dependentes

predominantemente civil, na primeira reforma 
ministerial desde que assumiu o poder em 1974.

Política externa. Em março de 1977, reali
zou-se em Niamey um encontro de chefes de Es
tado da região do Saara — Argélia, Tchade, 
Líbia, Mali e Níger — enfatizando a necessidade 
de cooperação econômica e a adesão ao princí
pio de autodeterminação dos povos.

Economia. O Governo tem intensificado a 
exploração de minérios, principalmente do urâ
nio, cuja produção aumentou de 410 t, em 1971, 
para 1 600 t em 1976. Em 1978, iniciou-se a ex
ploração de jazidas de fosfato.

Nigéria
República da costa ocidental da África, membro da Co
munidade de Nações; limita-se com o Níger (N), Tchade 
(NE), Camarões (L), golfo da Guiné (S) e Benim (O); área: 
923 800 km 2; população: 76 600 000 (est. 1976); capi
ta l: Lagos (3 500 000 hab., est. 1977); principal cidade: 
Ibadan (758 332 hab., est. 1971); línguas: inglês (ofi
cial), hausá, ibo, ioruba; re lig iões: islamismo e cristianis
mo; PNB: 23,08 bilhões de dólares (1975); principal ex
portação: petróleo (95%); Governo: presidente do Su
premo Conselho Militar, general Olusegun Obasanjo.

Designado como sucessor do general Murtala 
Rufai Mohamed — assassinado em fevereiro de
1976, numa tentativa de golpe de Estado — , o 
tenente-general Olusegun Obasanjo assumiu 
imediatamente o poder. Conforme o programa 
esboçado por Murtala, que se comprometera a 
restaurar o governo civil; Obasanjo realizou, a 
31-8-77, eleições para uma Assembléia Consti
tuinte de 203 membros, instalada em outubro.

A 21-9-78, Obasanjo suspendeu o estado de 
emergência, vigente no país desde 1966, e permi
tiu o retorno das atividades político-partidárias, 
suspensas desde esse ano. No dia seguinte, cria
ram-se três partidos: o Partido da Unidade da 
Nigéria, o Partido Popular Nigeriano e o Partido 
Nacional da Nigéria.

Economia: mais nacional. Em meados de
1976, o Governo disciplinou a atuação das em
presas estrangeiras, decretando que elas teriam 
de ser de propriedade nacional em proporções 
deçde 40% (para certas indústrias) até 60% (fi
nanças, comércio, agricultura e construção) e 
100% (indústrias leves). A 29-3-78, o Governo 
assumiu o controle das terras não cultivadas, nu
ma tentativa de conter a especulação.

Durante todo o ano de 1978 o Governo ado
tou ainda uma política de austeridade, restrin
gindo as importações e os gastos públicos, para 
reduzir o déficit comercial causado pela diminui
ção da produção petrolífera (de 2,2 milhões de 
barris diários em 1977 para 1,6 milhão no início 
de 1978).

Política externa. O Governo nigeriano
apóia fortem ente a política  de boicote econômi-
co ao Governo racista da África do Sul, o que 
foi reafirmado ao presidente Jimmy Carter, dos

EUA, durante sua visita ao país (31-3 a 3-4-78).
Um acordo comercial foi assinado com a 

União Soviética a 21-3-78, prevendo a importa
ção de equipamentos soviéticos para a indústria 
naval, maquinaria pesada e navios, e a exporta
ção de fibras de coco, têxteis e madeira. Em no
vembro, a Nigéria obteve um empréstimo de 750 
milhões de dólares de um consórcio de bancos 
norte-americanos e europeus.

Noruega
Monarquia constitucional do norte da Europa, limitada 
pela Suécia, Finlândia e União Soviética (L), oceano Á rti
co (N), mar da Noruega (O) e o Skagerrak, braço do mar 
cio Norte (S); área: 323 886 km 2; população: 4 035 200 
(est. 1977); capita l: Oslo (462 500 hab., est. 1977); 
principais cidades (1977): Bergen (212 755 hab.) e 
Trondheim (133 558 hab.); línguas: norueguês (oficial), 
lapão e finlandês; re lig ião: luteranismo; PNB: 26,24 bi
lhões de dólares (1975); principais exportações: petró
leo cru, navios, maquinaria, alumínio, ferro, aço e produ
tos químicos; Governo: rei, Olaf V; primeiro-ministro, 
Odvar Nordli.

Com a vitória da coalizão trabalhista-socialis- 
ta nas eleições de 11 e 12 de setembro de 1977, 
o governo esquerdista do primeiro-ministro Od
var Nordli garantiu sua permanência no poder 
até 1981.

Economia. Os altos índices inflacionários e 
o aumento da dívida externa em 1978 — cerca 
de 16,4 bilhões de dólares — levaram o Governo 
a adotar uma série de medidas de austeridade na 
área econômica, inclusive o congelamento de 
preços e salários, com vigência prevista até o fi
nal de 1979. Em outubro, o ministro da Fazen
da, Per Kleppe, além de anunciar a adoção de 
uma política de redução das importações de in
centivos às exportações, pediu a todos os grupos 
sociais maiores sacrifícios no esforço de conten- 
cão da espiral inflacionária.

Nova Zelândia
República parlamentar do Pacífico sul, membro da Comu
nidade de Nações, situada 1 900 km a sudeste da Austrá
lia; área: 268 704 km 2; população: 3 105 200 (est.
1977); cap ita l: W ellington (139 600 hab., 1976); princ i
pais cidades (1976): Auckland (797 400 hab.), Christ
church (172 000 hab.); línguas: inglês (oficial) e maori; 
re lig iões: anglicanismo (35%), protestantismo e ca
tolicismo; PNB: 14,46 bilhões de dólares (1975); princi
pais exportações: carne, lã, manteiga, madeira e papel; 
Governo: rainha, Elisabete II; governador-geral, Keith 
Holyoake; primeiro-ministro, Robert David Muldoon.

Apesar dos graves problemas econômicos que 
têm afetado o país nos últimos anos, o Partido 
Nacional (conservador), do primeiro-ministro 
Robert D. Muldoon, saiu vitorioso nas eleições 
gerais de novembro de 1978, retendo, assim, o 
poder por mais três anos.

E c o n o m ia .  A Nova Zelândia foi talvez a na
ção desenvolvida que mais sofreu com a crise do 
petróleo. Tradicional produtor de alimentos e



matérias-primas, o país tem enfrentado dificul
dades em sua política de exportação, devido às 
restrições impostas sobretudo pelos membros do 
Mercado Comum Europeu. Em conseqüência, 
sobreveio a recessão econômica no período 
1976/78, com deficits no balanço de pagamen
tos, aumento dos índices de inflação (15,6% em
1977) e desemprego (1/5 da força de trabalho 
em 1977). O nível de vida da população, que nos 
anos 60 era o quarto mais elevado do mundo, 
caiu para o vigésimo lugar em 1978.

Política externa. Em maio de 1978, a Nova 
Zelândia assinou um tratado comercial com o 
Japão, concedendo a este país o direito de pesca 
nas águas territoriais neozelandesas, em troca de 
tratamento especial para a venda de produtos 
agropecuários no Japão. Acordos semelhantes 
foram assinados com a Coréia do Sul e União 
Soviética, em março e abril de 1978.

Numismática
No período 1974/78, uma espécie de boom nu
mismático ocorreu nos mercados dos Estados 
Unidos e da Europa. A crise econômica provo
cada pelo aumento dos preços do petróleo tem 
estimulado os investimentos em moedas e meda
lhas. Entraram em cena grandes compradores, 
sobretudo bancos suíços e japoneses, interessa
dos em adquirir desde peças romanas e gregas 
da Antiguidade até moedas européias modernas. 
A causa imediata desse interesse é a forte valori
zação do ouro no mercado internacional. Curio
samente, as moedas cuja importância numismá
tica mostra-se superior ao seu valor metálico ti
veram seus preços aumentados de forma ainda 
mais surpreendente. É o caso das moedas esco
cesas, antes desprezadas pelos colecionadores e 
que têm alcançado cotação recorde.

Emissões. Entre as principais peças numis
máticas lançadas nos três últimos anos, figuram: 
moeda de 1 dólar, alusiva ao bicentenário da in
dependência dos Estados Unidos; 100 dólares, 
de ouro, comemorativa do 5.° aniversário da in
dependência das Bahamas; e 5 marcos, de prata, 
da Alemanha Ocidental, alusiva ao nascimento 
de Albert Schweitzer,* todas de 1976. Em 1977 
foram emitidas moedas de 100 pesos, de prata, 
no México; coroa inglesa, comemorativa do ju-

bileu de prata da rainha Elisabete II da Inglater
ra; e duas medalhas, alusivas à chegada a Marte 
das naves espaciais Viking 1 e Viking 2; e dos 
lançamentos de 1978 destaca-se a moeda de 5 
rublos, de prata, alusiva aos Jogos Olímpicos a 
serem realizados em Moscou em 1980.

Omã
Monarquia do sudeste da península Arábica, limitada pelo 
golfo de Omã (N), mar da Arábia (L e S), lêmen do Sul 
(SO), Arábia Saudita (O) e União dos Emirados Árabes 
(NO); área: 300 000 km 2; população: 791 000 (1976); 
capita l: Mascate (15 000 hab., est. 1973); línguas: ára
be, hindi, baluchi e urdu; re lig ião: islamismo; PNB: 1,6 
bilhão de dólares (1975); principal exportação: petróleo; 
Governo: sultão, Qabus ibn Said.

Em março de 1976, foi assinado um acordo 
de cessar-fogo entre Omã e lêmen do Sul, cujo 
Governo apoiava os guerrilheiros da Frente Po
pular para a Libertação do Golfo da Arábia 
(FPLGA), que lutavam contra as forças do sultão 
Qabus. Mas os conflitos prosseguiram em 1977 
de forma esporádica, e em 1978 não se teve notí
cias de escaramuças com os guerrilheiros.

Economia. Com as rendas oriundas do pe
tróleo, de que é grande produtor, Omã vem di
versificando, a partir de 1977, sua atividade eco
nômica ligada à mineração de cobre e carvão.

ONU (Organização das 
Nações Unidas)
As discussões que dominaram o plenário da Or
ganização das Nações Unidas nos últimos três 
anos giraram em torno do Oriente Médio e dos 
governos de minoria branca da África do Sul e 
Rodésia. As resoluções da ONU para esses pro
blemas, no entanto, nem sempre corresponderam 
à gravidade dos fatos e algumas vezes tiveram 
seu encaminhamento obstaculizado pelas gran
des potências. Por isso, o secretário-geral da en
tidade, Kurt Waldheim, discursando na abertura 
da 32.a Assembléia Geral (20-9-77) denunciou 
a sistemática predominância dos interesses dos 
países ricos nas decisões do organismo, especial
mente no Conselho de Segurança. Waldheim 
chamou, também, a atenção dos países membros 
para a necessidade de se tomarem posições mais 
coerentes com os objetivos da entidade.

Oriente Médio. Intensificaram-se os debates 
sobre o conflito árabe-israelense, tornando-se 
porém ineficazes as gestões da ONU para pro
mover a paz. Em março de 1976 o Conselho de 
Segurança discutiu longamente a participação 
da Organização de Libertação da Palestina 
(OLP) nas negociações de paz de Genebra, como 
se ela fosse um membro do organismo, e em no
vembro a Assembléia aprovou uma resolução re
comendando a retirada das tropas israelenses,
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Primeira de uma série de seis moedas de prata lançadas 
pela URSS para comemoraras Olimpíadas de 1980.



Entre os principais focos 
de atenção da ONU 
estiveram os problemas 
da Rodésia e do Oriente 
Médio. A 14 -3-78 ,0  
Conselho de Segurança 
condenou o acordo 
de lan Smith com os 
líderes negros moderados, 
havendo abstenção dos 
representantes dos EUA e 
Grã-Bretanha (acima).
0  secretário Waldheim 
(abaixo, em Beirute) 
procurou uma solução 
pacífica para o Líbano.
A ONU reconheceu, 
como representante dos 
palestinos, a OLP, 
de Arafat (embaixo).

até junho de 1977, dos territórios árabes ocupa
dos.

Defesa dos palestinos. A partir de 1974 o 
plenário da ONU passou a ser um dos principais 
fóruns de debates e defesa dos direitos dos pales
tinos. Somente em fevereiro de 1978 a Comissão 
de Direitos Humanos condenou, em três resolu
ções, o Estado de Israel por torturas e violação 
territorial, reafirmando o direito dos palestinos 
à autodeterminação. Em outubro, o Secretariado 
da ONU realizou uma ampla campanha publici
tária, destinada a promover os direitos dos pales
tinos e melhorar a imagem da OLP. No dia 29 
de novembro a sede da ONU, em Nova York, 
foi palco das comemorações do Dia de Solida
riedade aos Palestinos, promovido pela Comis
são Especial da ONU para os Direitos dos Pa
lestinos, organismo criado pela Assembléia Ge
ral em dezembro de 1977. Ainda em novembro, 
o Comitê Político da Assembléia Geral solicitou 
ao Conselho de Segurança a aprovação do em
bargo de venda de armas a Israel, em represália 
à sua colaboração militar com a África do Sul.

Força de paz no Líbano. Em decorrência da 
invasão do sul do Líbano por tropas israelenses 
(ver Líbano), a ONU enviou à região, em junho 
de 1978, uma força de paz, de 6 000 soldados, 
recrutados em dez países membros.

África do Sul. As resoluções de condenação 
ao Governo sul-africano não se limitaram ao tra
dicional repúdio à política do apartheid. Em de
zembro de 1976 foi aprovada uma resolução re
conhecendo o direito dos nacionalistas negros da 
Namíbia de recorrer à violência para alcançar 
a independência do território. A luta contra o ra
cismo na África do Sul e Rodésia, em 1977, am
pliou-se com a diplomacia dos direitos humanos 
do presidente Carter, que nomeou o primeiro ne
gro para embaixador dos Estados Unidos na 
ONU, Andrew Young, com o objetivo de abrir 
espaço junto aos países africanos.

Conferência de Lagos. Em agosto de 1977 
realizou-se em Lagos, na Nigéria, a Conferência 
Mundial para Ação Conjunta contra o Apar
theid, que implementou a Resolução 31/6 G,

adotada pela Assembléia Geral de novembro de
1976. A conferência, que contou com a partici
pação de representantes de 111 países, terminou 
com a Declaração de Lagos, que condenou o ra
cismo “em qualquer de suas manifestações”.

Embargo de armas. Em outubro de 1977 
o Conselho de Segurança aprovou uma proposta 
dos países do Ocidente recomendando o embar
go de armas à África do Sul, bem como a revi
são dos acordos de cooperação, no âmbito da 
produção de armamentos, com o Governo desse 
país. Foi a primeira sanção aplicada a um mem
bro da organização. Ainda em novembro a 
ONU adotou uma resolução de apoio à luta ar
mada da Organização do Povo do Sudoeste 
Africano (SWAPO).

Em setembro, o Conselho de Segurança apro
vou a mais importante resolução da ONU sobre 
a Namíbia: um plano de independência da re
gião. A proposta, anteriormente patrocinada pe
los Estados Unidos, França, Canadá e Alema
nha Ocidental, e que havia recebido a adesão da 
África do Sul e da SWAPO, previa a realização 
de eleições livres, em 1979, para uma assemblüa 
constituinte, supervisionadas pela ONU. A deci
são, no entanto, não foi aceita pela África do 
Sul, que realizou eleições na Namíbia, em de
zembro de 1978, favorecendo a vitória dos gru
pos contrários à independência do território.

Rodésia. A ONU intensificou as pressões 
junto ao governo racista da Rodésia para trans
ferir o poder à maioria negra. Em setembro de 
1977 o Conselho de Segurança nomeou um re
presentante (Pren Chand, da índia) para nego
ciar um cessar-fogo no país. A Grã-Bretanha 
propôs que à transferência do poder à maioria 
negra fosse feita por intermédio de uma adminis
tração britânica provisória, a qual organizaria 
eleições gerais, sob proteção de uma força de 
paz da ONU. Em outubro de 1977, a organiza
ção internacional apoiou a realização de uma 
conferência de paz em Genebra, promovida pela 
Grã-Bretanha, voltada para a solução do proble
ma rodesiano. Mas em setembro, a ONU conde
nou a Rodésia por agressão a Moçambique, e, 
em março de 1978, rejeitou as negociações reali
zadas entre o governo de lan Smith e os líderes 
moderados negros rodesianos, para a transferên
cia de poder, excluindo os grupos guerrilheiros. 
A viagem de lan Smith aos EUA, em outubro, 
foi repudiada pelo Conselho de Segurança.

Direitos humanos. As comemorações, em
1978, do trigésimo aniversário da Declaração 
dos Direitos Humanos, intensificaram os deba
tes em torno da questão no Comitê de Direitos 
Humanos da ONU. Em março, o Comitê conde
nou o Chile pela prática institucionalizada de 
tortura e pelo assassinato de adversários do go
verno de Pinochet. Em agosto uma comissão vi
sitou o Haiti para averiguar as violações de di
reitos humanos. A entidade condenou também a 
repressão desencadeada pelo governo de Somoza



e a invasão da Costa Rica por tropas nicara- 
güenses. No decorrer do ano o Alto Comissaria
do da ONU para Refugiados criou fundos de 
ajuda aos refugiados chilenos, nicaragüenses, 
palestinos e libaneses, e em dezembro organizou 
em Genebra uma Conferência Internacional so
bre os Refugiados do Sudeste Asiático.

Porto Rico. Em 1978, o Comitê de Descolo
nização da ONU aprovou proposta cubana con
siderando Porto Rico uma colônia dos EUA e 
exigindo um plebiscito na ilha para determinar 
o seu futuro como país independente.

Seqüestros aéreos. Em novembro de 1977, 
a organização aprovou resolução condenando os 
seqüestros aéreos e conclamando todos os países 
membros a permitir a repatriação dos seqüestra
dores, para que sejam julgados.

Desarmamento. O tema do desarmamento 
mundial (ver Defesa Nacional) continuou susci
tando calorosos debates no plenário da ONU. 
Em outubro de 1977, o presidente Cárter, falan
do na ONU, afirmou que os EUA pretendiam 
reduzir até 50% o arsenal de armas nucleares. 
Durante a Assembléia Especial da ONU para o 
Desarmamento, que contou com a participação 
de representantes de 149 países, o secretário-ge- 
ral, Kurt Waldheim, afirmou que os gastos mun
diais com armamentos alcançavam a cifra astro
nômica de 400 bilhões de dólares anuais.

Outras atividades. Em dezembro de 1977 
foi instalado, em Roma, o Fundo Internacional 
de Desenvolvimento da Agricultura, com capital 
inicial de 1 bilhão de dólares, destinado a prestar 
ajuda aos países em desenvolvimento, a juros de 
1% ao ano. A Conferência Ambiental de Nairó- 
bi (agosto/setembro de 1977), com representan
tes de cem países, debateu o agravamento dos 
problemas ecológicos no mundo.

Na Conferência sobre os Direitos do Mar, 
realizada em Genebra (abril/maio) e Nova York 
(agosto/setembro) não se chegou a uma solução 
para o impasse em torno da criação de um orga
nismo internacional para controle da exploração 
das riquezas minerais dos mares (defendido pe
los países em desenvolvimento). A iniciativa foi 
vetada pelos EUA, cujo Congresso já aprovara 
legislação específica sobre o assunto.

Em outubro, realizou-se em Paris a movimen
tada 20.a Conferência Geral da UNESCO, que 
examinou o problema da informação no mundo 
atual (ver Organizações Internacionais).

O Brasil na ONU. Na abertura da Assem
bléia Geral da ONU de 1977, o ministro das Re
lações Exteriores do Brasil, Azeredo da Silveira, 
condenou a proliferação das armas nucleares e 
alertou os países membros para que não se con
fundisse a disseminação de armas nucleares com 
a difusão da tecnologia para produção de ener
gia nuclear. Fez, além disso, restrições à campa
nha internacional contra a violação dos direitos 
humanos, afirmando que às vezes ela refletia in
teresses distintos da verdadeira proteção aos di

reitos da pessoa humana. E, na abertura da 33.a 
Assembléia (1978), o ministro reiterou suas críti
cas ao monopólio da energia nuclear pelas gran
des potências e defendeu o direito dos palestinos 
à autodeterminação.

Organizações 
Internacionais
Entre os organismos internacionais que desen
volveram atividades mais destacadas nos últi
mos anos, figuram o FMI, que introduziu nor
mas disciplinadoras do sistema monetário, e a 
OPEP, cuja política de reajustamento periódico 
dos preços do petróleo exerceu profunda influên
cia sobre a economia mundial. Além disso, re
presentantes do MCE e do Comecon intensifica
ram contatos, visando a uma maior aproxima
ção econômica européia; e a Unesco promoveu 
amplo debate sobre o problema do monopólio 
da informação pelos países ricos.

AELC (Associação Européia de Livre Co
mércio). Em Viena, no mês de maio de 1977, 
os países da AELC decidiram dar prioridade à 
política de criação de empregos e de estabiliza
ção dos preços, além de intensificar a integração 
econômica da Europa. E em fevereiro de 1978 
firmaram um acordo com o Mercado Comum 
Europeu, pelo qual se comprometiam a deter o 
crescimento das exportações de aço (5 milhões 
de toneladas nos primeiros nove meses de 1978, 
contra 2,56 milhões em 1976) para os países 
membros desta organização. O déficit comercial 
dos países da AELC em relação ao MCE, em
1977, foi de 11,8 bilhões de dólares.

Al EA (Associação Internacional de Ener
gia Atômica). Em virtude da decisão adotada 
pelo Brasil e pela Urenco (empresa anglo-germâ- 
nico-holandesa) de colocar sob custódia da 
AIEA o plutônio fornecido por aquela compa
nhia ao Brasil, a. entidade internacional reuniu 
em dezembro de 1978 representantes de 21 paí
ses ligados à produção de energia nuclear, para 
criar um sistema de armazenamento de plutônio.

BIRD (Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento ou Banco Mun
dial). Continuaram em expansão nos últimos 
anos as atividades desta instituição de crédito. 
Estatísticas divulgadas no início de 1978 pela 
entidade indicavam que a dívida dos países do 
Terceiro Mundo ao BIRD elevavà-se a 160 bi
lhões de dólares. No ano fiscal de 1978 o Banco 
Mundial concedeu aos países latino-americanos 
empréstimos no total de 2,1 bilhões de dólares 
(207 milhões a mais que no ano anterior), benefi
ciando sobretudo o Brasil (705 milhões), México 
(469,5 milhões) e Colômbia (354,6 milhões).

Comecon (Conselho de Assistência Eco
nômica Mútua). Um dos fatos mais marcantes 
nas relações do Comecon com os países capita
listas foi a aproximação desse órgão com o Mer
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ÓPERA
Ver Música

OPEP
(Organização dos 
Países Exportadores 
de Petróleo)
Ver Organizações 
Internacionais

O secretário-geral 
da OEA. Alejandro Orfila, 
acompanha Carter, após 
o presidente norte- 
americano ter discursado 
perante os membros da 
organização, a 21-6-78, 
enfatizando sua 
política de defesa dos 
direitos humanos.



Os dirigentes dos países 
membros do Pacto 
de Varsóvia reuniram-se 
em novembro de 1978, 
fazendo um balanço dos 
acontecimentos nos 
dois anos anteriores.
Na foto, o presidente 
soviético Brejnev 
assina um documento.

cado Comum Europeu, intensificada a partir de 
janeiro de 1976, quando o Comissáriq de Assun
tos Estrangeiros do Mercado Comum, Christo- 
pher Soames, esteve na Romênia para manter 
contatos oficiais com os representantes do Co- 
mecon. No mês seguinte, o presidente do Comitê 
Executivo do Comecon, Gerhard Weiss, discutiu 
em Luxemburgo, com o presidente do Conselho 
de Ministros do MCE, Gaston Thorn, as possibi
lidades de um acordo comercial. Os contatos se 
consolidaram com o início de negociações for
mais, em Bruxelas, no mês de setembro de 1977.

O Comecon tem enfrentado nos últimos anos 
o problema do crescente endividamento dos seus 
países membros em relação às nações da OCDE 
(Organização de Cooperação e Desenvolvimen
to Econômicos): 40 bilhões de dólares em 1976, 
total que se elevou para 47 bilhões em 1977 e 
55 bilhões em 1978, figurando como maiores de
vedores a União Soviética e a Polônia. Na reu
nião realizada em junho de 1978 em Bucareste, 
Romênia, dois fatos mereceram destaque: a ad
missão do Vietnam, que se tornou o décimo 
membro da entidade; e a condenação, pela dele
gação romena, da proposta soviética de uma 
maior centralização do organismo.

FMI (Fundo Monetário Internacional). As 
dificuldades financeiras dos países industrializa
dos, sobretudo dos Estados Unidos, levaram o 
FMI a intensificar a partir de 1976 o estabeleci
mento de novas normas disciplinadoras do me
canismo monetário internacional. Assim, na 
conferência mundial da organização, realizada 
em Kingston, Jamaica, no início de 1976, as 128 
nações membros aprovaram a política de flutua
ções das paridades cambiais, substituindo o sis
tema de paridades fixas, adotado desde 1944 pe
la Conferência de Bretton Woods. Além disso, 
o FMI aprovou a abolição gradual do ouro co
mo padrão monetário mundial e a venda de par
te de suas reservas auríferas para criação de um * 
fundo de ajuda aos países subdesenvolvidos. 
Ainda em 1977, o FMI aprovou a criação de um

fundo de 10 bilhões de dólares, para auxiliar os 
países com dificuldades financeiras decorrentes 
da importação de petróleo. Em abril de 1978, al
terou o método de calcular o valor dos Direitos 
Especiais de Saque (DES) — padrão menetário 
da Organização — com a inclusão das moedas 
norueguesa, iraniana e da Arábia Saudita no 
conjunto das dezesseis moedas usadas como ba
se para fixar o valor dos DES.

Na 33.a reunião conjunta do FMI com o Ban
co Mundial, realizada em setembro em Washing
ton, as duas organizações discutiram a necessi
dade de uma equivalência das diferentes taxas de 
crescimento dos países industrializados como fa
tor de estabilização da economia mundial.

O Comitê Interino do FMI autorizou em se
tembro o aumento de 50% nas quotas de contri
buição dos países membros para o fundo e tam
bém uma nova emissão de DES.

GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comér
cio). Um dos problemas mais discutidos nos úl
timos anos nas reuniões do GATT tem sido o 
da imposição de sobretaxas aos produtos impor
tados. As críticas voltaram-se principalmente 
para os países do Mercado Comum Europeu e 
Estados Unidos. Em relação a isso, o Brasil de
fendeu junto ao GATT, em novembro de 1978, 
um tratamento diferenciado para as exportações 
dos países subdesenvolvidos e o estabelecimento 
de uma cláusula de dano, pela qual a imposição 
de sobretaxas deveria ser precedida de efetiva 
comprovação de que as indústrias do país im
portador estejam sendo prejudicadas.

Liga Árabe. Durante o ano de 1976 as aten
ções da Liga voltaram-se para o problema da 
guerra civil no Líbano (ver Líbano), para onde 
enviou nos meados desse ano uma força de paz. 
A ação mediadora da entidade alcançou êxito, 
em 1977, nos conflitos entre o Egito e a Líbia 
e deste país com a Tunísia. Na luta entre Somá
lia e Etiópia, defendeu a causa do último país, 
membro da Liga. Em setembro de 1977, Djibuti 
tornou-se o 22.° membro da organização.

Na reunião de março de 1978 no Cairo, o 
Conselho da Liga tentou inutilmente apaziguar 
os ânimos contra o presidente Sadat, por suas 
negociações de paz com Israel, e pronunciou-se 
contra a presença soviética e cubana na África. 
Os acordos de Camp David foram denunciados 
na reunião de novembro de 1978, em Bagdá.

Mercado Comum Europeu (MCE) ou Co
munidade Econômica Européia (CEE). Ao 
assumir, em janeiro de 1977, a presidência da 
Comissão Executiva da CEE, o britânico Roy 
Jenkins preocupava-se não somente com a uni
dade da Europa, mas principalmente com a res
tauração da economia dos países membros da 
CEE, afetados pela inflação (média de 9%) e pe
lo desemprego (6 milhões de trabalhadores). 
Apesar das medidas adotadas no âmbito da or
ganização, os preços continuaram aumentando 
em 1978 (7,3%) e o déficit comercial foi de 9,6



bilhões de dólares. A necessidade de superação 
das dificuldades financeiras levou os governos a 
criarem em dezembro de 1978, em Bruxelas, o 
Sistema Monetário Europeu, destinado a promo
ver a unificação monetária por meio de uma pa
ridade flutuante, dentro dos limites de uma taxa 
de 2,25%. O sistema seria apoiado por um fundo 
conjunto de 32,5 bilhões de dólares.

No plano político, a principal decisão, tomada 
em abril de 1978, em Copenhague, foi a fixação 
de uma data para as eleições diretas do Parla
mento Europeu (entre 7 e 10 de junho de 1979). 
A partir de 1976 intensificaram-se os contatos 
com o Comecon, paralelamente às divergências 
com os Estados Unidos e o Japão, em decorrên
cia da adoção de medidas protecionistas por to
das as partes envolvidas. O protecionismo tem 
inclusive dificultado o ingresso da Grécia, Portu
gal e Espanha, cujos produtos agrícolas pode
riam concorrer com os da Itália e França. Em 
abril de 1978 os países da CEE defenderam a 
instauração de um governo democrático e anti- 
racista na África do Sul, e em junho apoiaram 
a criação de um Estado palestino.

OCDE (Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômicos). Depois de 
dezoito meses de negociações, o Conselho das
24 nações da OCDE, reunido em Paris, adotou 
um conjunto de normas destinadas a evitar o su
borno de funcionários governamentais por repre
sentantes de companhias multinacionais. Em ju
nho de 1977, a organização aprovou um plano 
de mobilização de recursos no montante de 10 
bilhões de dólares, para promover a recuperação 
econômica dos países africanos atingidos pelas 
secas. Segundo dados divulgados pela OCDE, o 
Brasil foi o país que mais recorreu a emprésti
mos nos bancos internacionais, na primeira me
tade de 1978, recebendo cerca de 1,76 bilhão de 
dólares.

OEA (Organização dos Estados America
nos). A principal resolução adotada pela OEA 
nos últimos anos foi a da 7.a Assembléia Geral 
(Granada, junho de 1977), que recomendou o 
respeito aos direitos humanos, pedindo o fim das 
torturas, execuções sumárias e prisões sem man
dado judicial. Na 8'.a Assembléia Geral, realiza
da em julho de 1978, em Washington, o Gover
no norte-americano foi duramente acusado de 
interferir nos assuntos internos de outros países, 
explorar demagogicamente a campanha de defe
sa dos direitos humanos e se mostrar indiferente 
aos pedidos de cooperação econômica dos países 
da América Latina. Foi apresentado um relató
rio da Comissão Interamericana de Direitos Hu
manos, condenando o Chile, Uruguai e Paraguai 
por violação desses direitos. Em outubro de
1978, a OEA enviou à Nicarágua uma missão 
mediadora, visando a negociar a renúncia de So- 
moza e a formação de um governo de transição, 
mas que fracassou ante os propósitos continuís- 
tâs do presidente (ver Nicarágua).

OPEP (Organização dos Países Exporta
dores de Petróleo). Na 49.a Conferência Or
dinária da OPEP, realizada em junho de 1977, 
os países membros concordaram em unificar os 
preços do petróleo exportado, e não efetuar o au
mento de 5% que deveria vigorar a partir do mês 
seguinte. Somente a Arábia Saudita e a União 
dos Emirados Árabes — que não elevaram os 
preços em janeiro de 1976 — puderam efetuar 
o reajuste de 5%. Em dezembro de 1978 a OPEP 
fixou os preços do petróleo para 1979, com um 
aumento gradual de 14,5% (ver Petróleo).

OTAN (Organização do Tratado do Atlân
tico Norte). A reunião do Conselho da OTAN, 
realizada em Oslo (maio de 1976), enfatizou a 
necessidade de melhorar as relações entre o Oci
dente e os países do bloco socialista, ao mesmo 
tempo em que defendeu a ampliação e aperfei
çoamento do sistema defensivo da organização. 
A 22.a reunião anual da entidade (novembro de 
1976) aprovou uma resolução contra a eventual 
conquista do poder pelos comunistas na Europa 
ocidental e condicionou a admissão da Espanha 
à adoção de um regime democrático no país. O 
período 1977/78 foi marcado pelas discussões 
em torno da construção da bomba-N (bomba de 
nêutrons) e da possibilidade de sua instalação na 
Europa.

As despesas militares dos países da OTAN no 
exercício de 1978 elevaram-se a 180 bilhões de 
dólares (100 bilhões a cargo dos Estados Uni
dos), o que corresponde a 4,5% do PNB dos paí
ses integrantes do organismo (ver Defesa Nacio- 
nat).

OUA (Organização da Unidade Africana).
Em fevereiro de 1977, o Marrocos retirou-se da 
OUA em protesto contra as acusações feitas pe
lo Benim de que agentes marroquinos estavam 
envolvidos numa tentativa de depor o presidente 
Mathieu Kereku. Na reunião anual da organiza
ção (julho de 1977, no Gabão) persistiram as di
vergências políticas entre as nações, mas obteve- 
se consenso na condenação aos governos de mi
noria branca no sul da África e contra a inter
venção estrangeira no continente; o plenário 
aprovou também o ingresso do Djibuti como 
48.° membro, e rejeitou os pedidos de admissão 
do Transkei* Namíbia e das delegações das Ilhas 
Canárias e da Frente Polisário. Em agosto de
1977 a OUA procurou, sem êxito, servir de me
diadora no conflito etíope-somali. Na reunião de 
Cartum, em julho de 1978, a organização expul
sou as Ilhas Comores, pelo fato de ter o novo 
Governo desse país chegado “ao poder por um 
golpe de Estado executado por mercenários bel
gas”. Na mesma reunião foi rejeitada uma pro
posta do Senegal, condenando toda e qualquer 
intervenção militar na África. A oposição foi li
derada pelos países que defendem a presença so- 
viético-cubana no continente.

Pacto de Varsóvia (Tratado de Assistên
cia Mútua da Europa Oriental). A conferên-
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Os governantes dos 
países da OTAN, 
contrapartida ocidental 
do Pacto de Varsóvia, 
tiveram seu encontro em 
maio de 1978 em 
Washington. Na foto o 
presidente dos Estados 
Unidos discursa na 
abertura da reunião.
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Chefes de Estado da 
Organização da 
Unidadé Africana 
conversam após 
a reunião de 21 de 
julho de 1978, 
realizada em Cartum.

Panamá

cia de cúpula da organização, realizada em no
vembro de 1976, em Bucareste, aprovou uma 
proposta da Romênia de criação de uma comis
são de chanceleres de países membros e uma se
cretaria permanente, com o objetivo de dar rele
vância aos aspectos políticos da entidade. Na 
reunião realizada em novembro de 1978, a Ro
mênia recusou a proposta soviética para aumen
tar o orçamento militar dos países membros.

Unesco (Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cultura). O orça
mento da Unesco para 1977/78 foi de 236 mi
lhões de dólares, sendo 42 milhões (a maior do
tação orçamentária) destinados a programas 
educacionais. Na 20.a Conferência Geral (Paris, 
novembro de 1978), os debates centralizaram-se 
na proposta de reduzir a dependência do Tercei
ro Mundo, no campo da informação, em relação 
aos países industrializados (ver Imprensa).

Paleontologia

ORTODOXAS, IGREJAS
Ver Religiões e Cultos
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Um dos mais importantes avanços no campo da 
paleontologia nos últimos anos foi a descoberta, 
por cientistas da Universidade de Harvard, nos 
montes Barberton, Suazilândia, em 1977, de fós
seis de organismos unicelulares, semelhantes a 
algas, que teriam vivido há 3,5 bilhões de anos. 
O achado é relevante porque fornece uma indica
ção clara da época em que o oxigênio livre co
meçou a surgir na atmosfera terrestre.

Uma equipe do Centro Nacional de Pesquisa 
Científica da França encontrou em agosto de
1978, na região de Arago, ossos ilíacos do Ho- 
mo erectus. Datando de aproximadamente 
400 000 anos, esses ossos têm particular impor
tância porque proporcionam indicações sobre a 
postura física do homem pré-histórico.

O antepassado do tubarão foi descoberto pelo 
paleontólogo norte-americano Richard Lund, em 
dezembro de 1976. O fóssil, achado a dois me
tros acima do nível do mar, era de um exemplar 
muito jovem, com 5 cm de comprimento.

No Brasil. Em 1978, as atenções dos paleon
tólogos e arqueólogos brasileiros voltaram-se 
para as descobertas feitas em Lapa Vermelha, no 
município mineiro de Pedro Leopoldo, e na ba

cia do Paranaíba, em Goiás. Em Lapa Verme
lha, uma missão franco-brasileira, chefiada por 
Annette Laming-Emperaire, encontrou pedaços 
de carvão vegetal, pólen de plantas, cacos de ce
râmica, além de ossos de animais, e um crânio, 
uma tíbia e outros fragmentos de ossos huma
nos. Analisando pelo método do carbono radioa
tivo o carvão vegetal descoberto, o Museu do 
Homem, de Paris, concluiu que os restos datam 
de 30 000 anos. Com isso, a presença do homem 
no Brasil foi recuada até os tempos da mais anti
ga cultura das Américas, a de Taima-Taima, na 
Venezuela, datada de 34 000 anos. No vale do 
Paranaíba, Goiás, pesquisadores da Universida
de Católica de Goiás e da universidade gaúcha 
do Vale do Rio dos Sinos encontraram um vasto 
depósito arqueológico e paleontológico, que re
monta a cerca de 10 000 anos.

Ver também: Arqueologia.

Panamá
República da América Central, seccionada ao meio pela 
Zona do Canal do Panamá e limitada pelo mar das Caraí
bas (N), Colômbia (L), golfo do Panamá e oceano Pacífico 
(S) e Costa Rica (O); área: 75 650 km 2; população:
1 771 300 (est. 1977); capital e principal cidade: Cida
de do Panamá (427 700 hab., est. 1977); língua: espa
nhol; re lig ião: catolicismo; PNB: 1,77 bilhão de dólares 
(1975); principais exportações: petróleo, banana, ca
marão, açúcar; Governo: presidente, Aristides Royo.

O principal acontecimento dos últimos anos 
no país foi a assinatura, em setembro de 1 9 7 7 .  

de dois novos tratados sobre o canal. O primeiro 
estabeleceu a neutralidade da Zona do Canal e 
o segundo fixou a data de 31-12-1999 para sua 
devolução ao Governo panamenho. Como com
pensação, um grupo de empresas norte-america- 
nas concedeu .ao país um empréstimo de 345 mi
lhões de dólares, a ser aplicado prioritariamente 
na expansão das exportações.

Política interna. Em outubro de 1978, a As
sembléia Nacional elegeu Aristides Royo para a 
presidência da República. Royo foi indicado por 
Osmar Torrijos, que se afastou da presidência, 
mas continuou no comando da Guarda Nacio
nal. Com isso, iniciou-se um novo plano de nor
malização política do país, que visa a preservar 
o processo revolucionário instaurado por Torri
jos há dez anos.

Política externa. Além das prolongadas ne
gociações com os Estados Unidos sobre o novo 
estatuto da Zona do Canal, o Governo paname
nho manteve seu apoio às pretensões autonomis
tas de Belifce, fato que levou a Guatemala a rom
per relações diplomáticas com o Panamá em
1977. A tensão entre os dois países continuou 
até agosto de 1978, quando o novo presidente 
guatemalteco Lucas Garcia propôs o restabeleci
mento de relações.

Ver também: Am érica Latina.



Papua-Nova Guiné
República parlamentar da Oceania, membro da Comuni
dade de Nações, limitada pelo oceano Pacífico (N e NE), 
Indonésia (O), mar de Salomão (L) e mares de Coral e 
de Arafura (S); área: 462 840 km 2; população:
2 829 000 (est. 1976); capital e principal cidade: Port 
Moresby (113 400 hab., 1976); línguas: inglês (oficial) 
e pidgin; re lig iões: catolicismo e protestantismo; PNB: 
1,22 bilhão de dólares (1975); principais exportações: 
cobre* cacau, café e copra; Governo: rainha, Elisabete II, 
da Inglaterra; governador-geral, Tore Lokoloko; primeiro- 
ministro, Michael Thomas Somare.

Em junho/julho de 1977, realizaram-se as pri
meiras eleições gerais no país, desde a indepen
dência (1975), cujos resultados favoreceram o 
primeiro-ministro Michael Somare.

Aumentaram, em 1978, as atividades milita
res do Movimento de Libertação de Papua Oci
dental, que luta pela anexação ao país do Iriã 
Ocidental, ocupado pela Indonésia. Os guerri
lheiros, liderados por Jacob Prai, adquiriram ar
mas modernas e sua atividade é apoiada pelo 
Partido Unido, de oposição.

No dia 31 de março de 1978, o Governo au
mentou para 200 milhas o limite de jurisdição 
nacional sobre as águas territoriais.

Paquistão
República do sul da Ásia, limitada pelo mar da Arábia (S), 
Irã e Afeganistão (O), China (N) e índia (L); área: 
796 095 km 2; população: 72 368 000 (est. 1976); capi
ta l: Islamabad (250 000 hab., 1975); principais cidades 
(1975): Karachi (4 465 000 hab.) e Lahore (2 100 000 
hab.); línguas: urdu e inglês; re lig ião: islamismo; PNB: 
9,83 bilhões de dólares (1975); principais exportações: 
arroz, fibras e tecidos de algodão, couro; Governo: presi
dente, Chaudri Fazal Elahi; primeiro-ministrõ, Moham- 
mad Zia Ul-Haq.

As tensões internas provenientes das reivindi
cações autonomistas da Província de Baluchis- 
tão contra a preponderância do partido político 
do primeiro-ministro Zulfikar Ali Bhutto esten
deram-se em 1977 a várias cidades, acarretando 
desordens, prisões e mortes. Na tentativa de 
reassumir o controle da situação, Bhutto convo
cou eleições para março desse ano, e os resulta
dos lhe foram favoráveis. Mas o pleito foi consi
derado fraudulento, e os nove partidos oposicio
nistas, reunidos numa frente única — a Aliança 
Nacional do Paquistão — lideraram diversas 
manifestações contra o Governo. Diante da re
cusa de Bhutto em convocar novas eleições, as 
Forças Armadas, comandadas pelo chefe do Es
tado-maior, general Zia Ul-Haq, depuseram o 
primeiro-ministro (6-7-77) e prometeram novas 
eleições dentro de três meses.

Mas o Governo transferiu o pleito para depois 
do julgamento definitivo de Ali Bhutto — preso 
em setembro de 1977 e condenado à morte em 
março de 1978 sob acusação de corrupção e 
cumplicidade no assassinato de dois políticos

oposicionistas. Até final de 1978, a execução da 
sentença de Bhutto continuava suspensa, em vir
tude de pressões internas e externas.

Política externa. Em fevereiro de 1978, os 
governos da índia e do Paquistão iniciaram con
tatos diplomáticos, tendo em vista melhorar as 
relações e incrementar a cooperação econômica 
entre os dois países. Os EUA anunciaram, em 
outubro de 1978, sua disposição de restabelecer 
ajuda econômica ao Paquistão, suspendendo o 
embargo iniciado em 1977 em virtude das nego
ciações que o Governo paquistanês mantinha 
com a França (até agosto de 1978) para forneci
mento de uma usina de reprocessamento nuclear.

Pará
Estado da Região Norte do Brasil, limitado pela Guiana, 
Suriname, Território do Amapá e oceano Atlântico (N), 
Território de Roraima (NO) e Estados de Mato Grosso (S), 
Amazonas (O), Maranhão e Goiás (L); área: 1 248 042 
km 2; população: 2 798 400 (est. 1978); cap ita l: Belém 
(771 665 hab., est. 1975); principais cidades: Santa
rém, Bragança, Cametá, Abaetetuba, Marabá; principais  
produtos: juta, pimenta-do-reino, castanha-do-pará, ma
deira, água mineral, calcário e caulim; governador: Aloí- 
sio Chaves, até agosto de 1978; C lóvisde Morais Rego, 
com mandato até 15-3-79.

Indicado pelo Governo federal, o ex-governa
dor Alacid Nunes foi confirmado em 1978 para 
voltar ao Governo do Pará. Seu rival na política 
da região, o também ex-governador Jarbas Pas
sarinho (com o qual se reconciliou em 1977), 
permaneceu no Senado, sendo escolhido como 
líder do Governo para o início da gestão Figuei
redo. E o indicado para ê vaga “biônica” no Se
nado foi Gabriel. Hermes Filho. A Arena ganhou 
as eleições diretas de 1978, fazendo 6 deputados 
federais (337 418 votos), contra 4 do MDB 
(216 158 votos), e 19 estaduais (369 314 votos), 
contra 11 do MDB (224 859 votos), além de ele
ger para o Senado o ex-governador Aloísio Cha
ves, com 293 837 votos.

Guerrilha. Em 1978 foi publicada pela pri
meira vez a história das guerrilhas no sul do Es
tado, no triângulo formado pelas cidades de Ma
rabá, Xambioá e a localidade de Balsa. O movi
mento foi iniciado em 1972, por 63 militantes 
do Partido Comunista do Brasil, e liquidado em
1975, numa operação que envolveu o Exército 
e a Polícia Militar. Prosseguiram, contudo, os 
sérios conflitos de posse de terras na região, en
volvendo grandes proprietários e posseiros, estes 
freqüentemente apoiados por autoridades da 
Igreja.

Carajás, o território dos minérios. Os pla
nos para exploração dos recursos naturais do 
Estado prosseguiram no período 1976/78, com 
projetos como o da Amazônia Mineração S.A., 
para extrair minério de ferro de uma área de 
450 000 hectares da serra dos Carajás, conside
rada o maior depósito do mundo. A aquisição 
da área, iniciada em 1976, foi interrompida por
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denúncias de irregularidades. No ano seguinte, 
a área pretendida passou ao domínio da União, 
para a construção da estrada São Félix do Ara
guaia (MT) — Altamira (PA). Em fins de 1978, 
noticiou-se que o Governo cogitava de criar o 
“Território Federal de Carajás”, abrangendo 
cinco municípios do sul do Pará e quatro do nor
te de Goiás. O território ocuparia 17% do Pará 
e englobaria 8% de sua população, abrangendo 
as terras mais valorizadas do Estado, onde esta
vam sendo implantadas sessenta fazendas, com 
recursos da Superintendência do Desenvolvi
mento da Amazônia (Sudam), e onde se instala
ria o maior frigorífico da Amazônia. Outro gran
de projeto de mineração é o de extração de bau- 
xita na margem direita do Trombetas, de um de
pósito avaliado em 500 milhões de toneladas. O 
projeto está a cargo da Mineração Rio do Norte, 
um consórcio internacional liderado pela Com
panhia Vale do Rio Doce, e deveria entrar na 
fase de produção em 1979. Ainda para explora
ção de recursos naturais da Amazônia, prosse
guiu o Projeto Jari, numa área que tem dez vezes 
o tamanho do antigo Estado da Guanabara e 
atinge parte do Território do Amapá. O proprie
tário é o norte-americano Daniel Keith Ludwig, 
que em 1978 importou do Japão uma usina flu
tuante, para fabricação de celulose. Na ocasião, 
noticiou-se que o déficit de Jari era de 300 mi
lhões de dólares, relativo a importações feitas 
sem nenhuma contrapartida em exportação.

Paraguai
República sul-americana limitada por Brasil (NE e L), Ar
gentina (S) e Bolívia (O e N); área: 406 752 km 2; popu
lação: 2 805 000 (1977); capital e principal cidade: 
Assunção (434 900 hab., est. 1975); línguas: espanhol 
e guarani; re lig ião: catolicismo; PNB: 1,46 bilhão de dó
lares (1975); principais exportações: algodão, carne, 
óleo vegetal, fumo e madeira; Governo: presidente, A l
fredo Stroessner.

Em julho de 1976, o presidente Stroessner (no 
poder desde 1954) afastou o impedimento legal 
que ainda existia para a sua permanência no car
go: o Congresso Nacional aprovou uma emenda 
constitucional, apresentada pelo Partido Colora
do (governista), eliminando o artigo 173 da 
Constituição que proibia ao presidente candida
tar-se à reeleição. Assim, em fevereiro de 1978, 
Stroessner foi reeleito e o Partido Colorado obte
ve maioria no Congresso.

Depois disso, a repressão política foi abranda
da, para o que contribuíram as pressões dos 
EUA, que por várias vezes condenaram a viola
ção dos direitos humanos no Paraguai. Em agos
to de 1978, foi solto o líder oposicionista Do
mingo Laino, preso no mês anterior, ao voltar 
dos EUA, e cuja libertação fora reivindicada por 
várias organizações internacionais. Em setem
bro, contudo, o líder do Partido Liberal, Carlos 
Pastore, foi expulso do país, acusado de tentar

organizar uma frente oposicionista; e em novem
bro foram presos, ao voltarem dos EUA, após 
dezenove anos de exílio, três líderes do Mapoco 
(Movimento Popular Colorado), facção dissi
dente do partido governista. O Paraguai foi ain
da o único país, além da Nicarágua, a votar con
tra a resolução da ONU que condenou o Gover
no desse país por violência contra a população 
civil, em dezembro de 1978.

Economia. As atenções do país têm estado 
voltadas para a construção, em conjunto com o 
Brasil, do complexo hidrelétrico de Itaipu. A 
construção da usina — que empregou 12 000 
pessoas — abriu novo mercado de trabalho, ate
nuando o grave problema do desemprego, que 
tem originado altos índices de emigração.

Paraíba
Estado do Nordeste do Brasil, limitado pelo Rio Grande 
do Norte (N), Pernambuco (S), Atlântico (L) e Ceará (0); 
área: 56 372 km 2; população: 2 843 200 (est. 1978); 
capita l: João Pessoa (287 607 hab., est. 1975); princ i
pais cidades: Campina Grande, Sousa, Santa Rita; prin
cipais produtos: algodão, sisal, abacaxi, cana-de-açúcar; 
governador: Ivan Bichara, até agosto de 1978; Dorgival 
Terceiro Neto, com mandato até março de 1979.

A agricultura paraibana foi bastante prejudi
cada pela seca de 1977. Segundo dados da Sude- 
ne, as culturas de alimentos básicos foram as 
mais atingidas em 1978, com queda de 38% na 
colheita de milho, 17% na de mandioca, 15% na 
segunda safra de feijão e 31% na de arroz. As 
principais culturas comerciais registraram avan
ços: 3,52% para o abacaxi, 0,5% para o algodão 
arbóreo, 10% para o algodão herbáceo, 8% para 
a cana-de-açúcar e 12% para o sisal.

Em 1978 anunciou-se a criação do Distrito 
Industrial de Queimadas, a 3 quilômetros do de 
Campina Grande, enquanto se estudava a cria
ção de um terceiro, só para indústrias de benefi- 
ciamento e transformação de minerais.

Política. Em setembro de 1978 foi confirma
da pelo Colégio Eleitoral a indicação do então 
secretário da Educação, Tarcísio Miranda Buri- 
ty, para governar o Estado. Milton Cabral ficou 
como senador indireto. O governador Ivan Bi
chara desincompatibilizou-se do cargo para dis
putar o Senado nas eleições diretas e foi derrota
do pelo candidato do MDB, Humberto Lucena, 
que obteve 269 795 votos (mais 98 816 de suble- 
gendas). A Arena ganhou as eleições para a Câ
mara e Assembléia, elegendo 7 deputados fede
rais (416 676 votos) contra 4 do MDB (214 169 
votos), e 22 estaduais (425 831 votos), contra 11 
da Oposição (222 705 votos).

Paraná
E stad o  d a  R e g iã o  S u l d o  B ras il, lim ita d o  p o r  SÒO P a u lo
(N), Santa Catarina (S), oceano Atlântico (L), Mato Gros
so, Paraguai e Argentina (O): área: 199 554 km 2; popu-

Paraguai

P aran á



laçâo: 9 511 600 (est. 1978); cap ita l: Curitiba (765 716 
hab., est. 1975); principais cidades: Londrina, Ponta 
Grossa, Maringá, Umuarama; principais produtos: café, 
soja, trigo, milho, madeira; governador: Jaime Canet Jr., 
com mandato até 15-3-79.

As previsões da safra paranaense de 1978 
eram otimistas, mas a seca, que se prolongou até 
maio, provocou graves prejuízos em todo o Esta
do. Só 40% da soja da região de Palotina pôde 
ser colhida, rendendo 2 200 000 sacas. Ocorre
ram perdas significativas também nas lavouras 
de milho, feijão e amendoim. A colheita do ar
roz, estimada em 864 640 t, foi na verdade de 
250 000 t, obrigando o Estado a importar 
300 000 t de Mato Grosso. A seca chegou a pre
judicar a produção de sementes para o plantio 
de 1979, o que levou o Governo do Estado a pe
dir à União um crédito de 800 milhões de cruzei
ros, a fundo perdido, mais a antecipação de 350 
milhões de cruzeiros de recursos vinculados a 
programas conjuntos. A quebra da receita esta
dual com a seca foi de 1,8 bilhão de cruzeiros. 
Em maio, a produção de energia elétrica foi re
duzida a um terço, por falta de água nas repre
sas, e o Governo tomou medidas para forçar a 
redução do consumo.

A erosão do solo, provocada pelo desmata- 
mento para formação de pastagens ou campos 
de soja, também vem prejudicando seriamente a 
agricultura, sobretudo na região noroeste. O 
Programa Integrado de Conservação do Solo, 
implantado em 1976 pelo Governo estadual e o 
Ministério da Agricultura, previa a recuperação 
de 2,3 milhões de hectares em 92 municípios.

Política. Em setembro de 1978, o então mi
nistro da Educação, Ney Braga, foi confirmado 
para o cargo de governador, tendo o senador 
Mattos Leão como vice e o presidente da Arena 
locai, AfTonso Alves de Camargo Neto, como 
senador “biônico”. Nas eleições parlamentares 
diretas, o MDB elegeu José Richa para o Sena
do, mas a Arena elegeu a maioria dos deputados 
federais (19, com 1 216 666 votos, contra 15 do 
MDB, com 925 875 votos) e estaduais (34 repre
sentantes, com 1 259 853 votos, contra 24 do 
MDB, com 914 121 votos).

Partidos Políticos
As dificuldades econômicas e o conseqüente 
agravamento das tensões sociais em diversos 
países, no período 1976/78, intensificaram o 
confronto político-ideológico entre as organiza
ções partidárias, recompondo alianças e amea
çando posições políticas até então inabaláveis. 
Na Europa ocidental, as atenções se têm voltado 
para a atuação dos partidos comunistas (ver Co
munismo), cuja possibilidade de ascensão ao po
der tem preocupado os membros da OTAN.

França. A ruptura da União das Esquerdas 
na França, em meados de 1977, e sua derrota

nas eleições de março de 1978, frente ao também 
dividido bloco governista — União pela Demo
cracia Francesa (giscardianos) e Reunião pela 
República (gaullistas) —, aprofundaram as di
vergências entre os partidos Comunista e Socia
lista. A derrota também repercutiu intensamente 
na vida interna dos dois partidos: setores de es
querda do PC passaram a acusar a direção parti
dária de procurar sufocar o debate interno, en
quanto a ala esquerdista do Partido Socialista 
redobrou os ataques ao líder François Mitter- 
rand (ver França).

Itália. O mais importante acontecimento nas 
relações interpartidárias da Itália foi a assinatu
ra de um amplo acordo político, em julho de
1977, entre os seis principais partidos do país 
(com exceção do Movimento Social Italiano, 
neofascista) para enfrentar os graves problemas 
nacionais. Embora o acordo tenha desagradado 
as correntes mais conservadoras do Partido De
mocrata Cristão, foi considerado pelos líderes 
comunistas italianos como mais um passo para 
a concretização do “compromisso histórico” — 
uma sólida aliança entre o PCI e os democrata- 
cristãos.

A colaboração entre esses dois grandes parti
dos manifestou-se em 1978 em alguns episódios, 
como durante o seqüestro do ex-primeiro-minis- 
tro Aldo Moro e na eleição do socialista Sandro 
Pertini para a presidência da República (ver 
Itália).

Espanha. O fim do franquismo foi marcado 
pela legalização de todos os partidos políticos 
(inclusive o Comunista). A União do Centro De
mocrático firmou-se como partido governamen
tal e maior força eleitoral do país, enquanto na 
oposição destacaram-se o Partido Socialista 
Operário Espanhol (PSOE), que em abril de
1978 uniu-se ao Partido Popular Socialista, e o 
Partido Comunista Espanhol, que no seu IX 
Congresso, realizado em abril de 1978, reafir
mou as teses eurocomunistas de Santiago Carril- 
lo (ver Espanha).

Portugal, Alemanha e Grã-Bretanha. 
Ainda no âmbito europeu verificou-se o fim da 
hegemonia do Partido Socialista Português no 
Governo do país. Na Alemanha Ocidental, o 
Partido Social Democrata (governista) passou a 
enfrentar os ataques dos democrata-cristãos, que

Com a aprovação das 
reformas políticas, 
encaminhadas 
ao Congresso 
pelo Executivo, e o 
resultado das eleições 
de 15-11-78, o fim do 
bipartidarismo tornou-se 
um dos principais temas 
da política nacional. No 
entanto, até o final do 
ano a liderança da Arena 
(à esq., com Figueiredo) 
reafirmava a continuidade 
do partido governista, 
enquanto a cúpula do MDB 
(acima) apelava para a 
unidade do partido e 
condenava a criação 
de novas agremiações de 
oposição, entre elas 
o projetado PTB, de 
Leonel Brizola (abaixo).
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OS M AIO R ES PRODUTO RES DO 
M U N D O

Came bovina  
(em m ilhares de tone ladas m étricas)

12 200 
6 200 
2 792 
2 220 
1 799 
1 783 
1 502 
1 366 
1 157 
1 038

Estados Unidos
Uniâo Soviética
Argentina
Brasil
França
Austrália
China
Alemanha Ocidental
Canadá
Reino Unido

Fonte: FAOYearbook 1976.

Carne sufna 
(em m ilhares de tone ladas m étricas)

China 10 137
Estados Unidos 5 634
Uniâo Soviética 4 500
Alemanha Ocidental 2 449
Polônia 1 680
França 1648
Alemanha Oriental 1 100
Holanda 936
Reino Unido 840
Itália 790

Fonte: FAO Yearbook 1976.

Cam e de aves dom ésticas  
(em m ilhares de tone ladas m étricas)
Estados Unido? 7 114
China 3 285
Uniâo Soviética 1 400
Itália 950
França 865
Japâo 812
Espanha 696
Reino Unido 660
Canadá 582
Brasil 442

Fonte: FAO Yearbook 1976.

Leite de vaca  
(em  m ilhões de tone ladas m étricas)
União Soviéttca 85,0
Estados Unidos 54,3
França 30,4
índia 26,4
Alemanha Ocidental 22,1
Polônia 16,0
Reino Unido 13,6
Brasil 10,7
Holanda 10,6
Canadá 7.6

Fonte: Foreign Agricultural Service 
USDA 1977.

Ovos
(em  b ilhões de unidades)

Estados Unidos 64,3
Uniâo Soviética 57,4
Japão 29,5
Alemanha Ocidental 15,1
França 13,2
Reino Unido 13,0
Itália 11,7
Polônia 8,0
Brasil 6,0
Canadá 5,4

Fonte: Foreign Agricultural Service —
USDA 1977.

LÃ
(lã lim pa  em tone ladas m étricas)

Austrália 451 826
Uniâo Soviética 258 500
Nova Zelândia 222 600
Argentina 90180
África do Sul 52 400
China 36 600
Uruguai 33 600
Reino Unido 31433
Turquia 29 700
Fatadns UnMos 7 5 109

Fonta: FAO Yearbook 1976.

exigem promulgação de leis mais severas contra 
o terrorismo. Na Grã-Bretanha, a divisão entre 
trabalhistas moderados e radicais levou o Parti
do Conservador, liderado por Margaret That- 
cher, a redobrar seus esforços para a reconquista 
do Governo.

Brasil. A preservação ou o fim do bipartida- 
rismo tornou-se uma das questões centrais do 
debate político nacional, sobretudo após as elei
ções de 15 de novembro de 1978. Com menor 
vigor nas fileiras governistas, reanimadas pelos 
resultados do pleito, os debates empolgaram so
bretudo o heterogêneo campo oposicionista e os 
políticos dissidentes da Arena. A possibilidade 
de uma iminente pulverização do MDB, já divi
dido entre autênticos e moderados, levou sua di
reção a concentrar esforços na preservação da 
estrutura do partido oposicionista e a sustentar 
que uma reorganização partidária só deveria 
ocorrer após o restabelecimento pleno da norma
lidade democrática no país, bandeira máxima da 
oposição. Apesar das apreensões da liderança 
emedebista e das rigorosas exigências legais para 
a criação de novos partidos (apoio formal de pe
lo menos sete senadores e 42 deputados fede
rais), continuaram na área da oposição, até o fi
nal de 1978, especulações e entendimentos vi
sando à rearticulação do PTB e à fundação de 
um Partido Socialista, enquanto líderes sindicais 
passaram a defender a organização de um parti
do capaz de aglutinar os trabalhadores. Entre os 
dissidentes arenistas prosseguiram os esforços 
dos seguidores do ex-vice-presidente Pedro Alei- 
xo para a fundação do PDR (Partido Democrata 
Republicano) e de Magalhães Pinto para a for
mação de um partido de centro-esquerda.

Ver também: Comunismo; Eleições; Socialismo.

Pecuária
O ano de 1978 não foi propriamente favorável 
para a pecuária nacional e internacional. En
quanto que nos principais mercados mundiais da 
carne — Estados Unidos, Comunidade Econô
mica Européia (CEE), Austrália, Nova Zelân
dia, Japão, Canadá — era aguardado um au
mento de apenas 1% na produção, o Brasil via- 
se a braços com uma crise nas pecuárias de corte 
e leiteira e na suinocultura, onde a peste africana 
chegou a ameaçar um colapso na produção.

Dois grandes produtores mundiais de carne 
bovina, a Austrália e a Nova Zelândia, espera
vam uma queda na sua produção de 10 e 7%, 
respectivamente. E embora a Argentina aguar
dasse uma produção de 2,96 milhões de tonela
das e uma exportação de 625 000 toneladas e a 
União Soviética previsse também uma expansão 
global da oferta interna de carne, estimando sua 
produção em cerca de 15,6 milhões de toneladas 
em 1978, as transações comerciais nos princi

pais mercados internacionais do produto perma
neceram nos mesmos níveis do ano anterior.

Quanto à carne suína, previa-se sua produção 
mundial em 1978 para cerca de 45,6 milhões de 
toneladas, 3% a mais do que em 1977.

A produção mundial de leite foi de 443,8 mi
lhões de toneladas em 1977, apenas 1,2% a mais 
do que no ano anterior, o que refletiu a política 
de contenção adotada pelo Canadá, Austrália e 
Comunidade Econômica Européia diante da 
acumulação dos seus estoques.

BRASIL
O Brasil continuou em posição de destaque na 
pecuária mundial; figura entre os possuidores 
dos maiores rebanhos bovinos (4.° lugar em 
1976), suíno (4.°), ovino (9.°), eqüino (1.°), muar 
(1.°), asinino (4.°) e de galinhas (4.°); e entre os 
maiores produtores de carne bovina (4.°), leite 
(8.°), ovos (9.°) e aves domésticas (10.°).

Bovinos: consumo e desfrute baixos. O 
rebanho bovino brasileiro crescera num ritmo 
superior a 5% ao ano no período 1970/75, e a 
taxa estimada para o decênio 1976/85 era de 3% 
ao ano. Dessa forma, o efetivo bovino em 1978 
era calculado em 103,3 milhões de cabeças. Em
bora esses números absolutos coloquem o Brasil 
entre os primeiros países do mundo em popula
ção bovina, os índices relativos traduzem uma 
situação de acentuada inferioridade.

Também é relativamente baixo, no Brasil, o 
índice de desfrute do rebanho bovino (capacida
de de produzir excedentes destinados ao abate 
ou à venda sem que o efetivo básico seja altera
do). Nos EUA, o índice de desfrute era de 43% 
em 1972, seguindo-se o Canadá (36%), a União 
Soviética (25%), a Nova Zelândia (22%), a Aus
trália e a Argentina (21%) e, bem mais abaixo, 
o Brasil, com 12,6% de desfrute.

Abate de fêmeas. O número absoluto e re
lativo de fêmeas abatidas tende a aumentar, o 
que ameaça a reprodução e tende a diminuir o 
rebanho; em 1975, 25,5% dos bovinos abatidos 
eram fêmeas; no ano seguinte esse número foi 
para 33,4% e já em 1977 alcançara a marca de 
38,5%.

Esse abate de fêmeas, ao lado de outras cir
cunstâncias como as sucessivas secas que atingi
ram a Região Sul no período 1976/78, parece 
ser o responsável pela diminuição de rebanhos 
importantes como o do Rio Grande do Sul, que 
em 1977 era 5% menor do que no ano anterior 
e 9% menor do que em 1975; o de São Paulo, 
onde a taxa de crescimento do efetivo bovino foi 
negativa no período 1974/78 — à razão de — 1% 
ao ano — e o do Paraná, Estado em que se veri
ficou um decréscimo de 2% da população bovi
na em 1977 com relação ao ano anterior. Glo
balmente, a contração da oferta de carne bovina 
levou o Governo a liberar as importações, du
rante 1978.

As distorções no setor leiteiro. A pecuária
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ABATES NO PERÍODO  197 5 /77  

(U nidades abatidas)

1975 1976 1977

Bovinos 8 538 602 1 0 7 1 5  116 12 257 560

Bois 6 253 183 6 997 788 7 404  559

Vacas 2 180 259 3 582 520 4 727 522

Suínos 7 189 064 7 899 926 7 379 177
Ovinos 1 095  929 9 1 5 4 3 4 734 393
Caprinos 451 628 438 221 418 368

Aves 256 809 586 284 293 455 335  243 842

Fonte: IBGE.

leiteira apresenta igualmente distorções. Para 
uma produção global superior a 10 bilhões de 
litros de leite por ano, há um consumo médio 
de 0,1 litro per capita, por dia. Do total produzi
do somente 42% é consumido in natura, enquan
to os 68% restantes destinam-se ao fabrico de 
derivados “sofisticados” (queijos de vários tipos, 
iogurte e doces). Em 1976, o volume canalizado 
por esses produtos cresceu mais de 21% e em
1977 o aumento foi de 23%. Em conseqüência, 
a disponibilidade de leite em espécie (tipos C, B 
e cru), por habitante e por dia, decresceu 9,6% 
no período 1976/77.

Suinocultura. O rebanho suíno brasileiro 
era estimado pelo IBGE em mais de 37 milhões 
de cabeças durante o ano de 1975. Em 1978, 
configurou-se uma crise no setor, não apenas de
vido à peste suína africana que chegou ao país, 
como também pela forte queda nos abates du
rante 1977. O ano anterior apresentara uma ci
fra de 6,2 milhões de cabeças abatidas em esta
belecimentos fiscalizados, enquanto em 1977 es
se abate caiu para 5,7 milhões. A crise atingiu 
seu ápice em 1978, pois todos os problemas da 
suinocultura brasileira precipitaram-se com a rá
pida propagação da peste africana. Em todo o 
caso, técnicos do Governo esperavam um núme
ro de abates superior a 6 milhões.

Até fms de 1978, 214 focos de peste suína 
africana tinham sido detectados no país. Cerca 
de 37 000 animais já haviam sido sacrificados,
11 000 dos quais no Estado do Rio de Janeiro, 
8 000 no Paraná e mais de 9 000 em Santa Cata
rina, e o combate à doença obrigou o Governo 
Federal a despender mais de 1 bilhão de cruzei
ros no curto prazo de um ano.

Ver também: Agricu ltura; A lim entos.

Pernambuco
Estado da Região Nordeste do Brasil, limitado pelo Ceará 
e Paraíba (N), Bahia e Alagoas (S), oceano Atlântico (L) 
e Piauí (O); área: 98 291 km 2; população: 6 141 000 
(est. 1977); capita l: Recife (1 249 821 hab., est. 1975); 
principais cidades: Olinda, Jaboatão, Caruaru; princ i
pais produtos: cana-de-açúcar, algodão, sisal, mamona;
governador: J o s é  F ra n c is c o  do M o u r a  C a v a lc a n ti.

O Estado passou por uma fase de grave tensão

social no começo de 1976, em razão da seca. O 
Governo distribuiu alimentos e organizou os fla
gelados em frentes de trabalho.

As chuvas vieram com excessiva abundância 
em abril de 1976, inundando Recife e deixando 
centenas de pessoas desabrigadas. O Governo do 
Estado não havia construído o planejado canal 
de Jiquiá, que diminuiria a vazão do rio Capiba- 
ribe, optando por modificações nas barragens de 
Carpina e Goitá. Essa solução mostrou-se insa
tisfatória e, em maio e junho de 1977, a cidade 
foi novamente inundada.

Economia. A agricultura, abalada pela seca 
de 1977, registrou uma boa recuperação nos 
dois anos seguintes, exceto nos casos do algodão 
herbáceo e do arroz (quedas de 28% e 43%, res
pectivamente, no período 1976/78).

No setor industrial, destaca-se em 1976/78 o p e n t e c o s t a is  
crescimento acumulado das produções de borra- Ver Re|jgiões e Cultos 
cha sintética (140%) e álcool (93%). A arreca
dação do IPI (Imposto sobre Produtos Industria
lizados) aumentou 32% no período.

Política. O presidente da Câmara dos Depu
tados, Marco Antônio Maciel, foi indicado pelo 
governo Geisel para governador do Estado e ho
mologado em setembro de 1978 pelo Colégio 
Eleitoral, e o presidente da Arena local, Aderbal 
Jurema, foi escolhido como senador “biônico”.

Nas eleições diretas para o Senado, em 15 de 
novembro de 1978, a Arena elegeu o ex-governa
dor Nilo Coelho, com 367 720 votos, mais os 
327 777 dados ao também ex-governador Cid 
Sampaio em sublegenda. O deputado Jarbas 
Vasconcelos, candidato único do MDB, teve a 
maior votação (654 592 votos), mas perdeu na 
soma de votos. As acusações de corrupção e 
fraude eleitoral foram abundantes e as apurações 
transcorreram com lentidão. Para a Câmara dos 
Deputados, a Arena elegeu 14 representantes 
(760 472 votos) e o MDB, 8 (416 810 votos). Pa
ra a Assembléia, a Arena mandou 30 deputados 
(796 106 votos) e o MDB, 16 (439 505).

Peru
República da América do Sul, limitada por Equador e Co
lômbia (N), Brasil e Bolívia (L), Chile (S) e oceano Pacífico 
(O); área: 1 285 216 km 2; população: 17 395 000 (est.
1978); capita l: Lima (3 901 000 hab., est. 1975); princ i
pais cidades (1972): Arequipa (304 653), Callao 
(296 220) e Trujillo (241 882); Ifnguas: espanhol, quí- 
chua (oficiais), aimará; re lig ião: catolicismo; PNB: 12,5 
bilhões de dólares (1975); principais exportações: co
bre, produtos da pesca, prata, ferro e açúcar; Governo: 
presidente, Francisco Morales Bermúdez; primeiro-minis
tro, Oscar Molina Pallochia.

Em 1978, a vida política peruana foi marcada 
por dois fatos: a greve geral de 22/23 de maio, 
acompanhada por barricadas em Lima, Arequi
pa, Cuzco e outras cidades, e a realização, a 18 
de junho de 1978, de eleições para a Assembléia 
Constituinte. O Partido Aprista saiu vencedor,

Pernambuco



Num clima de crescente 
insatisfação social, o 
Governo m ilitar peruano 
adotou um plano 
para a redemocratização 
do país. As eleições 
para a Constituinte, em 
1978, foram realizadas 
em meio a grandes 
paralisações, como a 
greve geral de 22 e 23 
de maio. Na foto, 
aspecto do centro de 
Lima durante a greve.

elegendo 37 parlamentares; mas a surpresa foi 
a votação da Frente Operária, Camponesa, Estu
dantil e Popular, uma coalizão de esquerda que 
fez 12 deputados, tornando-se a terceira força 
política na Assembléia.

A economia. Os anos de 1976 e 1977 já ha
viam sido marcados por manifestações de pro
testo contra a situação econômica e política. A 
partir de 1976, o país ressentiu-se da queda da 
cotação do cobre nos mercados mundiais. Nesse 
ano, o Governo obteve, a muito custo, um em
préstimo internacional de 400 milhões de dóla
res. E, para conseguir, em 1977, um empréstimo 
de 100 milhões de dólares, Bermúdez concordou 
em aplicar as medidas de austeridade sugeridas 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

O Plano Tupac Amaru. Em fevereiro de
1977, o Governo anunciou o Plano Tupac Ama
ru, que previa o retorno à democracia plena até 
1980, com a realização de eleições e a elabora
ção de uma nova Constituição.

Mas a insatisfação popular não diminuiu. 
Com a aplicação do “pacote” do FMI, os salá
rios foram congelados, a moeda desvalorizada 
em mais de 50% em três meses, e alguns artigos 
essenciais tiveram seus preços aumentados em 
até 130%. A 19 de julho de 1977, uma greve ge
ral estendeu-se a todo o país. Outra viria um ano 
depois. A 4 de agosto, logo após a instalação 
da Assembléia (28 de julho), eclodiu a greve na
cional dos 45 000 mineiros peruanos, que se pro
longou por dois meses e causou um prejuízo esti
mado em 1 milhão de dólares por dia, pela não 
realização de exportações. Em 22 de agosto, o 
Governo decretou estado de emergência nas cin
co províncias mineiras, suspendeu as garantias 
individuais e enviou tropas para substituir os 
grevistas. Quinze dias antes, Bermúdez conse
guira junto ao FMI uma linha de crédito de 220
milhões de dólares.

Pesca
Depois de um período de crescimento acelerado, 
a produção pesqueira mundial estabilizou-se nos 
últimos anos, e essa situação, provocada por 
problemas como a escassez de algumas espécies 
de peixe e elevação dos custos operacionais das 
frotas, decorrente dos aumentos do preço do pe
tróleo, deve perdurar até o final da década, se
gundo um relatório da FAO. Desse modo, a dis
tribuição da produção mundial — mais de meta- 
xle da qual se concentra em apenas seis países 
(Japão, União Soviética, China, Peru, EUA e 
Noruega) — não tem apresentado variações.

No Brasil. Mesmo mantendo uma taxa média 
de crescimento de 5% nos três últimos anos, a 
produção pesqueira do Brasil continua longe de 
suprir as necessidades nacionais. Segundo esti
mativas da Sudepe (Superintendência do Desen
volvimento da Pesca), a produção em 1978 girou 
em torno de 883 000 toneladas, contra 842 000 
em 1977 e 801 000 em 1976, embora tenham si
do incorporados à frota pesqueira nacional, só 
no ano de 1977, cerca de 800 novos barcos com 
mais de 20 toneladas.

Além disso, a renda do setor continuou extre
mamente baixa (menos de 3% da renda agríco
la), enquanto o sistema de incentivos fiscais cria
do pelo Governo para estimular a pesca não 
contribuiu para um aumento substancial da pro
dutividade — conseqüência da tecnologia rudi
mentar ainda amplamente utilizada — e nem 
mesmo eliminou o déficit crônico do setor nas 
contas com o exterior. Em 1977, o Brasil expor
tou 26 600 toneladas de peixe (principalmente 
camarão, lagosta e pargo, destinados aos Esta
dos Unidos, Japão e Argentina) e importou 
35 500 toneladas de bacalhau e peixe congelado 
(sobretudo da Noruega).

As dificuldades enfrentadas pela atividade 
pesqueira contrastam, no entanto, com sua gran
de capacidade de absorção de mão-de-obra. Em
1975 — último dado disponível —, o setor ocu
pava um contingente de 380 000 pessoas, que 
trabalhavam em regime artesanal. A pesca é ain
da uma das principais fontes de emprego no 
Ceará, onde, em 1977, aproximadamente 
100 000 pessoas dependiam direta ou indireta
mente dessa atividade. Além da falta de recur
sos, o setor pesqueiro do país enfrenta o grave 
problema da preservação de espécies ameaçadas 
de extinção. Importante passo nesse sentido foi 
a portaria baixada, em 1978, pela Sudepe, que 
aumentou de dois para quatro meses o período 
de proibição da pesca de lagosta. E, pelo segun
do ano consecutivo, as autoridades suspenderam 
a pesca de sardinha (o Brasil lidera a produção 
mundial com 400 milhões de latas anuais) no li
toral sul e centro-sul, com o objetivo de garantir 
a renovação dos cardumes.



Petróleo e Gás
“O mundo enfrentará a escassez de petróleo já 
em meados da década de 1980” — dizia a men
sagem publicitária de uma empresa multinacio
nal do petróleo, divulgada em 1978 na Inglater
ra. Afirmações semelhantes bombardeiam dia
riamente os consumidores de todo o mundo. 
Mas as suspeitas, levantadas por um número 
crescente de especialistas, de que ainda está lon
ge o dia em que terá secado o último poço de 
petróleo, confirmaram-se em 1978, com o anún
cio feito pela Petroleos Mexicanos (Pemex) de 
que as reservas comprovadas do país subiram 
para 40 bilhões de barris — o dobro das estima
tivas anteriores, enquanto as reservas potenciais 
elevaram-se a 200 bilhões de barris.

O dimensionamento das reservas. Na ver
dade, desde que a imprensa internacional come
çou a falar na “crise do petróleo”, em outubro 
de 1973, as reservas mundiais não pararam de 
crescer, estimando-se que tenham duplicado des
de então. Logo após a “crise”, tinha-se como 
certo que as reservas conhecidas totalizavam 20 
trilhões de barris. Em 1977, a Conferência Mun
dial de Energia, reunida em Paris, concluía que 
tais reservas situavam-se, de fato, entre 31 e 64 
trilhões de barris. Nesse meio tempo, o serviço 
de inteligência do Governo dos Estados Unidos 
(CIA) divulgava um estudo intitulado The Inter
national Energy Situation: Outlook to 1985, no 
qual previa escassez na produção em torno dessa 
data. De outro lado, a Academia das Ciências 
da URSS contestava as estimativas ocidentais, 
assegurando que o montante das reservas explo
ráveis seria pelo menos duas vezes maior do que 
o previsto nas avaliações oficiais norte-america
nas. Os soviéticos consideram mesmo modera
das as estimativas que fixam as reservas em 119 
trilhões de barris.

Seja como for, a dimensão da “crise” parece 
avolumar-se menos em função do crescimento 
da demanda e do esgotamento das reservas do 
que da capacidade de propagação dos meios de 
informação e do controle crescente que os países 
em desenvolvimento exercem sobre suas maté
rias-primas. Há trinta anos admitia-se que o 
nível das reservas situava-se em torno de 5 tri
lhões de barris e previa-se que a produção chega
ria ao auge no início dos anos 60, para depois 
declinar. Nada disso ocorreu e, a julgar pelo rit
mo das novas descobertas, a escassez também 
não ocorrerá em meados dos anos 80.

O problema dos preços. Considerando a 
questão do lado dos preços do petróleo — que, 
no final do ano, em conseqüência da instabilida
de política no Irã, ameaçavam superar os 15 dó
lares por b arril, no m ercado livre ----a ava liaçã o '
também tem de ser relativizada. Até então, o pe
so da quadruplicação dos preços havia recaído

sobre os países em desenvolvimento não produ
tores de petróleo. As nações industrializadas, ao 
contrário, conseguiram repassar a elevação dos 
custos para os países menos favorecidos, quando 
não obtiveram reduções substanciais indiretas 
no seu preço, graças à desvalorização do dólar. 
Foi o caso do Japão e dos países europeus em 
geral. Acrescida ao fato de que os preços do pe
tróleo têm caído em termos reais desde a “crise”, 
a valorização do marco alemão em relação ao 
dólar, por exemplo, significa que a Alemanha 
Ocidental comprava o produto em 1978 a um 
preço inferior ao de 1974.

Estimativas preliminares feitas pela Petrobrás 
indicam que a produção mundial de petróleo em
1978 atingiu 9,5 milhões de metros cúbicos por 
dia (60 milhões de barris), uma expansão de ape
nas 1% em relação a 1977. O aumento da parti
cipação de novas áreas produtoras — mar do 
Norte, Alasca e México — e os estoques dos 
países industrializados provocaram uma redu
ção de 4% na produção dos países da OPEP, 
que passou de 30,6 milhões de barris/dia em
1977 para 29,5 milhões em 1978.

A queda nos preços reais veio somar-se, por
tanto, à estagnação da produção mundial — e 
está aí a razão por que os países da OPEP, preo
cupados com o declínio em suas receitas, trata
ram de elevar os preços ao longo de 1978. Ao 
final da conferência de Abu Dhabi, em dezem
bro, os membros da OPEP decidiram aumentar 
os preços de forma escalonada, sendo de 5% a 
1.° de janeiro, de 3,8% a 1.° de abril, de 2,2% 
a 1.° de julho e de 2,6% a 1.° de outubro.

Gás natural. A situação do gás natural asse
melha-se à do petróleo. Também neste caso o 
alarmismo em torno do esgotamento desse recur
so energético se confirma na medida em que se 
anunciam novas descobertas. Assim, um relató
rio oficial do Governo do Irã sobre o produto, 
divulgado em 1977, confirma a expansão de suas 
reservas de gás natural (o Irã detém 44% das re
servas dos países árabes da OPEP), que se eleva
ram de 10,7 trilhões de metros cúbicos para 14,1
trilhões, ou seja, um  aum ento de 4 0 % . D a  m es

ma forma, as reservas da Arábia Saudita, avalia
das em 1,8 trilhão de metros cúbicos, subiran

A crise econômica 
gerada pelo aumento 
do preço do petróleo, 
a partir de 1973, 
levou muitos países 
a aumentarem a 
pesquisa de novas 
jazidas. Acima, 
plataforma brasileira 
em Aratu, Bahia.

PRODUÇÃO E CONSUMO  
DE PETRÓLEO

(em milhares de barris por dia) 
1977 
Consumo

Europa Ocidental 
América do Norte 
América Latina

1 425 
11 440 
47 1 0

Produção
14235 
19 740 
3 990

África
Sudeste da Ásia

6 290 
2 100 

10

1165 
1 885
5 34gJdpdU

União Soviética 11 045 8 025
China 1 625 1 465
curupa vsvrciHot uuu

Fonte : BP Statistical Review of the
Work1 Oii Industry.

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE PETRÓLEO

(em milhares de barris por dia) 
1977

Importação Exportação
Estados Unidos 
Canadá
América Latina 
Europa Ocidental

6 565 45
•)7A

2
12

230
225

1
Z /U
135
130

Oriente Médio 50 19 720
Japão 4 885

•VUnião Soviética, 
China e Europa - _
uiwm ai

Fonte: BP Statistical
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O AVANÇO DOS ÓLEOS
(Entre 1973 e 1978, apesar do aumento da frota de veículos, o derivado 
com menor crescimento do consumo foi a gasolina; em bilhões de litros.)

Óleo combustível

Gasolina 
(inclui álcool) Óleo diesel

C rescim ento  do consum o
(1973/1978, em %)

Gasolina
(inclui álcool) 8,2
Óleo diesel 62.6
Óleo combustível 47.5
Gás liquefeito 42.8
Outros derivados 37.8

Outros derivados

—— Gás liquefeito — -

737475767778 737475767778 737475767778 737475767778 737475767778

para 7,8 trilhões. Também o México anunciou 
em 1978 a descoberta de imensos depósitos de 
gás natural em Monclava, no norte do país. A 
URSS — o segundo produtor mundial depois 
dos EUA — após reavaliação recente constatou 
que suas receitas são quatro vezes mais elevadas 
do que as norte-americanas. Conforme a publi
cação especializada The Petroleum Economist, 
a última fase de reavaliação mundial só teria iní
cio efetivamente em 1980.

A produção mundial de gás natural era esti
mada pelo Governo norte-americano em 1,7 tri
lhão de metros cúbicos anuais em 1976. Estados 
Unidos e União Soviética respondem, juntos, por 
mais de 65% da produção comercial mundial, e 
entre os produtores da OPEP destacam-se Irã, 
Líbia, Argélia, Nigéria e Indonésia. A produção 
brasileira atingiu 1,9 bilhão de metros cúbicos 
em 1978, cerca de 7% superior à do ano ante
rior. As reservas do país foram reavaliadas, pas
sando a 44,3 bilhões de metros cúbicos, ou seja, 
2,7% acima das estimadas em 1977.

NO BRASIL
Em 1978, o Brasil produziu menos petróleo e 
gastou mais dólares com as compras externas, 
colocando em xeque a credibilidade de sua polí
tica energética. Todo o esforço exploratório na 
administração Geisel não evitou que a produção 
doméstica em 1978 atendesse a apenas 16% do 
consumo, contra 21,7% em 1974. Ao custo mé
dio de 13,70 dólares por barril, o país gastou em
1978 com a importação do produto cerca de 3,4 
bilhões de dólares, ou seja, o equivalente a 30% 
do total das importações. Essa despesa teria sido 
ainda maior, não fosse a adição de álcool anidro 
à gasolina, que evitou um dispêndio adicional de 
144 milhões de dólares. Ao findar o ano, o ál
cool já era responsável por 2,7% do consumo de 
derivados de petróleo. Em 1978, o país consu
miu cerca de 380 milhões de barris, colocando 
se entre os dez maiores consumidores do mundo.

Racionalização do consumo. A fim de de

ter o aumento das importações, o Governo im
plantou, em janeiro de,1977, a política de “racio
nalização do consumo de combustível”, baseada 
na correção do desperdício pelos veículos auto
motores. Mas o problema não residia no aumen
to dos gastos com a gasolina. Na verdade, gra
ças aos estímulos oficiais, era economicamente 
mais compensador para a indústria utilizar o 
óleo combustível (importado) do que a energia 
elétrica (abundante no país). O que puxava, de 
fato, as importações eram os derivados (muitos 
deles substituíveis por fontes nacionais) consu
midos pela indústria e pelos transportes, e ape
nas secundariamente a gasolina, esta tão abun
dante, em conseqüência da estrutura de refino da 
Petrobrás, que o Brasil passou a exportá-la a 
preços altamente subsidiados em relação aos do 
mercado interno, onde chegam a ser pelo menos 
quatro vezes mais elevados.

A evidência desses dados levou, afinal, o Go
verno a preocupar-se também com os derivados 
de uso industrial. O consumo da gasolina, na 
verdade, vinha crescendo proporcionalmente 
menos do que a frota nacional de veículos, em 
virtude do extraordinário aumento de seus pre
ços no varejo nos últimos anos. Entre 1973 e
1978, a frota de veículos a gasolina aumentou 
cerca de 77,5%, enquanto o consumo do com
bustível expandiu-se apenas 8,2%. Do mesmo 
modo, enquanto a média de aumento dos deriva
dos de petróleo chegou a 660,5% entre dezembro 
de 1973 e dezembro de 1978, o preço da gasoli
na comum subiu 841,7%. No outro extremo, o 
preço do óleo diesel subiu apenas 581,5%, e os 
óleos combustíveis, 630%. Em decorrência da 
campanha de racionalização do consumo de ga
solina, a quilometragem média anual dos veícu
los brasileiros caiu sensivelmente. Segundo da
dos da Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores, os carros brasileiros mo
vidos a gasolina, que rodavam em média 3 600 
quilômetros anuais em 1973, passaram a rodar 
apenas 2 095 quilômetros em 1978. Assim, em 
relação ao consumo total, a participação da ga
solina no consumo de derivados de petróleo caiu 
de 31,3% em 1973 para 24,6% em 1978; a do 
óleo diesel, ao contrário, cresceu de 21,9% em 
1973 para 26,1% em 1978, enquanto a do óleo 
combustível subia de 28% para 30%.

Produção. A extração de petróleo em territó
rio brasileiro manteve-se estagnada no biênio 
1977/78, ficando em torno dos 60 milhões de 
barris anuais. Os campos da plataforma — em 
sua maioria no litoral sergipano — contribuí
ram com cerca de 25% (6,7% em 1974). Apesar 
do aumento da extração no mar, o país produzia 
menos petróleo do que em 1974 (64,5 milhões 
de barris), em virtude do crescente e rápido esgo
tamento dos velhos campos do Recôncavo Baia
no. N o  E sp írito  San to , entrou cm  atividade o

campo de Cação, com um potencial de produção 
de 9 400 barris por dia. Três poços revelaram se



p
í

produtores no Ceará, e a Petrobrás pretendia co
meçar a extrair deles pelos menos 5 000 barris 
diários, a partir de 1979. Na Bahia, apenas um 
poço, com produção diária de 1 000 barris, mos
trou-se viável. E, na bacia de Campos, depois de 
um longo atraso — fruto do pioneirismo da em
presa estatal nesse tipo de projeto — iniciou-se 
a produção do sistema de Garoupa, com capaci
dade para 35 000/45 000 barris diários.

Os contratos de risco firmados com algumas 
empresas estrangeiras não tinham, até final de
1978, contribuído em nada para a solução do 
problema da escassez de petróleo no país.

Ver também: Econom ia M undial; M ineração.

Piauí
Estado da Região Nordeste do Brasil, limitado pelo ocea
no Atlântico (N), Goiás e Bahia (S), Ceará e Pernambuco 
(L) e Maranhão (O); área: 250 934 km 2; população:
2 109 800 (est. 1977); capita l: Teresina (457 267 hab., 
est. 1975); principais cidades: Parnaíba, Campo Maior, 
Picos; principais produtos: algodão arbóreo, arroz, ba
nana, cana-de-açúcar, feijão, laranja, mandioca, milho; 
governador: Dirceu Arcoverde, até agosto de 1978; Djal- 
ma Martins Veloso, com mandato até 15-3-79.

O médico Lucídio Portela, irmão do então 
presidente do Senado, Petrônio Portela, foi ho
mologado em setembro de 1978 para o primeiro 
cargo político de sua vida: o Governo do Estado. 
E seu primo, Helvídio Nunes, ganhou o cargo 
de senador “biônico”.

As eleições diretas para o Senado foram ven
cidas pelo governador Dirceu Arcoverde, da 
Arena, com 241 745 votos. O MDB não concor
reu e o adversário de Arcoverde foi o ex-gover
nador Alberto Silva, que obteve 187 116 votos.

O Piauí foi o único Estado onde o MDB não 
elegeu deputado federal, tendo obtido 39 850 vo
tos, enquanto a Arena fez 8 representantes, com 
327 725 votos. Para a Assembléia Legislativa, o 
MDB mandou 3 representantes, com 63 384 vo
tos, e a Arena, 21, com 354 488 votos.

Problemas na agricultura. O Piauí come
çou 1976 com uma seca que destruiu entre 60 
a 70% das lavouras de feijão, milho e arroz. Em 
outubro, ocorreu a maior cheia dos últimos de
zesseis anos, arrasando parte da lavoura rema
nescente. As boas chuvàs de janeiro de 1977, 
contudo, permitiram um aumento de 30 000 hec
tares de área plantada. Mas, na safra de 1978, 
dos oito principais produtos agrícolas, apenas 
três apresentaram crescimento: algodão arbóreo 
(11%), banana (11,5%) e milho (2%).

Polônia
República socialista do leste da Europa, limitada pelo mar 
Báltico (N), União Soviética (NE e L), Tchecoslováquia 
(S) e Alemanha Oriental (0); área: 312 677 km*; popu
lação: 34 527 900 (1977); cap ita l: Varsóvia (1 463 400 
hab., est. 1977); principais cidades (1976): Lodz

(810 000 hab.) e Cracóvia (700 000); língua: polonês; 
re lig ião: catolicismo; PNB: 98,97 bilhões de dólares 
(1975); principais exportações: maquinaria, carvão, li- 
nhita e navios; Governo: Edward Gierek, primeiro-secre- 
tário do Partido Unificado dos Trabalhadores Poloneses 
(comunista); presidente, Henryk Jablonski; primeiro-mi
nistro, Piotr Jaroszewicz.

Apesar do elevado nível de industrialização, 
o principal problema polonês continuou sendo, 
no período 1976/78, a escassez dos gêneros de 
primeira necessidade. O Governo enfrentou cres
centes reivindicações de trabalhadores e intelec
tuais por maiores liberdades civis, e exigências 
do clero católico por liberdade religiosa.

A revolta de 1976. Em junho de 1976 o 
anúncio, pelo Governo, de que os gêneros de pri
meira necessidade seriam majorados até 60% de
sencadeou uma onda de manifestações operá
rias, obrigando a suspensão da medida. Embora 
de curta duração, os acontecimentos tiveram sig
nificativas repercussões políticas. Em dezembro, 
uma reunião plenária do Comitê Central do Par
tido Comunista decidiu adotar medidas para me
lhorar o abastecimento de bens de consumo, in
tensificar a construção de habitações, além de 
efetivar uma ampla reforma no Ministério e nos 
quadros dirigentes do Partido e do Estado.

Os direitos humanos. A repressão às agita
ções de junho, que resultou na condenação de 
159 pessoas e demissão de cerca de 2 000 traba
lhadores, provocou a redação da Carta dos On
ze, assinada por preeminentes intelectuais polo
neses, exigindo o respeito à democracia socialis
ta, e deu origem ao Comitê de Defesa dos Traba
lhadores (KOR), posteriormente mudado para 
Comitê Social de Autodefesa, que passou a coor
denar a luta pelos direitos humanos no país. Os 
protestos, apoiados pela Igreja Católica, recru
desceram com a morte do ativista Stanislaw Py- 
jas, em maio de 1977, e com a prisão de vários 
dirigentes do KOR, obrigando o Governo a de
cretar uma anistia parcial em julho. Em janeiro 
de 1978 a imprensa ocidental divulgou uma car
ta aberta enviada ao líder do Partido Comunista,
E d w a rd  G ierek , por cato rze grad u ad o s m em bros
do Partido, exigindo um amplo programa de re
formas políticas e econômicas.
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Edward Gierek (à esq.), 
secretário-geral 
do Partido Comunista 
Polonês, recebe 
o presidente Carter, dos 
EUA, no aeroporto de 
Varsóvia, a 29-12-1977.

PINTURA
Ver Visuais, Artes

PITCAIRN, ILH A DE
Ver Territórios 
Dependentes

POESIA
Ver Literatura

POLINÉSIA FRANCESA
Ver Territórios 
Dependentes

POLÍTICA, C IÊN CIA
Ver Sociologia e Política
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POLUIÇÃO
Ver Ecologia

PORTO RICO
Ver Territórios 
Dependentes

PORTOS
Ver Transportes

PREÇO
Ver Inflação

Os problemas econômicos. A partir de
1976, às deficiências agrícolas e de abastecimen
to somaram-se o crescente déficit na balança co
mercial e o aumento da dívida externa. Em ju
nho de 1977 o débito para com o Ocidente esta
va por volta dos 14 bilhões de dólares. Em 1978 
o Governo despendeu cerca de 5 bilhões de dóla
res para subsidiar os gêneros de primeira neces
sidade e aumentou os preços das bebidas alcoóli
cas, no intuito de deter a expansão do consumo, 
que foi de 45% entre 1974 e 1977.

Igreja e Estado. A surpreendente eleição do 
Cardeal Wojtyla, arcebispo de Cracóvia, para a 
cátedra do sumo pontífice, mostrou ao mundo 
a força do catolicismo no país, onde, em 1978, 
havia 13 392 igrejas, 27 bispos, 30 000 padres 
e 7 500 paróquias. Na distensão entre Igreja e 
Estado, intensificada a partir de 1976, o então 
arcebispo de Cracóvia teve papel de destaque co
mo elemento aberto ao diálogo, possibilitando 
ao mesmo tempo a aproximação do regime polo
nês com o Vaticano, que culminou com a au
diência de Paulo VI a Gierek em dezembro de
1977. Daí em diante desenvolveram-se as con
cessões de parte a parte, tendo o Governo libera
do os padres e bispos do pagamento de impostos 
e concedido maior liberdade para viajarem para 
o exterior. A eleição de Wojtyla foi saudada pe
los dirigentes do Partido e do Governo, que en
viou ao Vaticano uma delegação de alto nível 
para assistir à missa inaugural de seu pontifica
do. A cerimônia foi transmitida pela televisão 
para todo o país.

Porto Alegre
A capital gaúcha, uma das maiores cidades do 
país, com 1 148 000 hab. (est. 1978), atravessa 
um período de intensa reformulação urbanística, 
com o desenvolvimento do Plano Porto Alegre 
Urgente, concebido, em 1975, no início da admi
nistração do prefeito Guilherme Socias Vilela. 
Em junho de 1977 foi fechada à circulação de 
veículos uma área de 200 000 m2 na zona mais 
movimentada do centro da cidade. Além disso, 
foi regulamentado o uso do solo urbano, restrin
gindo a construção de edifícios de mais de 7 me
tros de altura às margens do rio Guaíba. Em no
vembro de 1978, iniciou-se na Câmara de Verea
dores a discussão do Plano Diretor, que obriga 
os organismos de planejamento oficiais a consul
tar as sociedades de bairro antes de qualquer re
formulação urbanística.

Portugal
República da Europa ocidental, limitada pela Espanha (N 
© L) e o ce a n o  A t lâ n t ic o  (S e O ): área: 9 2  0 8 2  km 2: po
pulação: 9 448 800 (1976); cap ita l: Lisboa (829 900 
hab., 1975); principal cidade: Porto (335 700 hab.,
1976); língua: português; re lig ião: catolicismo; PNB:

15 bilhões de dólares (1975); principais exportações: 
têxteis e roupas, maquinaria, sardinha e vinho; Goyerno: 
presidente, Antônio Ramalho Eanes; primeiros-ministros, 
Mário Soares (até 9-8-78), Alfredo Nobre da Costa (até 
14-9-78) e Carlos Alberto Mota Pinto.

Durante o mês de janeiro de 1978, o gabinete 
português governou com minoria na Assembléia. 
O mesmo ocorreu — salvo um período de dezes
sete dias — entre 27 de julho e 25 de outubro. 
O problema quase levou à antecipação das elei
ções, e veio reforçar a evolução do regime para 
o presidencialismo.

Majoritário na Assembléia Constituinte de
1975, o Partido Socialista vencera o pleito de 25 
de abril de 1976, para a Assembléia Nacional, 
com 35% dos votos. A 27 de junho, o general 
Ramalho Eanes elegeu-se presidente da Repúbli
ca, com o apoio do PSD (Partido Social-Demo- 
crata, ex-Popular-Democrata) e do Centro De
mocrático e Social (CDS). Estabelecia-se, assim, 
um conflito entre duas “legitimidades” : a do ga
binete e a do presidente.

O governo Soares. A maioria “presidencia
lista”, entretanto, não se repetiu na escolha dos 
membros da Assembléia. De julho de 1976 a 8 
de dezembro de 1977, o primeiro-ministro Mário 
Soares chefiou um governo exclusivamente so
cialista. Em agosto de 1977, apesar da forte opo
sição comunista, Soares fez aprovar modifica
ções na Lei da Reforma Agrária e anunciou uma 
série de medidas de combate à inflação, que esta
va em tomo de 35%.

O objetivo do Governo era criar condições pa
ra obter um adiantamento de 50 milhões de dóla
res junto ao FMI, primeira etapa de um emprés
timo de 800 milhões de dólares destinado a redu
zir o déficit na balança de pagamentos (1,5 bi
lhão de dólares no final de 1977).

A queda. A 8 de dezembro, entretanto, o ga
binete se demitiu, pois a Assembléia recusara um 
voto de confiança ao “Pacto Social” dos socia
listas, que, entre outras medidas, limitava a 22% 
o aumento de salários e preços. Soares foi nova
mente encarregado de formar o Governo. Em
possado a 30-1-78, o novo gabinete contava on
ze ministros socialistas, três do CDS e dois inde
pendentes. D isp un h a de am p la m aio ria: 10 2  de-

putados socialistas e 42 do CDS. A 2 de março, 
os EUA concederam a Portugal um empréstimo

Após longa crise, a 25-10-1978, o presidente Eanes (à 
esq.) entregou a Mota Pinto a chefia do Governo.

Portugal



de 300 milhões de dólares — a parcela norte- 
americana do acordo global de 800 milhões — 
antes mesmo do pronunciamento do FMI. A 15 
de março, Soares anunciou restrições à subven
ção de alimentos, o que levou os preços de vários 
deles a flutuarem livremente, num momento em 
que a redução do salário real (de dezembro de
1976 a dezembro de 1977) era de 18%.

A crise. A 24 de julho, entretanto, o CDS re
tirou o apoio ao gabinete, que se demitiu três 
dias depois. As divergências relacionavam-se 
com a Lei da Reforma Agrária, considerada “ra
dical demais” pelo CDS, que exigia a devolução 
mais rápida aos antigos proprietários das terras 
ilegalmente ocupadas.

A 9 de agosto, alegando a “obstinação” dos 
partidos e a impossibilidade de se constituir uma 
maioria estável, o presidente indicou o tecnocra- 
ta Nobre da Costa, ex-ministro da Indústria e 
Tecnologia no primeiro gabinete Soares, para o 
cargo de primeiro-ministro. Soares denunciou a 
intervenção presidencial como “inconstitucional 
e ignorante das realidades políticas”. O governo 
Nobre da Costa foi empossado a 28 de agosto, 
mas caiu a 14 de setembro.

A crise prolongou-se até 25 de outubro, quan
do Eanes indicou o jurista Carlos Alberto Mota 
Pinto (um dos fundadores do PSD) para a chefia 
do Governo. O novo gabinete que formou, consi
derado o mais conservador desde a queda do sa
lazarismo, anunciou um governo de austeridade 
econômica, para preparar o ingresso do país na 
Comunidade Econômica Européia.

Prêmio Nobel
Entre todos os prêmios Nobel, o mais difícil de 
ser concedido tem sido o da Paz. A premiação 
é sempre controvertida, e geralmente carrega o 
traço de imediatismo, favorecendo aos políticos 
que, no momento, mais se evidenciaram no senti
do de minorar os conflitos internacionais. Em
1978, o Nobel da Paz foi dividido entre o presi
dente do Egito, Anuar Sadat, e o primeiro-minis
tro de Israel, Menachem Begin (ver os dois no
mes em Personalidades do Ano), em reconheci
mento aos esforços de ambos na busca da paz 
do Oriente Médio. A premiação causou surpre
sa, pois, ironicamente, a láurea foi atribuída no 
momento em que surgiram sérias dificuldades 
nas negociações entre Egito e Israel para a ela
boração do tratado de paz. Em conseqüência 
disso, o presidente Sadat se recusou a compare
cer à cerimônia de entrega do prêmio.

Em 1976, a surpresa maior foi provocada pe
la atribuição de prêmios a cidadãos de um único 
país, os Estados Unidos. Para esse fato sem pre
cedentes na história dos prêmios Nobel concor
reu o b aixo  núm ero de can d id ato s; e pela 1 6 .a

vez o Nobel da Paz não foi atribuído, sendo ou
torgado com um ano de atraso, em 1977.

Os premiados de 78, a partir da esq.: Pyotr Kapitsa, Arno Penzias, Robert W ilson, Peter 
Mitchell, Werner Arber, Daniel Nathans, Hamilton Smith, Isaac Singer e Herbert Simon.

OS PREMIADOS NO PERÍODO 1976/78

ECONOMIA

1976
1977

M ilton Friedman 
Bertil Ohlin 
James Me3de

norte-americano
sueco
britânico

Consumo e teoria de sistemas m onetários.
Trabalho p ioneiro na teoria do com ércio internacional. 
A política de estabilização em economias abertas.

1978* Herbert A. Simon norte-americano Pesquisas pioneiras sobre tomada de decisões nas 
organizações econômicas.

1976

1977

FÍSICA

Burton K. Richter 
Samuel C. C. Ting 
Philip W. Anderson

norte-americano
norte-americano
norte-americano

uescoonram  um novo tipo 
de partícula elementar pesada.
Realizaram investigações teóricas sobre a estrutura

1978*
John H. Van Vleck 
Piotr L. Kapitsa

norte-americano
soviético

eletrônica dos sistemas magnéticos desordenados. 
Descobertas no campo da física de baixa temperatura. 
Realizaram descobertas de radiação de fundo deArno Penzias 

Robert W ilson
norte-americano
norte-americano microondas cósmicas.

FISIOLOGIA E MEDICINA
norte-americano Descobriu o vírus lento.
norte-americano Descobriu o vírus causador da heoatite do tioo  B.

1976 D. Carleton Gajdusek 
Baruch S. Blumberg

1977 Rosalynn S. Valow norte-americana Desenvolvim ento da determ inação radioim unológica 
nos horm ônios peptídlccfis

Andrew Schally 
Roger Guillem in

norte-americano
norte-americano

Investigaram a produção de horm ônios 
peptídi cos * no cérebro.

1978* W erner Arber 
Daniel Nathans

suíço
norte-americano

Descoberta das enzimas de restrição. 
Investigaram a aplicação dos problemas

1976

Hamilton Smith 

W illiam  N. Lipscomb

norie-am encano ae genenca moiecuiar. 

QUÍMICA
norte-americano Estudo da estrutura dos boranos.

1977

1978*

Ilya Prigogine 

Peter M itchell

belga (n. URSS) 

britânico

Contribuição à term odinâm ica irreversível, 
notadamente à teoria das estruturas dissipadas. 
Contribuição à explicação da transferência de

u i u i u y i u d  l u m i u i d v d u  u ö  usu«»c*

quim iosm ötica.

1 I T C  Et A T I  I O  A

1 9 7 6  Saul Bellow norte-am ericano
1977 Vicente Aleixandre espanhol
1978* Isaac Bashevis Singer norte-americano (n. Polônia)

PAZ
1976** Betty W illiam s irlandesa

Mairead Corrigan 
1977 Oraanizacão Anistia

irlandesa

Internacional
1978* Anuar Sadat egípcio

M enachem  Begin israelense

*  Ver, pelo nome do premiado, em Personalidades do Ano. 
** Prêmio concedido em 1977.



Média dos indices de crecimento 
anual no período 1967-1977

O PRODUTO DOS GRANDES
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Font«; Bureau of tabor Statistics, EUA.
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Ver Religiões e Cultos

PROPAGANDA
Ver Publicidade 
e Propaganda

PROTESTANTES
Ver Religiões e Cultos

Produto Nacional
As taxas de crescimento apresentadas pelos paí
ses capitalistas industrializados, no período 
1976/77, foram relativamente modestas, kto sig
nifica que as nações ricas do Ocidente continua
ram sentindo os efeitos da recessão que atingiu 
a economia mundial a partir de 1974. Embora 
tenha coincidido com a quadruplicação dos pre
ços do petróleo, o desempenho moderado da 
economia dos países industrializados, em seu 
conjunto, tem sido determinado sobretudo pela 
falta de oportunidade de investimentos e pela sa
turação dos seus mercados internos.

A taxa média de elevação do produto nacional 
nos países industrializados da Europa ocidental, 
Estados Unidos e Japão situou-se entre 2 e 3% 
no biênio 1976/77, esperando-se que se mante
nha o mesmo nível em 1978. Os Estados Unidos, 
que apresentaram taxas mais altas, constituíram 
exceção, mas mesmo neste país a demanda tem 
crescido mais pelo lado da expansão do crédito 
e menos pelo aumento da capacidade produtiva, 
que continuou em boa parte ociosa.

No Brasil. O Produto Interno Bruto — que 
expressa a soma dos bens e serviços produzidos 
no país — cresceu 6,3% no ano de 1978, alcan
çando o total de 189,3 bilhões de dólares e um 
valor per capita de 1 626 dólares. Essa expansão
— inesperada em virtude da política governa
mental de desaquecimento da economia — de- 
veu-se ao comportamento do setor industrial, 
que atingiu 7,8%, sendo que alguns ramos liga
dos à produção de bens de consumo duráveis 
chegaram a alcançar taxas de crescimento de 10, 
15 e até mesmo 20%.

PAÍSES DE MAIOR PNB —  1977

País
PNB

per capita
<US$)

PNB
(US$ milhões) País

PNB 
per capita

<USS)

PNB
(USS milhões)

1. União dos Emirados 14 420 10810 29. Bahamas 3 450 750
2. Kuwait 12 700 13 850 30. Espanha 3 190 115 660
3. Qatar 11 670 2 510 31. Polônia 3 15 0 109 460
4. Suíça 9 960 63 060 32. União Soviética 3 0 1 0 780 930
5. Suécia 9 250 76 400 33. Israel 2 920 10 300
6. Estados Unidos 8 640 1 874 270 34. Cingapura 2 890 6 660
7. Noruega 8 540 34 550 35. Irlanda 2 880 9 220
8. Canadá 8 450 196 990 36. Venezuela 2 820 35 940
9. Alemanha (RFA) 8 160 500 930 37. Grécia 2 8 1 0 25 980

10. Dinamarca 8 050 40 970 38. Bulgária 2 590 22 780
11. Bélgica 7 580 74 560 39. Hong Kong 2 590 11 710
12. Austrália 7 340 103 240 40. Hungria 2 570 27 380
13. França 7 290 387 060 41. Omã 2 520 2 070
14. Holanda 7 160 99 130 42. Porto Rico 2 460 8 110
15. Luxemburgo 7 150 2 550 43..Trinidad e Tobago 2 380 2 650
16. Líbia 6 680 17 620 44. Irã 2 180 75 100
17. Finlândia 6 150 29 160 45. Iugoslávia 1 960 42 550
18. ÁuStria 6 140 46 150 46. Portugal 1 850 18 060
19. Japão 5 640 642 200 47. Barbados 1 760 440
20. Arábia Saudita 4 980 46 110 48. Chipre, 1 740 1 170
21. Alemanha (RDA) 4 940 82 900 49. Argentina 1 730 45 060
22. Islândia 4 570 1 010 50. Romênia 1 580 34 260
23. Grã-Bretanha 4 430 247 170 51. Iraque 1 530 18 260
24. Nova Zelândia 4 370 13 760 52. Suriname 1 500 660
25. Tchecoslováquia 4 090 61 470 53. Uruguai 1 450 4 120
26. Bahrein
7 7  Onhin

3 790
3 730

1 300
? onn

54. Brasil
riri ifrir»-flo f5«tl •

1 390
1 M O

157 7Q0 
3 6  0 2 0

Fonte: Atlas do Banco Mundial de 1978.

Psicologia
Mais um elemento favorável à tese de que o meio 
ambiente predomina sobre a hereditariedade na 
determinação da inteligência; progressos no es
tudo da comunicação entre os chimpanzés; crise 
da psicanálise ortodoxa e desenvolvimento de 
novos métodos; críticas à terapia eletroconvulsi- 
va e à cirurgia cerebral — eis alguns dos princi
pais acontecimentos no âmbito da psicologia nos 
últimos anos.

Meio ambiente e inteligência. A revista 
Science News, de 8-7-78, resume uma pesquisa 
de especialistas franceses sobre o assunto. Os 
psicólogos compararam dois grupos de crianças: 
o primeiro, formado por vinte crianças educadas 
por seus pais biológicos, a maior parte dos quais 
de baixa renda e origem social humilde; o segun
do, constituído por 32 crianças das mesmas 
famílias, mas que tinham sido adotadas por ca
sais de alto nível econômico e social. Dos adota
dos, somente 13% tiveram problemas na escola 
e 17% apresentavam QI abaixo de 95. Dos que 
permaneceram com os pais, esses índices foram 
de 56% e 49%, respectivamente.

Psicologia animal. Há muito se sabia que 
é possível fazer chimpanzés entenderem certos 
símbolos lingüísticos criados pelos psicólogos. 
No Instituto Yerkes, dos EUA, ficou famosa 
uma fêmea de chimpanzé, Lana, capaz de “di
zer”: “Por favor, máquina, dê um suco para La
na”, acionando botões de uma máquina especial, 
cada um dos quais com um símbolo correspon
dente às palavras da frase.

Em 1978, Sue Savage-Rumbaugh e Duane 
Rumbaugh, daquele instituto, anunciaram ter 
conseguido que dois chimpanzés “conversas
sem” entre si (antes, eles “conversavam” com o 
psicólogo ou com a máquina), usando o mesmo 
tipo de linguagem. Sherman e Austin, os chim
panzés, foram capazes de formar frases corres
pondentes, mais ou menos, ao seguinte: “Pede 
para tua máquina me dar um chocolate”.

Crise da psiquiatria e da psicanálise. 
Cresceu nos últimos anos a oposição à terapia 
eletroconvulsiva e à cirurgia cerebral. Na Cali
fórnia, por exemplo, em janeiro de 1977, foi 
aprovada uma lei que concede ao paciente o di
reito de recusar esse tipo de tratamento. Na In
glaterra, o Royal College o f Psychiatrists reco
nheceu que o valor da terapia eletroconvulsiva 
ainda não foi suficientemente comprovado no 
que diz respeito à esquizofrenia e às manias, em
bora seja um tratamento seguro e eficaz nos ca
sos de profunda depressão.

Com relação aos tratamentos puramente psi
cológicos (psicanálise e outros) ocorreu algo se
melhante, aumentando o descrédito em relação
à sua e ficá cia. U m a  p esquisa d irigida por Allen  
E. Bergin, da Universidade Brigham Young, 
Utah (EUA), concluiu, por exemplo, que 10%



dos que procuram um psicoterapeuta pioram, 
enquanto entre as pessoas não tratadas o índice 
de piora é de apenas 5%.

Apesar disso, novos caminhos têm sido tenta
dos no campo da psicoterapêutica. Charles 
Slack e Eileen Slack, do Alabama, desenvolve
ram, por exemplo, a terapia triádica, que consis
te em reunir o paciente, o psicoterapeuta e um 
ex-paciente do mesmo mal. Este funciona como 
um terapeuta auxiliar, que pode iluminar o pa
ciente por ter vivido o mesmo problema. Outra 
tentativa de inovação é a de Skip Heck, do Ari
zona, cuja “terapia do nome” faz o paciente, so
zinho, identificar seus problemas, esforçando-se 
por dar nomes a eles. Menção também deve ser 
feita para os Construtores do Lar (de Tacoma, 
Washington), grupo de psicólogos que ficam à 
disposição dos clientes durante 24 horas por dia 
e atendem a chamados domiciliares. O tratamen
to é feito na própria casa do paciente e envolve 
os familiares.

A psicoterapia no Brasil. Em janeiro de
1977, realizou-se no Rio de Janeiro o I  Encontro 
Centrado na Pessoa, com a participação de Cari 
Rogers, norte-americano criador de um método 
terapêutico que consiste na indução ao autoco- 
nhecimento e ao desenvolvimento pessoal.

O I Congresso Brasileiro de Psicodrama, rea
lizado em maio de 1978 em Serra Negra, São 
Paulo, teve a participação do escocês Ronald 
David Laing, que defende a extinção dos mani
cômios, do isolamento dos doentes e do uso de 
calmantes e eletrochoques. Mas o tema central 
do congresso foi o problema do atendimento de 
maior parcela da população pelos institutos de 
previdência social.

Publicidade e Propaganda
O ano de 1978 foi decisivo para a publicidade 
no Brasil. Não tanto pelos quase 33,8 bilhões de 
cruzeiros que ela movimentou, mas pelas discus
sões que passou a travar sobre seu papel e suas 
relações com a sociedade. O III Congresso Bra
sileiro de Propaganda, realizado em abril, em 
São Paulo, refletiu, além do desejo de buscar um 
constante aperfeiçoamento profissional para 
acompanhar a evolução do setor, a preocupação 
de discutir a influência das mudanças políticas, 
econômicas e sociais do país sobre a atividade 
publicitária.

Surge um código. Mas o maior saldo do 
Congresso de 1978, que reuniu perto de 2 000 
publicitários, foi a aprovação do Código de Au- 
to-Regulamentação da atividade, que estabelece 
sanções (desde a simples recomendação para a 
mudança de um anúncio até sua sustação) no ca
so de não-cumprimento das suas normas. O pri
meiro resultado prático do Código ----- cuja nh-

servância seria fiscalizada por representantes 
dos anunciantes, agências, veículos e consumi

dores — foi a suspensão da exibição de comer
ciais de cigarros na televisão antes das 21 horas 
(em 1976, as três maiores companhias de cigar
ros do mundo gastaram 50 milhões de dólares 
em anúncios na televisão brasileira).

Controle oficial em debate. O senador José 
Lindoso (Arena-AM) apresentou em setembro 
de 1978 um projeto de lei que, se aprovado, insti^ 
tuiria o controle oficial sobre a qualidade de to
dos os produtos de consumo e bens duráveis que 
tivessem publicidade. O projeto recebeu severa 
e organizada oposição dos publicitários, já que, 
a seu ver, o Código de Auto-Regulamentação se
ria suficiente para coibir eventuais abusos, sem 
o risco, que vêem na proposta de Lindoso, de 
provocar uma paralisação dos investimentos em 
publicidade. Em defesa do projeto, argumenta-se 
que nos EUA, o maior mercado publicitário do 
mundo, existe desde 1914 a FTC (Federal Trade 
Commission), órgão federal encarregado de fis
calizar a publicidade e que em 1976, por exem
plo, restringiu os anúncios destinados a crianças, 
especialmente no caso de um fabricante de vita
minas.

O Congresso de Propaganda discutiu, tam
bém, alguns dos principais assuntos que afetam 
o setor, como a concentração de renda, o merca
do marginal, a sobrevivência das pequenas agên
cias, a promoção de campanhas institucionais, 
e dedicou, ainda, um painel ao estudo da violên
cia. Pouco depois, a Petrobrás, um dos maiores 
anunciantes brasileiros, comunicou às agências 
sua disposição de não veicular anúncios em pro
gramas que possam, eventualmente, incitar à 
prática da violência. Nos EUA, tais medidas 
vêm sendo cada vez mais adotadas por grandes 
anunciantes e pelas próprias agências.

Investimentos crescem. Os investimentos 
em publicidade no Brasil têm crescido, nos últi
mos anos, de maneira significativa. Em 1976, a 
receita bruta das agências cresceu 14,3% (já des
contada a inflação) e a rentabilidade média so
bre o patrimônio chegou a 43,3% — índice con
siderado excelente. Nesse ano, a agência Alcân
tara Machado registrou a maior receita (107 mi
lhões de cruzeiros), a Mauro Salles saltou da ter
ceira para a segunda posição, a J. W. Thompson, 
do quarto para o terceiro lugar e a McCann 
Erikson, líder do setor até 1974, caiu da segunda 
para a quarta posição. A MPM-Casabranca foi 
a agência mais rentável.

Em 1977, o investimento em propaganda che
gou a 22,6 bilhões de cruzeiros, o que correspon
de a aproximadamente 1% do Produto Nacional 
Bruto. Não houve, porém, alterações importan
tes no ranking das agências. A Alcântara Ma
chado, a Salles/Interamericana, a J. W. Thomp
son, a McCann Erikson e a MPM (do Rio) obti
veram as receitas mais altas, e a Alcântara Ma
chado teve tamhém o maior lucro

Em 1978, os maiores volumes de negócios 
couberam, pela ordem, às agências Alcântara
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338 Machado-Periscinotto, MPM, McCann Erikson, 
Salles/Interamericana e J. W. Thompson. A 
Gessy-Lever, a Souza Cruz, o grupo Pão de 
Açúcar, o Banco do Brasil, a Philip Morris, a 
Nestlé, o Bradesco e a Mesbla foram, por outro 
lado, os maiores anunciantes.

Qatar
Monarquia do Oriente Médio, limita-se com Arábia Sau
dita e União dos Emirados Árabes (S), Bahrein (O) e golfo 
Pérsico (N e L); área: 11 400 km 2; população: 180 000 
(est. 1975); capital e principal cidade: Doha (130 000 
hab., est. 1975); línguas: árabe e inglês; re lig ião: isla- 
mismo; PNB: 1,6 bilhão de dólares (est. 1975); principal 
exportação: petróleo (96%); Governo: xeque, Kalifa ibn 
Hamad al-Tani.

Com os rendimentos provenientes da exporta
ção de petróleo (1,9 bilhão de dólares em 
1975/76), o Governo de al-Tani passou a empe
nhar-se na modernização econômica do país: em
1977, a despesa com o desenvolvimento foi orça
da em 1,6 bilhão de dólares (44% a mais que 
no ano anterior) e foram assinados contratos 
com a Fiat (8,5 milhões de dólares) para a cons
trução de uma usina geradora de eletricidade e 
com a empresa sueca Siab, para a construção de 
componentes de concreto. Em 1978, foi assinado 
com a França um acordo estabelecendo as bases 
para uma futura produção e assistência técnica 
na fabricação de armamentos.

O Governo do Qatar tem funcionado como 
mediador entre os países produtores de petróleo, 
a fim de unificar os preços do produto.

Quênia
A mudança de Governo 
ocorreu pacificamente 
no Quênia em 1978, 
depois da morte do 
carismático Jomo 
Kenyatta (à dir.).
Abaixo, Daniel Arap 
Moi, o novo presidente, 
empunhando o bastão 
de honra, saúda o povo, 
logo após sua posse.

República da África oriental, membro da Comunidade de 
Nações, limitada pelo Sudão e Etiópia (N), Somália e 
oceano Índico (L), Tanzânia (S) e Uganda (O); área: 
582 646 km 2; população: 13 847 000 (est. 1976); capi
ta l: Nairóbi (700 000 hab., est. 1975); principal cidade: 
Mombasa (301 000 habv est. 1973); línguas: suahili 
(oficial) e inglês; re lig iões: protestantismo, catolicismo, 
animismo, islamismo; PNB: 2,9 bilhões de dólares 
(1975); principais exportações: café, derivados de pe
tróleo, frutas e verduras; Governo: presidentes, Jomo 
Kenyatta (até 22-8-78) e Daniel Arap Moi.

A morte, a 22 de agosto de 1978, do presiden
te Jomo Kenyatta (ver Obituário) suscitou 
apreensões relacionadas com a estabilidade do 
Quênia, pois temia-se que o vice-presidente Da
niel Arap Moi não fosse capaz de conciliar os 
interesses das duas principais etnias do país: a 
dos luos e a dos kikuyus. Tais temores, no entan
to, começaram a se dissipar no mês de setembro, 
quando o líder oposicionista, Oginga Odinga, 
garantiu ao novo presidente o apoio de seu parti
do, a União do Povo do Quênia (KPU).

A 6 de outubro, Arap Moi tornou-se líder do 
partido União Nacional Africana do Quênia 
(KANU), que o aclamou presidente da Repúbli
ca. Em seguida, o chefe do Governo confirmou 
a manutenção de todo o gabinete de Kenyatta, 
e em dezembro concedeu anistia a todos os pre
sos políticos e definiu as prioridades de sua ad
ministração: a luta contra o desemprego, o anal
fabetismo e a corrupção no Governo.

No âmbito da política externa, Arap Moi 
comprometeu-se a preservar as linhas gerais da 
diplomacia de Jomo Kenyatta.

Economia. O balanço de pagamentos do 
país, com um superávit de 280 milhões de dóla
res em 1976, apresentou em 1978 um déficit de 
300 milhões de dólares, em conseqüência do au
mento das importações. O crescimento econômi
co, de 7,3% em 1977, caiu para 4% em 1978, 
devido, em grande parte, à queda no preço do 
café e do chá e às más colheitas provocadas 
por inundações. Em novembro de 1978 o FMI 
concedeu ao Quênia um crédito de 22 milhões 
de dólares.

Química
Um dos traços marcantes da Química, nos últi
mos anos, foi a pesquisa de substâncias com pro
priedades pouco comuns, como a capacidade de 
conduzir eletricidade. Nesse campo, destacam-se 
as pesquisas de uma equipe da Universidade da 
Pensilvânia, chefiada por Alan MacDiarmid, 
que desenvolveu uma película polimérica com 
alto grau de condutividade elétrica à temperatu
ra ambiente. Essa propriedade incomum levou 
os pesquisadores a considerarem a película um 
verdadeiro “metal orgânico”.

Outra classe de substâncias com propriedades 
raras que chamou a atenção dos químicos é a 
das ligas “com memória de forma”. Submetidas 
a alterações de temperatura, essas substâncias 
mudam sua estrutura cristalina, voltando a assu
mir uma forma anterior, ou recuperam proprie
dades mecânicas que tinham antes. Pode-se, por 
exemplo, dar a uma dessas ligas a forma de fio 
em espiral e submetê-la a uma alta temperatura 
para fixar a forma escolhida. Depois, pode-se
a b a ix a r o tem p era tu ra  e d ar à liga a form a dc

fio reto. Se, posteriormente, a temperatura for 
aumentada até o nível em que lhe foi dada a pri-

Quênia



meira forma, o fio reto transforma-se de novo 
em fio espiralado. Essa propriedade tem sido uti
lizada em vários campos práticos, como a cirur
gia, a ortodontia e a fabricação de dispositivos 
térmicos que operam com pequenas diferenças 
de temperatura.

Energia solar e eletricidade. Importante 
avanço na tecnologia da transformação de ener
gia solar em eletricidade foi realizado, em 1977, 
pelos químicos W. Spear e P. Lacomber, da Uni
versidade de Dundee, Escócia. Eles conseguiram 
produzir células solares de silício amorfo, sub
metendo gás silano (SiH4) a uma descarga elétri
ca e aumentando a condutividade elétrica da 
película resultante pela adição de pequenas 
quantidades de fósforo e boro. A importância 
dessa realização está em seu custo econômico. 
Embora o rendimento dessas células seja de ape
nas 2,4% (as anteriores, de silício cristalino, al
cançavam 22% de eficiência), sua produção em 
larga escala é muito mais barata que a de células 
de silício cristalino.

Sobre o mesmo assunto, a 30-11-78, Stanford 
R. Ovshinsky, de Troy, Michigan, EUA, anun
ciou ter inventado uma célula de silício amorfo, 
flúor, hidrogênio e outras substâncias. Segundo 
Ovshinsky, seu invento pode produzir energia 
elétrica a um custo de 5 centavos de dólar por 
kW/h, preço muito inferior ao da eletricidade ge
rada pelas células de silício cristalino (entre 0,50 
e 0,77 dólar o kW/h).

Química industrial. Entre os mais recentes 
desenvolvimentos da indústria química está a 
descoberta, por uma firma inglesa, em 1978, de 
uma fibra tubular de viscose, utilizada em tecela
gem e mais leve do que a empregada anterior
mente. No mesmo ano, uma empresa alemã 
criou uma nova fibra de acrílico, 25% mais leve 
do que o acrílico convencional.

A indústria de detergentes foi beneficiada com 
a descoberta, por um grupo alemão, de uma 
substância sintética que possibilita reduzir à me
tade o fosfato natural empregado na fabricação 
daquele produto.

Nos EUA, vem sendo testado um eixo de au
tomóvel feito de um composto carvão-vidro-epó- 
xi, que apresenta a vantagem de pesar um sexto 
de seu equivalente em aço e custar muito menos.

Combate aos insetos. A pesquisa de subs
tâncias químicas que possam auxiliar no comba
te aos insetos desenvolveu-se consideravelmente. 
Nessa área, destacou-se o isolamento, identifica
ção e síntese do feromônio do besouro japonês. 
Com isso, aumentaram as possibilidades de cria
ção de meios eficientes para o combate a insetos 
causadores de moléstias contagiosas, ou que in
festam as lavouras. No mesmo campo, desenvol
veram-se pesquisas sobre os hormônios que re
gulam o crescimento dos insetos e sobre as subs
tân cias q u ím icas cap azes d© suprim ir a atividade

hormonal. Particularmente importante nesse 
sentido foi a descoberta de que certas plantas

sao capazes de produzir substancias com essa 
propriedade.

Estrutura do vírus. Em 1977, uma das des
cobertas mais significativas na química orgânica 
foi a identificação da estrutura do genoma do 
vírus bacteriano phiX174, por uma equipe do 
Laboratório de Biologia Molecular de Cambrid- 
ge (Inglaterra), chefiada por Frederick Sanger.
Ela concluiu que se trata de um ADN circular 
de feixe único, com cerca de 5 400 nucleotídeos.
Com isso, deu um passo fundamental para a me
lhor compreensão dos vírus, o que deverá ter im
portantes conseqüências na medicina.

Ver também: Biológicas, Ciências; Ecologia; Física; Medicina.
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Química, Indústria
A entrada em operação em 1978 do pólo petro
químico de Camaçari, na Bahia — o segundo 
do país —, praticamente dobraria a capacidade 
brasileira de produção de petroquímicos básicos, 
intermediários e finais, assegurando o pleno 
atendimento do mercado interno (antes depen
dente de importações) e a existência de exceden
tes para exportação. O complexo básico do pólo, 
constituído de 33 unidades, dezoito das quais em 
operação (inauguradas pelo presidente Geisel), 
oito em implantação e sete em projeto no final q u a k e r s  
de 1978, representa investimentos no valor de Ver Religiões e Cultos 
2,5 bilhões de dólares, 800 milhões de dólares 
em economia de divisas e 30 bilhões de cruzeiros 
de faturamento anual.

Para a indústria química, o ano de 1978 foi 
igualmente bom. Os indicadores de produção in
dustrial do IBGE mostram que o setor apresen
tou um crescimento superior à média geral da 
indústria de transformação, que foi de 7,5%.
Parte do crescimento se deve à reativação das 
áreas de bens de consumo, parte ao processo de 
substituição de importações.

Mundo. Nos países mais industrializados, o 
desempenho da indústria química em 1978 foi 
sofrível. O setor sofre ainda as conseqüências do 
super investimento feito em anos anteriores, que 
se reflete na capacidade ociosa, e da baixa de 
preços a um nível considerado ruinoso.

Raciais, Relações
Durante a conferência sobre racismo realizada 
pela ONU, em agosto de 1978, os representantes 
soviético e cubano acusaram os Estados Unidos 
de fomentar a discriminação racial em seu terri
tório e fora dele. Em 1977, a enfraquecida orga
nização racista Ku Klux Klan — hoje com pou
co mais de 3 000 membros — voltou a agir, pro
movendo em Plains, Geórgia, uma cerimônia de
protesto contra o embaixador negro Andrcw 
Young, e procurando assumir a tarefa de impedir 
a entrada de imigrantes mexicanos (chicanos)



que foram reprimidos com extrema violência pe
lo Governo de minoria branca, o qual, além de 
fechar o jornal negro The World, dissolveu de
zoito organizações inter-raciais. Em razão disso, 
os Estados Unidos embargaram a venda de ar
mas para a África do Sul (outubro), o Canadá 
suspendeu suas relações comerciais com Pretó
ria (dezembro), e a central sindical israelense 
Histadrut resolveu boicotar as companhias sul- 
africanas em fevereiro de 1978.

As pressões não modificaram a posição do 
Governo. E, em novembro de 1978, o juiz Anton 
Mostert acusou o presidente John Vorster e os 
ministros Connie Mulder e Eschel Rhoodie de 
financiar um jornal de língua inglesa para apoiar 
sua política de segregação racial.

Rodésia. Após três meses de negociações, o 
primeiro-ministro Ian Smith, da Rodésia, firmou 
com os três líderes negros moderados Muzore- 
wa, Sithole e Chirau, em dezembro de 1977, um 
acordo de transferência do poder para a maioria 
negra. A Frente Patriótica, liderada por Joshua 
Nkomo, protestou contra o acordo, que reservou 
28% das cadeiras do Parlamento para a minoria 
branca. Em março de 1978, foi criado o Conse
lho Executivo, para administrar o país até 31 de 
dezembro, data prevista para a entrega do poder 
aos negros.

Brasil. Os discretos e eventuais episódios de 
racismo registrados no Brasil em 1977/78 leva
ram sete instituições negras a fundarem em São 
Paulo, em julho de 1978, o Movimento Unifica
do contra a Discriminação Racial. Os líderes do 
movimento alertam para fatos como o veto à 
isenção do depósito prévio de viagem para onze 
negros que iriam defender teses no I Congresso 
de Cultura Negra das Américas, realizado em 
agosto de 1977, em Cáli, Colômbia.

Rádio
Qual a situação do rádio no momento em que 
a televisão é a soberana das comunicações? Essa 
foi uma das questões discutidas por 83 represen
tantes dos países membros da Federação Mun
dial dos Organismos de Comunicação, em 1977, 
numa reunião realizada em Namur, França. Se
gundo dados apresentados no encontro, na Fran
ça, entre 1967 e 1977 a audiência de rádio au
mentou de 58% para 65%, fato explicado, em 
parte, pela melhoria dos receptores dos automó
veis. Verificou-se também que o rádio é mais ou
vido entre 6h e 9h e llh  30m e 13h, horários 
de deslocamento para o trabalho.

Radiotelefone. Entre as inovações na área 
da transmissão surgidas no ano de 1978 figura 
o sistema de radiotelefone, instalado nos Estados 
Unidos, que permite não só atender a um maior
núm ero de u suários de rádio, co m o  tam bém  e x 

pandir a transmissão de música estéreo pelas es
tações de AM.

Em 78, nos EUA, quando 
uma passeata, realizada 
em Memphis, Tennessee 
(no alto), a 4 de abril, 
lembrava o décimo 
aniversário do assassínio 
do líder negro Martin 
Luther King, o problema 
racial já fora bastante 
atenuado por progressivas 
conquistas de igualdade 
de direitos. Ao mesmo 
tempo, ele surgia com 
violência maior nos 
regimes de minoria branca 
do sul da África. Acima, 
em Nashville, um protesto 
contra a participação 
da África do Sul na Copa 
Davis de Tênis. À dir., 
a prisão de um menino 
na Cidade do Cabo.
Abaixo, o líder sul- 
africano Steve Biko, 
cuja morte num hospital 
de Pretória motivou 
grande onda de protestos.

nos EUA. Também os sindicatos norte-america- 
nos combatem a entrada de chicanos no país, 
acusando-os de tomar os empregos dos trabalha
dores nacionais. No intuito de evitar o agrava
mento do problema, o presidente Carter mandou 
fornecer documentação aos trabalhadores que já 
se encontrassem no país havia mais de um ano, 
mas em compensação determinou o reforço de 
vigilância fronteiriça, a fim de impedir a entrada 
de novos contingentes de chicanos.

Europa. Um dos episódios mais violentos dos 
conflitos raciais ocorreu, em agosto de 1977, no 
bairro operário londrino de Lewisham, no qual 
vivem milhares de imigrantes vindos da África, 
Antilhas, índia e Paquistão. Os choques come
çaram entre elementos do Partido Socialista dos 
Trabalhadores e da organização conhecida por 
Frente Nacional, que se propõe expulsar do país 
todas as pessoas “não-brancas”, e se estenderam 
a outro bairro operário — Ladywood — onde 
se efetuaram numerosas prisões.

Têm sido igualmente vítimas de discriminação 
racial os milhares de trabalhadores imigrantes 
que vivem na França, Alemanha, Suíça, Suécia 
e outros países. Em setembro de 1977, cerca de 
5 000 imigrantes clandestinos originários da ilha 
Maurício tiveram sua situação regularizada pelo 
Governo francês, mas são cada vez piores as 
condições de vida da maioria. Em outubro/no
vembro de 1977 realizou-se em Dubrovnik (Iu
goslávia) uma reunião da Organização Interna
cional do Trabalho com a Organização Mundial 
de Saúde, para debater problemas de saúde dos 
imigrantes submetidos às tarefas “mais penosas, 
mais desprezíveis e mais sujas”.

África do Sul. A morte nas dependências da 
penitenciária de Pretória, em setembro de 1977,
do líder negro Steve Biko, desencadeou uma on
da de protestos contra a política do apartheid,
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Radioamadorismo. Nos últimos anos, ocor

reu em todo o mundo uma expansão nos serviços 
denominados “faixa do cidadão”, em virtude da 
crescente sofisticação da tecnologia dos apare
lhos de radioamadorismo. Devido ao grande in
teresse pelo uso dessa faixa, o número de radioa
madores chegou a 1 milhão em todo o mundo 
em 1977, 25% a mais que em 1976.

NO BRASIL
Com o processo de abertura política, as emisso
ras brasileiras passaram a dedicar mais tempo 
ao jornalismo político, levando ao ar debates, 
entrevistas, comentários e análises. A Rádio 
Globo-Nacional de São Paulo, por exemplo, rea
tivou em 1978 seu setor de jornalismo, aumen
tando o número de transmissões diárias. No 
campo do jornalismo político, essa emissora lan
çou em fins de 1978 o programa Debate Políti
co, no qual políticos de vários Estados discuti
ram temas controvertidos como anistia, torturas 
e arrocho salarial. E também colocou no ar, de 
janeiro a junho, o São Paulo Zero Hora, progra
ma ao vivo, apresentando entrevistas com perso
nagens da vida noturna paulistana, incluindo po
liciais, prostitutas e marginais.

A revitalização do jornalismo político foi 
marcada ainda pelo programa São Paulo, Ago
ra, da Jovem Pan, de São Paulo, apresentado à 
tarde. Em 1978, essa emissora inaugurou um no
vo transmissor de 50 kW, que ampliou seu al
cance e melhorou a qualidade do som.

Rede Amazônica de Rádio. Com o çbjetivo 
de desestimular o hábito da população da Ama
zônia de ouvir programas de emissoras estran
geiras (sobretudo de países vizinhos), a Radio- 
brás criou uma poderosa Rede Amazônica de 
Rádio. Em fins de 1977, foi inaugurada a Rádio 
Boavista, em Roraima, primeira entre oito emis
soras estatais de ondas médias que deveriam co
brir toda a região no prazo de três anos.

Freqüência moduTada. Tem aumentado em 
todo o país o número de emissoras que operam 
em freqüência modulada, considerada excelente 
opção para o rádio por sua superior qualidade 
sonora. Em 1978 São Paulo tinha onze estações 
FM, Rio de Janeiro, nove, Porto Alegre, cinco, 
Brasília, três e Recife, uma.

Programas diversos. Entre outras áreas da 
programação radiofônica que têm se expandido 
no Brasil nos últimos anos, figuram a de doutri
nação e assistência religiosa — que ocupa exten
sos horários sobretudo em certas emissoras do 
eixo Rio—São Paulo—Belo Horizonte — e a 
dos chamados “consultórios” (sentimentais, mé
dicos, trabalhistas).

No período 1976/78 aumentaram na maioria 
das emissoras as transmissões de programas de 
serviço de utilidade pública, informando sobre
as co n d ições do trânsito, atendendo a pedidos dc  

medicamentos, divulgando nomes de pessoas de
saparecidas, documentos perdidos etc.

Recife
Alguns dos problemas mais graves da capital 
pernambucana, como as péssimas condições de 
habitação da maioria da população e as inunda
ções que atingem periodicamente os bairros po
bres, foram objeto de medidas governamentais 
no período 1976/78. A mais importante delas foi 
o início de implantação, em 1978, do projeto de 
“Recuperação do Assentamento Jiquiá-Remé- 
dios”, destinado a restaurar uma aglomeração 
onde vivem quase 40 000 pessoas. E, para com
bater as enchentes, o Governo demoliu a ponte 
da Torre, no rio Capibaribe, a qual dará lugar 
a outra mais alta, e realizou obras de represa- 
mento ao longo do Carpina e do Goitá.

Reflorestamento
A Conferência da ONU sobre Desertificação, 
realizada em Nairóbi, no Quênia, em 1977, 
constatou que nos últimos cinqüenta anos o de
serto do Saara absorveu 100 milhões de hectares 
de terras produtivas e que, no mundo inteiro, as 
áreas desérticas incorporam anualmente de 5 a
7 milhões de hectares. E advertia que, devido ao 
uso inadequado da terra, 37 600 000 km2 — um 
quarto da superfície sólida do planeta — estão 
sob ameaça de desertificação. Estudos recentes 
indicam que cerca de 40% das florestas tropicais 
úmidas do mundo já desapareceram e o restante 
vem sendo destruído à razão de 11 milhões de 
hectares por ano.

No intuito de coordenar os esforços mundiais 
no âmbito do reflorestamento, a ONU tem pro
movido estudos e reuniões, enquanto diversos 
países, entre os quais França, Estados Unidos, 
Bélgica, Holanda e Japão, criaram órgãos dedi
cados à conservação do meio ambiente.

No Brasil. Apesar de ter sido um dos países 
que mais reflorestaram no mundo, em 1976, o 
Brasil apresenta baixíssima relação entre a área 
reflorestada e a superfície total: apenas 0,2% do 
território. Igualmente reduzida é a preservação 
da cobertura florestal primitiva (menos de 42% 
da superfície), sobretudo se comparada com a de 
países como o Japão, que preserva 70% de sua 
floresta original. A devastação tem sido intensa 
no Sudeste (São Paulo) e Sul (Paraná e Rio 
Grande do Sul), e na Amazônia.

Em 1976 foi reflorestada uma área de 350 000 
hectares, total que caiu para 300 000 em 1977 
e, segundo estimativas do IBDF (Instituto Brasi
leiro de Desenvolvimento Florestal), elevou-se 
para 310 000 hectares em 1978. Apesar disso, 
o ritmo com que se processa o desmatamento 
provocou, segundo o IBDF, uma defasagem de
5 7 6  4 0 0  hectares, que d eixaram  de ser plan tados

somente nos anos de 1976 e 1977. Em 1978, os 
empresários do setor solicitaram incentivos de 9

PAÍSES QUE MAIS REFLORESTAM NO MUNDO
(hectares)

Países

Ârea reflorestada 
anualmente

Área total 
de florestas 
plantadas

China
URSS
Estados Unidos

10 000 000 
837 000 
646 000

15 900 000

Brasil
Japão
índia
Suécia
Finlândia

269 935 
243 085 
2 0 0 0 0 0  
179 000 
119 200

< 000 000 
9 111 000

4 100 000 
2 170 000

Polônia 108 000 8 540 000

Fonte: World Wood ~ maio. 1976
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REINO UNIDO
Ver Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte, 
Reino Unido da

A Igreja Episcopal dos 
EUA, de comunhão 
anglicana, decidiu em 
setembro de 1976 
aceitar mulheres como 
sacerdotes. Na foto, 
a reverenda Jeannette 
Piccard, ordenada 
irregularmente dois 
anos antes, ouve 
o comunicado oficial.

ÁREAS REFLO RESTADAS POR REGIÕES BR ASILE IR AS
(hectares) -  1967 /77*

Regiões Pinus E u ca lyp tus A ra u c a ria To ta l

Sul 601 450 76 666 67 315 745 431
Sudeste 298 518 1 110081 3 824 1 412 423
C-Oeste 18 993 289 939 1 400 310 332
Norte 9 9
N o rde ste 40  277 16 407 tf! . 56 684
Brasif 959  238 1 493 093 72 548 2 524 879

* Com recursos dos incentivos fiscais.

Fonte : 2.° Encontro Nacional de Reflorestamento.

bilhões de cruzeiros para plantar uma área de 
750 000 hectares. Como, porém, o Governo só 
concedeu 4,2 bilhões, o IBDF aprovou um nú
mero reduzido (728) de projetos.

Ecologistas têm questionado o “modelo” de 
reflorestamento implantado no país, que consiste 
na substituição das áreas desmatadas por flores
tas homogêneas e de rápido crescimento, quando 
a mata tropical se caracteriza precisamente pela 
heterogeneidade. Assim, segundo esses críticos, 
o que se vem praticando é uma espécie de mono
cultura florestal, o que resultará na ruptura do 
equilíbrio ecológico.

Ver também: Ecologia.

Religiões e Cultos
O panorama religioso do período 1976/78 ca
racterizou-se pelo aprofundamento de transfor
mações doutrinárias ou políticas registradas em 
anos anteriores — como foi o caso da Igreja Ca
tólica, após o Concílio Ecumênico Vaticano II 
(ver Catolicismo) —, o crescente engajamento 
das religiões em movimentos pelos direitos hu
manos, e a intensa proliferação de seitas, muitas 
das quais voltadas para uma religiosidade vio
lenta e mórbida.

PROTESTANTISMO
Tradicionalmente conservadores, os protestantes 
tentam adaptar-se a uma nova moralidade ainda 
incipiente (adotando, em alguns casos, por exem
plo, a ordenação de mulheres). Ao mesmo tem
po, observou-se na maioria dos grupos um inte
resse crescente pelas questões sociais.

O Conselho Mundial das Igrejas, organi
zação ecumênica que congrega 293 representan
tes de 4 milhões de protestantes de igrejas diver
sas, sofreu sérias críticas por parte de alguns 
grupos conservadores, em fins de 1978, quando 
confirmou o apoio financeiro dado aos movi
mentos guerrilheiros negros do sul da África.

No Brasil, o protestantismo foi a religião que 
mais cresceu no período 1975/78, conquistando 
cerca de 1 500 adeptos a cada dia. Os pentecos-
tais, entretanto, são  respon sáveis em  grande p a r

te por esse crescimento: em 1977, eles represen
tavam 76% do total de protestantes (aproxima

damente 5 milhões), distribuídos por mais de 
cem denominações.

Eis um relato dos acontecimentos em algumas 
das principais denominações protestantes.

Anglicanos e episcopais. As igrejas angli
canas do mundo inteiro debateram em 1976 a 
controvertida questão da ordenação de mulhe
res. A oposição foi grande, mas alguns grupos 
aceitaram a idéia, como a Igreja Anglicana da 
Austrália (no sínodo geral de agosto de 1977), 
e a Igreja Anglicana da Nova Zelândia, cujos 
estatutos foram emendados nesse sentido já em
1976. A questão também tem sido objeto de es
tudos das Igrejas Anglicanas do Canadá e da Ir
landa. Mas o primeiro cisma quanto a esse tema 
ocorreu nos EUA, onde uma reunião de dissi
dentes da Igreja Episcopal (denominação dos an
glicanos nos EUA), realizada em setembro de
1976, votou uma proposta a favor da aceitação 
de mulheres. A ala mais tradicionalista reagiu e 
houve um rompimento, do qual surgiu a Igreja 
Anglicana da América do Norte. Entretanto, os 
dissidentes se propuseram não romper os laços 
com a sé inglesa de Canterbury.

Em abril de 1978, pela primeira vez desde a 
fundação da abadia de Westminster (1065), em 
Londres, uma mulher subiu ao seu púlpito. A 
pioneira foi a cônega norte-americana Mary 
Simpson, cuja pregação teve por tema justamen
te a ordenação de mulheres.

Adventistas do Sétimo Dia. O tema da or
denação de mulheres também já foi levantado 
por alguns líderes adventistas. Em 1976, nos 
EUA, adventistas negros defenderam a realiza
ção de uma organização nacional das igrejas das 
comunidades negras do país.

Batistas. A Convenção Batista do Sul rece
beu um número recorde de delegados à sua reu
nião anual de 1976 (cerca de 18 600), entre eles 
o então presidente do país, Gerald Ford, princi
pal orador do encontro, em que foram debatidas 
questões sociais. Embora as resoluções adotadas 
fossem conservadoras, previu-se que a Conven
ção tenderia a adotar uma posição mais centrista 
dentro da vida religiosa norte-americana, o que 
é significativo, tratando-se do segundo maior 
grupo religioso dos EUA (menor apenas que o 
dos católicos).

Exército da Salvação. O ano de 1978 mar
cou o centenário de fundação dessa igreja, cujos 
membros, espalhados por 82 países, desenvol
vem um trabalho de evangelização e de assistên
cia social às classes desfavorecidas. Em 1976, 
participaram dos serviços de atendimento assis- 
tencial aos sobreviventes dos terremotos ocorri
dos na Guatemala, Itália e Filipinas.

Igreja da Dissensão. Na Itália, alguns gru
pos católicos de base associaram-se a protestan
tes divergentes de suas igrejas e a militantes do
m ovim ento C ris tã o s  p a ra  o  So cia lism o , fundan-

do em 1976 a chamada Igreja da Dissensão. Es
se movimento, que vem realizando um trabalho



de pregação junto aos bairros proletários de Ro
ma e promovendo conferências entre operários 
e estudantes, não obedece a um chefe supremo 
e seus rituais são extremamente despojados.

Igreja Luterana. Uma linha de ação voltada 
para os problemas do homem tem sido a preocu
pação fundamental dos luteranos, o maior grupo 
confessional protestante do mundo, com cerca 
de 70,5 milhões de adeptos. Na VI Assembléia 
da Federação Mundial Luterana, realizada em 
junho de 1977, na Tanzânia, elaborou-se um do
cumento em favor dos direitos humanos.

Igreja Metodista. Nas assembléias e encon
tros dos metodistas realizados no período 
1976/78, a tônica tem sido o papel da Igreja na 
luta pela libertação dos povos das nações em de
senvolvimento. Em 1976, realizaram-se dois im
portantes encontros: nos EUA, a Conferência 
Geral da Igreja Metodista Unida (quadrienal), e 
em Dublim (Irlanda), o Conselho e Conferência 
Metodista Mundial (qüinqüenal). Nos dois en
contros foram tomadas firmes resoluções contra 
a política do aparíheid, e condenados os massa
cres praticados pelas tropas do Governo rodesia- 
no contra as populações negras rebeldes. Os par
ticipantes da Conferência Metodista Mundial 
reafirmaram ainda seu apoio às sanções econô
micas da ONU contra a África do Sul. Discuti
ram-se também novos padrões para o sacerdócio 
na África e a necessidade da participação de mu
lheres nas lideranças eclesiásticas.

Mórmons. O contingente de mórmons tem 
aumentado sensivelmente. Em 1977, o censo re
gistrou um número aproximado de 4 milhões de 
fiéis (contra 3,8 milhões em 1976), Os cresci
mentos mais pronunciados ocorreram no Méxi
co, oeste da América do Sul, Honduras, Vene
zuela e Noruega. Isso gerou a necessidade de 
uma reestruturação na administração geral da 
Igreja, iniciada em fins de 1976, com a submis
são das funções eclesiásticas (que incluem edu
cação) ao órgão dirigente chamado Conselho 
dos Doze e a inclusão dos trabalhos seculares 
sob a responsabilidade do Bispado Geral.

Em 1977, as lideranças femininas mórmons 
participaram das reuniões promovidas por oca
sião das comemorações do Ano Internacional da 
Mulher, manifestando-se contrárias à aprovação 
do aborto e à ratificação da emenda constitucio
nal que propõe igualdade de direitos ao homem 
e à mulher (Equal Rights Amendment).

Nova Reforma. Outro grupo de cristãos dis
sidentes, os novos reformistas — que reúnem ex- 
católicos e protestantes de diversas igrejas —, 
vem ganhando importância crescente nos EUA. 
Surgida no final da década de 60, a Nova Refor
ma contava, em 1978, cerca de 3 milhões de 
adeptos. Alguns de seus “profetas vivos” são 
personalidades famosas, como o escritor soviéti
co Alexander Soljenítsin e a evangelista Ruth
Cárter Stapleton, irmã do presidente norte-ame
ricano. Outro líder, o milionário Howard Baut

Jr., financiou um Congresso de Laicização, que, 
em março de 1978, reuniu oitocentos dirigentes 
do mundo dos negócios, do movimento traba
lhista, do Governo e das artes, para discutirem 
a atuação dos cristãos leigos.

Pentecostais. O número de pentecostais tem 
crescido rapidamente em todo o mundo, e, na 
Conferência Pentecostal Mundial, de setembro 
de 1976, em Londres, essa foi a questão mais 
debatida. Em 1977, realizou-se a Conferência 
Geral da Igreja da Santidade Pentecostal, que 
assumiu posições contrárias ao homossexualis
mo, à legalização do aborto e da maconha, à 
mostra de violência e sexo nos meios de comuni
cação e à aprovação da emenda à Constituição 
norte-americana sobre Igualdade de Direitos.

Presbiterianos e congregacionais. O cen
tenário da Aliança Mundial das Igrejas Refor
madas (Presbiteriana e Congregacional) foi co
memorado em 1977 com uma reunião de consul
ta realizada na Escócia, em agosto, de duzentos 
delegados de 43 países. O tema geral “A Glória 
de Deus e o Futuro do Homem” levou a debates 
sobre os direitos humanos, e criou-se um Comitê 
Executivo, que aprovou uma moção de apoio 
aos presos políticos da Coréia do Sul e contra 
a política sul-africana do aparíheid.

Entre 1976 e 1977, cinco comunidades foram 
aceitas na Aliança Mundial das Igrejas Refor
madas, que passou a abranger um total de 146 
igrejas: a Igreja Congregacional Evangélica do 
Brasil, a Igreja Reformada da África, a Igreja 
Presbiteriana do Nordeste da índia, a Igreja Re
formada Evangélica Luterana dos Estados Uni
dos e a Igreja Unida da Austrália.

Quakers. Neste pequeno grupo (20 000 
adeptos) tem havido divergências de opinião 
quanto a sua atuação na comunidade: de um la
do, os que pretendem limitar-se à evangelização;
e de outro, os que propõem  u m a p articip ação
mais ativa nos problemas sociais, especificamen
te na luta a favor do desarmamento e contra a

Os muçulmanos do 
Irã uniram-se em 1978 
numa "guerra santa" 
de insubordinação civil 
contra o governo do 
xá. Acima, duas 
manifestações ocorridas 
em dezembro após 
os massacres de jovens 
pelas tropas do 
Governo: uma de mulheres, 
tendo ao fundo a foto 
do líder religioso 
Khomeini; outra 
de sacerdotes (mullahs).

FO
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Jim Jones (acima), líder 
da seita Templo do 
Povo, induziu mais de 
800 fiéis ao suicídio 
coletivo em novembro de 
1978 na Guiana. Ao 
lado, Jones durante um 
culto em Jonestown.

restauração da pena de morte nos EUA. Em
1977, os quakers da Grã-Bretanha deram seu 
apoio à Organização Anistia Internacional, em 
sua campanha contra a tortura, e se opuseram 
à instalação no país de uma usina de reprocessa- 
mento de combustível nuclear.

Testemunhas de Jeová. Congregada em 
mais de 40 000 associações espalhadas por 116 
países e que reúnem cerca de 2,2 milhões de 
membros, esta igreja sofreu, em 1976, proscri
ções ou violentas oposições em mais de quarenta 
países, especialmente Moçambique, Benim e 
Malawi. Contudo, continua aumentando o nú
mero de adeptos (só em 1976, 295 073 pessoas 
foram batizadas).

Unitaristas. Tradicionalmente engajados na 
luta pelos direitos humanos, os unitaristas norte- 
americanos, ingleses e canadenses dedicaram-se 
em 1977 a debater o desarmamento, a prolifera
ção nuclear, a fome e, especialmente, a discrimi
nação da mulher na sociedade. Nesse ano, trinta 
mulheres unitaristas exerciam a função de sacer
dote nos EUA.

IGREJA ORTODOXA
A criação de um grande Conselho Pan-Ortodo- 
xo, sugerida pelo patriarca ecumênico de Cons
tantinopla, foi debatida por uma delegação que, 
em abril e maio de 1976, viajou por vários cen
tros do mundo ortodoxo. Com esse objetivo, co
missões das igrejâs ortodoxas de vários países 
reuniram-se em novembro desse ano, discutindo 
a dispersão das igrejas e as relações das comuni
dades entre si e com o patriarcado ecumênico.

ESPIRITISMO
A questão da reencarnação voltou a ser ampla
mente discutida na Grã-Bretanha em fins de
1977, quando o jornalista Jeffrey Tverson lançou

um ensaio sobre o assunto (More Lives than 
One?) e realizou um documentário para a TV.

O livro, um sucesso de vendagem, analisa minu
ciosamente casos de pessoas que, sob efeito de 
hipnose, teriam relatado com detalhes aconteci
mentos de tempos anteriores, sem que jamais ti
vessem estado nos lugares mencionados.

No Brasil, Minas Gerais voltou a ser o centro 
das atenções do mundo espírita, com o caso de 
dois irmãos médiuns — uma moça e um rapaz
— que afirmaram em 1977 estarem incorporan
do o poeta Castro Alves e Adolfo Fritz, o médi
co alemão que era recebido pelo famoso Arigó. 
Ambos aguardavam o reconhecimento de asso
ciações espíritas do país para organizar um cen
tro e atender o público. Em Brasília, destacou-se 
o êxito da Comunidade Espiritualista Vale do 
Amanhecer, dirigida pela vidente Tia Neiva, que 
chega a atender 70 000 pessoas por mês. Tia 
Neiva tem cerca de 25 médiuns auxiliares.

CANDOMBLÉ E UMBANDA
A umbanda e o candomblé têm consolidado sua 
importância como cultos tipicamente brasileiros, 
e, nos últimos anos, aumentaram grandemente 
sua penetração na classe média. Observou-se 
que as pessoas aderiam aos cultos, movidas não 
mais pelo seu aspecto exótico, mas sobretudo pe
lo desejo de encontrar uma solução para suas 
angústias pessoais. Tem sido observada ainda 
uma maior abertura da Igreja Católica em rela
ção a tais cultos, como base para um futuro diá
logo. Em 1977, a imprensa divulgou àlguns as1 
pectos da tese do padre jesuíta Valdeli Carvalho 
da Costa, professor de Cultos Afro-Brasileiros 
da PUC do Rio, que destaca a interpenetração 
dos cultos africanos e católicos.

JUDAÍSMO
Extremamente ligadas à política e ao povo de Is
rael, as d iscu ssões teoló gicas em torno d o jud aís
mo, nos últimos anos, acabaram por envolver 
questões de interesse político. O dualismo Esta-



do/povo foi novamente questionado em 1977, 
quando um grupo de judeus norte-americanos 
dissidentes — os Breirá — sustentou que a críti
ca da política do Estado de Israel estaria afetan
do também os judeus da Diáspora em todo o 
mundo. No ano anterior, esse grupo já promove
ra discussões sobre os prògramas e a política de 
Israel e dos judeus norte-americanos, a propósito 
de questões morais. A maior preocupação ex
pressa pelos judeus no mundo inteiro foi, entre
tanto, o temor pelo terrorismo árabe e os rumos 
do conflito árabe-israelense (ver Israel).

ISLAMISMO
O xiismo, seita muçulmana que, ao contrário do 
sunismo, não atribui autoridade religiosa ao che
fe de Estado, contribuiu de maneira decisiva pa
ra a deterioração do Governo iraniano do xá 
Mohammed Reza Pahlevi em 1978 (ver Irã). Es
timulado pelas lideranças religiosas, especial
mente o ayatollah Ruhollah Khomeini (ver Per
sonalidades do Ano), crescente número de pes
soas começou a sair às ruas exigindo a deposi
ção do xá. As manifestações intensificaram-se 
em dezembro, por ocasião das cerimônias do 
Muharram — que relembram a luta travada há 
treze séculos contra os tiranos corruptos dos pri
mórdios do islamismo. O ayatollah Khomeini, 
então exilado na França, ordenou, por exemplo, 
que todo ritual de flagelação fosse substituído 
por protestos contra o Governo. E assim foi fei
to, com massas enormes de fiéis saindo às ruas, 
expostas à repressão feroz das tropas, empu
nhando retratos de Khomeini e gritando “Deus 
é grande” e “Morte ao xá”.

A rebelião xiita no Irã estimulou vários confli
tos na Turquia entre membros das seitas sunita 
e xiita. A situação se agravou em dezembro, 
quando os choques provocaram a morte de cerca 
de cem pessoas e ferimentos em mais de mil, na 
pior manifestação de violência registrada nas úl
timas décadas no país.

BUDISMO
A comemoração do 2 600.° aniversário de nasci
mento de Buda, em 1976, estimulou uma série 
de pesquisas arqueológicas, que levaram à des
coberta de um templo budista de cerca do século 
VII, no sul da URSS, um centro de meditação 
no Ceilão e inscrições na índia, que revelaram 
dados novos acerca da dinastia Maurya.

Os budistas, que desde o fim da II Guerra 
Mundial desempenhavam importante papel nos 
movimentos de libertação de seus países, enfren
taram, no período 1976/78, uma série de hostili
dades, movidas por partidos ou regimes de es
querda, no Ceilão, no Vietnam e no Cambodja.

HINDUÍSMO
Os hinduístas foram a ponta de lança da contes
tação em 1977 na índia, onde grupos nacionalis
tas e de direita, por divergirem da política do

Governo, tiveram um papel decisivo na queda da 
primeira-ministra Indira Gandhi.

A expansão de práticas de meditação hinduís
tas, tais como a ioga e a meditação transcenden
tal, continuou crescente nos últimos anos na Eu
ropa e nas Américas. Somente em 1977, foram 
criadas 125 novas organizações hindus em todo 
o mundo (1/4 delas nos EUA), oferecendo uma 
grande variedade de doutrinas, que têm nos 
exercícios físico-espirituais sua principal arma 
de combate aos males da civilização.

SEITAS
A proliferação de seitas religiosas as mais diver
sas é um fenômeno mundial. Nos EUA, elas sur
gem e desaparecem com freqüência, apresentan
do místicas e objetivos bastante variados. Vão 
desde a Igreja de Satã, que adora o Diabo, até 
o Culto ao Disco Voador. Algumas se transfor
maram em “multinacionais da fé”, movimentan
do grandes somas de dinheiro em muitos países 
e exercendo um intenso trabalhp de aliciamento 
de jovens. Em geral exploram a religiosidade na
tural dos seus adeptos de forma exacerbada, po
dendo motivar tragédias como a do Templo do 
Povo (ver adiante).

No Brasil, têm se destacado, além dos Hare 
Krishna e dos Meninos de Deus (que esperam 
para breve o retorno de Jesus à terra) — ambas 
com grande penetração entre os jovens —, vá
rias seitas de origem japonesa, como a Seicho- 
No-Iê, a Igreja Messiânica do Brasil e a Perfect 
Liberty. São cultos fundados por médiuns, e 
apresentam, em geral, um sincretismo de várias 
religiões: o budismo, o xintoísmo e até mesmo 
o cristianismo. Costumam praticar o culto aos 
mortos e pretendem eliminar o sofrimento recor
rendo a meios místicos.

A proliferação de seitas também deixou um 
resultado trágico no Brasil. Em 1977, na Bahia, 
José Maurino dos Santos (“Mamota”), trabalha
dor rural da região de Novo Mundo, disse ter 
recebido uma revelação divina. Reuniu alguns 
adeptos e formou uma comunidade, a Assem-
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Nas fotos, os líderes de 
algumas das numerosas 
seitas que têm surgido 
pelo mundo: Ambujaksa 
Dasa (esq.), presidente 
dos Hare Krishna, no Rio, 
ao sofrer intervenção 
policial em seu templo, 
após reclamações de 
pais de menores; 
o ' profeta”  Maurino, que, 
em 77, sacrificou oito 
crianças em Salvador; 
e, pregando em Nova York 
o sul-coreano Sun Myung 
Moon, criador da 
Igreja da Unificação, 
que faz grande sucesso 
nos EUA e também 
motiva manifestações 
de protesto.
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Tokuchíka Miki, 
patriarca mundial 
da Perfect Liberty, 
preside o encerramento 
da cerimônia religiosa 
máxima dessa seita, 
realizada em maio de 
78 em Arujá (SP).

REMO
Ver Esportes

RENDA NACIONAL
Ver Produto Nacional

REPRESAS
Ver Energia, Produção 
de; Engenharia

REPÚBLICA
DOMINICANA
Ver Dominicana, RepúbJica

REPÚBLICA MALGAXE
Ver Malgaxe, República

REUNIÃO, ILHA DE
Ver Territórios 
Dependentes

REVISTAS
Ver Imprensa

bléia Universal dos Santos. Durante um ritual, 
o líder religioso exigiu o afogamento de oito 
crianças, “pequenos seres endemoninhados, que 
deveriam morrer para salvar a humanidade”.

Hare Krishna. Esta seita, fundada em Nova 
York em 1965, que obriga os adeptos a abando
narem o nome, os bens e o direito de escolher
o próprio cônjuge, foi alvo de uma série de de
núncias no Brasil em 1977. Vários pais acusa
ram seus dirigentes de estarem desviando os fi
lhos de suas atividades normais, e imbecilizan
do-os. Houve intervenção policial para a retira
da de menores dos templos e, ante a continuida
de das denúncias, a seita proibiu a permanência 
de menores.

Igreja da Cientologia. Contando alguns mi
lhões de seguidores, esta seita foi fundada nos 
EUA por Ron Hubbard, considerado um “deus 
vivo” por seus adeptos. Baseia sua mística num 
aparelho que mede o pH (índice de acidez) ou 
a tensão superficial da pele, o que indicaria o 
progresso espiritual do indivíduo. Os crentes da 
Cientologia precisam realizar vários cursos es
pecializados, promovidos pela própria Igreja, e 
todos extremamente caros. A seita foi processa
da pelo Governo norte-americano, que acusa 
seus dirigentes de terem roubado documentos 
governamentais.

Igreja da Unificação. Uma das maiores sei
tas atuais nos EUA, foi fundada na Coréia do 
Sul por Sun Myung Moon. Sua mística é uma 
fusão de elementos religiosos orientais e ociden
tais, e possui milhões de adeptos. Extremamente 
rica, em 1976 chegou a lançar um jornal na cida
de de Nova York.

Perfect Liberty. Em maio de 1978, realizou- 
se em Arujá, a 40 quilômetros da cidade de São 
Paulo, a festa religiosa máxima desta seita, que 
tem no Brasil seu centro de difusão na América 
Latina. Para o local, considerado “terra sagra
da” (Seiti), convergiram adeptos de todo o Brasil 
(cerca de 100 000), da Argentina e do Peru. Vin
do especialmente do Japão, o patriarca mundial 
da seita, Tokuchika Miki, encerrou a cerimônia 
religiosa vestido de dourado e carregado num 
palanquim por noviços vestidos de negro. A sei
ta funciona como uma empresa, cuja hierarquia 
pode ser galgada pelos seguidores. Sua principal 
fonte de renda provém do hosho (donativo feito 
em troca de graças pessoais) e do kenkin (arreca
dação destinada à construção de novos templos, 
aluguéis, compra de veículos etc.). Existe ainda 
uma espécie de empréstimo, o missassague, que 
é enviado à sede japonesa e que o adepto recebe 
de volta até um ano depois, sem juros.

Seicho-No-lê (ou Morada do Progredir 
sem Fim). É a seita oriental que reúne o maior 
número de adeptos no Brasil (900 000), segundo 
dados apresentados em 1977 pela sede central 
em São Paulo, cidade que concentra 400 000 
fiéis. Pretende englobar todas as crenças, permi
tindo a participação dos adeptos em qualquer re

ligião e pregando a compreensão, a harmonia e 
a aceitação dos males do mundo.

Templo do Povo. O reverendo norte-ameri
cano Jim Jones, fundador e líder da seita, trans
feriu-se, em 1974, dos EUA para o interior da 
Guiana, juntamente com oitocentos adeptos (na 
maioria negros), para ali fundar um “paraíso 
marxista-cristão”. Os fiéis entregaram-lhe todas 
as suas propriedades, e a comunidade proveria 
suas necessidades. E ali permaneceram esqueci
dos até que, em 1978, começaram a surgir acu
sações ao líder da seita. Denúncias de torturas, 
extorsões, abusos sexuais, além da acusação de 
que os moradores de Jonestown (como foi deno
minada a comunidade na Guiana) eram manti
dos prisioneiros, obrigados a realizar trabalhos 
forçados, enquanto a seita acumulava uma gran
de fortuna.

Em novembro de 1978, impressionado com 
essas denúncias, o deputado democrata pela Ca
lifórnia, Leo J. Ryan, resolveu averiguar a vera
cidade das acusações e partiu para Jonestown 
acompanhado de alguns jornalistas e dos advo
gados da seita. Durante a festa que se preparou 
em homenagem aos visitantes, os jornalistas co
meçaram a receber bilhetes de fiéis com pedidos 
de ajuda. Quando o grupo se dispunha a partir, 
cerca de dezesseis seguidores de Jones se prepa- 
pararam para acompanhá-lo. Os visitantes não 
chegaram a embarcar, entretanto, pois, no aero
porto, um pequeno grupo de fanáticos começou 
a atirar, matando o deputado Ryan, três jornalis
tas e uma jovem.

Mas a tragédia ainda assumiria proporções gi
gantescas. Quando as forças do Governo da 
Guiana chegaram a Jonestown para investigar o 
crime, encontraram a terrível cena de um suicí
dio ou sacrifício coletivo: cerca de novecentos 
corpos de homens, mulheres e crianças jaziam 
no solo ao redor de um galpão. A maioria havia 
ingerido cianureto de potássio misturado a suco 
de fruta, a mando de Jim Jones. Alguns estavam 
mortos a tiros e Jim Jones se matara com uma 
bala na cabeça. Segundo relato dos poucos so
breviventes, Jones repetia todas as semanas um 
ritual de treinamento para a morte coletiva, obri
gando todos os membros da comunidade a inge
rir um suco de fruta.

Dizendo-se representante de Cristo e Lênin na 
terra, Jim Jones apresentava nos últimos tempos 
sinais crescentes de demência. Todas as denún
cias anteriormente esboçadas foram confirmadas 
e ampliadas pelos sobreviventes. O clima em Jo
nestown era de terror e de campo de concentra
ção. Aos negros, cerca de 80% dos habitantes 
de Jonestown, Jones ameaçava com a iminência 
de um regime nazista nos EUA, que os trataria 
da mesma forma como os judeus foram tratados 
por Hitler. Dizia ainda que a CIA conspirava 
para destruir a seita e aprisionar todos os seus 
membros. Explorando o medo, Jones mantinha 
a todos sob o seu controle.



Rio de Janeiro
Estado do Sudeste do Brasil, limitado por Minas Gerais 
e Espírito Santo (N), oceano Atlântico (S, L) e São Paulo 
(O); área: 44 268 km 2; população: 11 019 200 (est. 
1977); capita l: Rio de Janeiro (4 857 716 hab., es t
1975); principais cidades: Niterói, Duque de Caxias, São 
Gonçalo, Nova Iguaçu, Campos; principais produtos: 
ferro e aço, produtos petroquímicos, navios, açúcar, ar
roz, carne; governador: almirante Floriano Peixoto Faria 
Lima, até 15-3-1979.

O MDB, amplamente majoritário, pôde eleger 
indiretamente em 1978 o Governo do Estado, de
pois de um acordo entre os dois principais chefes 
locais do partido: Chagas Freitas, mais aceitável 
pelo Governo federal por suas posições conser
vadoras, ficou com o cargo de governador, en
quanto para Amaral Peixoto restou a vaga de 
senador “biônico”.

Nas eleições parlamentares diretas, o MDB 
reelegeu o senador Nelson Carneiro, com
2 184 900 votos contra 1 296 574 dados aos dois 
cadidatos da Arena, Vasconcelos Torres e San
dra Cavalcanti, esta abertamente apoiada por 
Chagas Freitas. O MDB elegeu ainda 52 deputa
dos federais (2 602 232 votos) e a Arena 18 
(884 264 votos). Para a Assembléia estadual o 
MDB mandou 35 representantes (2 650 064 vo
tos) e a Arena, 11 (926 317 votos).

Violência. A Baixada Fluminense, conside
rada pela ONU em 1978 o lugar mais violento 
do mundo, registrou 1 800 mortes violentas no 
período 1975/78 Em outubro de 1976, o Gover
no resolveu aplicar 30 milhões de cruzeiros em 
obras de infra-estrutura urbana na Baixada, que 
tem 3 milhões de habitantes concentrados em
1 300 km2 e funciona como depósito de mão-de- 
obra empregada na metróple fluminense.

O terrorismo de direita esteve particularmente 
ativo no Rio em 1976. Em agosto, explodiu uma 
bomba na sede da Associação Brasileira de Im
prensa (ABI). No mesmo mês, foi encontrada 
outra na sede da Ordem dos Advogados do Bra
sil (OAB). Em setembro, o bispo da Nova Igua
çu, D. Adriano Hipólito, foi seqüestrado e es
pancado por membros da Associação Antico
munista Brasileira (AAB), organização que se 
responsabilizaria por dois atentados a bomba 
cometidos no mesmo mês: contra a casa do em
presário de comunicações Roberto Marinho e 
contra a sede do extinto jornal Opinião.

Economia. O Estado perdeu um empreendi
mento industrial de porte: a Fábrica Nacional 
de Motores, montadora do automóvel Alfa Ro
meo, foi transferida em 1978 para Betim (Minas 
Gerais), junto às novas instalações da Fiat.

Na agricultura, o principal produto do Esta
do, a cana-de-açúcar, sofreu a progressiva queda 
da cotação internacional do açúcar. E a suino- 
cultura foi seriamente afetada com a descoberta, 
em 1978, de um foco de peste suína africana em 
Paracambi.

A produção siderúrgica foi de 2 607 585 tone
ladas em 1977. Em 1978, prosseguiu o terceiro 
estágio do plano de expansão que deveria dar à 
Companhia Siderúrgica Nacional (usina de Vol
ta Redonda) a capacidade de produzir 4,6 mi
lhões de toneladas por ano até 1981. O setor de 
construção naval, altamente concentrado no Es
tado, experimentou grande desenvolvimento (ver 
Naval, Indústria). No litoral norte, continuaram 
os trabalhos para a exploração da nova bacia pe
trolífera de Campos, tendo sido anunciada, no 
ano de 1976, a conclusão do poço mais promis
sor da área, o RJ-S-46. Também no setor de 
energia, prosseguiu a construção da usina nu
clear de Angra I, na Baía de Itaorna, Angra dos 
Reis (ver Energia, Produção de).

Rio de Janeiro
Os dados sobre a realidade sócio-econômica da 
cidade, contidos no Plano Urbanístico Básico, 
elaborado no primeiro semestre de 1977, revela
ram um panorama pouco animador da Cidade 
Maravilhosa. Segundo as estatísticas oficiais, 
mais de um milhão de cariocas moram em fave
las e 80% da população ocupam apenas 20% do 
espaço físico disponível no município. Somente 
em Copacabana vivem 48 871 hab. por km2, 
uma das mais altas concentrações demográficas 
do mundo. Por isso acumularam-se graves pro
blemas de saneamento básico, acarretando a po
luição das praias. A poluição atinge índices insu
portáveis na lagoa Rodrigo de Freitas, cuja fau
na aquática foi praticamente extinta. Tal situa
ção levou a prefeitura do Rio de Janeiro a for
mular uma política de reorganização das áreas 
edificadas e uma gradual ocupação das novas 
zonas residenciais, como a Barra da Tijuca.

Empreendeu-se nos últimos três anos a refor
mulação urbanística de áreas centrais, principal
mente no bairro da Lapa, com abertura de novas 
praças e avenidas. Além disso, com a conclusão, 
em 1978, da primeira linha do metrô da cidade,

A violência tornou-se 
um dos problemas 
mais graves do Estado 
do Rio. Na foto, 
o carro de Dom Adriano 
Hipólito, bispo de 
Nova Iguaçu, destruído 
por uma bomba em 
setembro de 19 76, em 
frente à sede da CNBB.
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A catedral metropolitana 
de São Sebastião, de 
concepção arquitetônica 
arrojada, foi inaugurada 
no Rio em 1978.

cinco representantes (276 998 votos) e o MDB, 
três (185 477 votos). Na Assembléia, a Arena fi
cou com quinze deputados (211481 votos) e o 
MDB, nove (174 656 votos).

Irregularidades. Tarcísio Maia fez investi
gar a administração de seu antecessor, Cortez 
Pereira (que tivera o apoio de Dinarte). Em con
seqüência, três ex-diretores do Banco de Desen
volvimento do Rio Grande do Norte e mais Cor
tez Pereira foram julgados em setembro e conde
nados à prisão. Cortez, sentenciado a 18 dias, 
foi absolvido em 1977.

Sal e camarões. Cerca de quatrocentas em
presas salineiras entraram em crise em 1978, 
causando grande desemprego. O Governo pas
sou então a incentivar a transformação das sali
nas em viveiros de camarões, mas o investimento 
necessário afastou do plano muitos pequenos 
empresários. A agricultura, atingida pela grave 
seca de 1976, ainda não se recuperara plenamen
te em 1978, exceto no caso do algodão.

ao
3

que se estende da Cidade Nova, na zona Norte, 
até o bairro da Glória, na praia do Flamengo, 
a prefeitura liberou ao tráfego várias ruas inter
ditadas havia anos. Entre os novos edifícios 
construídos no Rio destaca-se o da catedral de 
São Sebastião, inaugurada em 1978, que substi
tuiu a tradicional igreja da Candelária na função 
de Sé Metropolitana.

Um dos maiores obstáculos à solução dos 
problemas da cidade tem sido a falta de recur
sos, pois metade dos 6,4 bilhões de cruzeiros do 
orçamento municipal de 1977 destinou-se a co
brir despesas com pessoal e encargos sociais, si
tuação que se repetiu em 1978. Outro problema 
são os gastos com juros, correção monetária e 
amortização de empréstimos tomados pelo mu
nicípio, que em 1978 elevaram-se a 700 milhões 
de cruzeiros.

Rio Grande do Norte
Estado do Nordeste do Brasil, limitado pelo oceano 
Atlântico (N e L), Paraíba (S) e Ceará (0); área: 53 015 
km 2; população: 2 034 400 (est. 1978); cap ita l: Natal 
(343 679 hab., est. 1977); principais cidades: Mossoró, 
Ceará-Mirim, Caicó, Currais Novos; principais produtos: 
sal, algodão, carnaúba e sisal; governador: Tarcísio de 
Vasconcelos Maia, até março de 1979.

A forte oposição entre os grupos políticos do 
ex-governador Aluísio Alves, chefe do MDB 
local, e do senador arenista Dinarte Mariz, so
mada à disputa entre as facções arenistas, levou 
a curiosas alianças nas eleições de 1978. Para 
não ter no Governo do Estado o ex-senador Dix- 
Huit Rosado, candidato de Dinarte, Aluísio 
apoiou o candidato (e primo) do governador 
Tarcísio Maia, Lavoisier Maia Sobrinho. Este 
foi afinal indicado pelo Governo federal e homo
logado pelo Colégio Eleitoral, enquanto Dinarte 
ficava apenas com o cargo de senador “biônico”. 
Nas eleições parlamentares diretas de novembro, 
venceu também o candidato do governador, Jes- 
sé Pinto Freire, apoiado pelo MDB. Em troca, 
Jessé apoiou a reeleição à Câmara Federal de 
Henrique Alves, presidente do MDB local e filho 
de Aluísio. Para a Câmara, a Arena mandou

Rio Grande do Sul
Estado da Região Sul do Brasil, limitado por Santa Catari
na (N), Uruguai (S), oceano Atlântico (L) e Argentina (0); 
área: 282 184 km 2; população: 7 971 400 (est. 1978); 
capita l: Porto Alegre (1 043 964 hab., est. 1975); prin
cipais cidades: Pelotas, Santa Maria, Canoas, Caxias do 
Sul; principais produtos: soja, trigo, carne, calçados e 
arroz; governador: Sinval Guazzelli, com mandato até 
15-3-79.

O governador Sinval Guazzelli não conseguiu 
fazer seu sucessor em 1978: o Governo federal 
indicou para governar o Estado não o então se- 
cretário-geral da Arena, Nelson Marchezan, mas
0 vice-governador Amaral de Souza. Marchezan 
ficou com a presidência da Câmara dos Deputa
dos. E o então senador Tarso Dutra, que articu
lou a indicação de Amaral de Souza, foi feito 
senador “biônico”.

Nas eleições parlamentares diretas de 1978, o 
candidato do MDB a senador, Pedro Simon, 
venceu os três candidatos da Arena, com
1 751 469 votos contra 1 091 131. O MDB ele
geu ainda dezoito deputados federais (1 488 926 
votos) e a Arena catorze (1 197 828 votos), e 31 
deputados estaduais (1 515 575 votos) contra 25 
da Arena (1 199 688 votos)

Pedro Simon, do MDB, elegeu-se para o Senado, e o are
nista Amaral de Sousa foi indicado para governador.
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A seca que atingiu o Sul em 77 provocou cenas inéditas, 
como esta registrada no interior gaúcho.

Seqüestro internacional. No dia 17 de no
vembro de 1978, a uruguaia Lilian Celiberti Ro
sas de Casariego, seus filhos Camilo e Frances- 
ca, menores, e seu amigo, também uruguaio, 
Universindo Rodríguez Díaz desapareceram em 
Porto Alegre. Dias mais tarde, eles reaparece
ram em Montevidéu: Lilian, presa; as crianças, 
entregues à avó pela polícia uruguaia; de Univer
sindo nada mais se soube. Surgiu então a denún
cia de que eles teriam sido seqüestrados, numa 
operação conjunta das polícias políticas uru
guaia e brasileira. As principais testemunhas do 
rumoroso caso foram os jornalistas Luís Cláu
dio Cunha e João Batista Scalco, da sucursal da 
revista Veja em Porto Alegre. Alertados por um 
telefonema anônimo, os jornalistas chegaram ao 
apartamento de Lilian a tempo de vê-lo ocupado 
por vários homens armados, entre os quais reco
nheceriam o investigador Orandir Lucas, vulgo 
“Didi Pedalada”, e o delegado do DOPS gaú
cho, Pedro Seelig. Em diligências feitas mais tar
de em Montevidéu por uma comissão da OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil) gaúcha, o me
nino Camilo reconheceu o prédio do DOPS co
mo o lugar onde passou algum tempo, e o dele
gado Pedro Seelig como um dos participantes da 
ação. O governador Guazzelli exigiu completa 
apuração dos fatos, mas o ano terminou sem que 
isso acontecesse.

Seca e enchente. A agricultura gaúcha en
cerrou 1978 com o crescimento negativo de 7%, 
ainda em conseqüência da violenta seca que 
atingiu o Estado em 1977. Nesse ano, as chuvas 
de julho/agosto, caídas após a forte estiagem, en
cheram o rio Jaguarão, que transbordou, inun
dando 24 municípios.

A indústria, que apresentou em 1978 um cres
cimento de 5,9%, deveria expandir-se com a 
construção, a 80 km de Porto Alegre, do terceiro 
pólo petroquímico brasileiro. A implantação do 
pólo prosseguiu em ritmo lento em 1978.

Adubo-papel. Em meados de 1977, veio a 
público o escândalo do “adubo-papel”. Muitos 
agricultores, aproveitando as facilidades de fi

nanciamento para a compra de fertilizantes e 
corretivos do solo, apresentaram falsas notas fis
cais de compra desses produtos às agências do 
Banco do Brasil, aumentando os limites dos cré
ditos a que teriam direito. Na época, comentou- 
se que, se fossem verdadeiras as compras de cal
cário financiadas pelo Banco do Brasil, o Estado 
poderia ser totalmente coberto com uma camada 
desse corretivo agrícola.

Rodésia
República da África centro-meridional, limitada por Zâm
bia (N), Moçambique (L), Africa.do Sul (S) e Botsuana 
(O); área: 390 580 km 2; população: 6 740 000 (1977); 
cap ita l: Salisbury (566 000 hab., est. 1977); principal 
cidade: Bulawayo (340 000 hab., est. 1975); línguas: 
inglês (oficial) e bantu; re lig iões: animismo e anglicanis- 
mo; PNB: 3,43 bilhões de dólares (1975); principais ex
portações: fumo, asbesto, cobre e cromo; Governo: pri
meiro-ministro, lan Smith (até 21-1-78); lan Smith, Abel 
Muzorewa, Ndabaningi Sithole e Jeremiah Chirau (mem
bros do Conselho Executivo).

A vida política da Rodésia tem sido marcada 
pelos esforços da maioria negra para alijar a mi
noria branca do poder. As atividades dos guerri
lheiros da Frente Patriótica intensiflcaram-se 
desde 1976, levando tropas rodesianas a realiza
rem constantes incursões aos territórios de Mo
çambique e Zâmbia, a fim de destruir suas bases 
de apoio nesse país.

A proposta feita pela Grã-Bretanha e EUA, 
em setembro de 1977, para a formação de um 
governo provisório destinado a preparar a trans
ferência de poder para a maioria negra foi rejei
tada por lan Smith, que preferiu discutir a elei
ção de um governo definitivo. Os líderes da 
Frente Patriótica — Robert Mugabe e Joshua 
Nkomo — recusaram qualquer entendimento 
com o regime racista de Smith, mas os chefes 
moderados Abel Muzorewa, Ndabaningi Sithole 
e Jeremiah Chirau concordaram em dialogar.

O pacto interno, firmado em março de 1978 
pelo Governo e líderes moderados, estabeleceu
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Corpos de civis negros 
e de guerrilheiros 
da Frente Patriótica 
rodesiana são retirados 
da área de combate 
por um helicóptero, após 
confronto com as 
forças de segurança do 
governo lan Smith, em 
Bushu, nas proximidades 
de Salisbury (1978).



0  crescimento da 
guerrilha e as pressões 
de todo o mundo contra 
o regime racista 
rodesiano levaram à 
formação de um governo 
provisório inter- 
racial. Ao lado, 
a partir da esquerda, 
Jeremiah Chirau,
Patrick Murindagomo (que 
oficiou a cerimônia 
de juramento), Abel 
Muzorewa, lan Smith e 
Ndabaningi Sithole.

RODOVIAS
Ver Transporte

a transferência gradual do poder aos negros, mas 
deu aos representantes brancos no Parlamento o 
direito de vetar alterações na Constituição e con
trolar as Forças Armadas. Foi criado o Conse
lho Executivo, órgão supremo do poder, integra
do por Smith e pelos chefes moderados. Os guer
rilheiros da Frente Patriótica prosseguiram em 
suas atividades, realizando atentados a bomba 
em Salisbury e abatendo um avião civil rodesia
no, em setembro. Em represália, Smith enviou 
tropas para atacar as bases guerrilheiras nos ter
ritórios de Moçambique, Zâmbia e Botsuana, e 
transferiu para abril de 1979 as eleições marca
das para o final de 1978.

Economia. A oposição dos países vizinhos 
ao regime rodesiano, as atividades dos guerri
lheiros — que em dezembro destruíram 28 depó
sitos de combustível perto da capital — e as san
ções da ONU, têm afetado a economia do país, 
agravando a queda das exportações, o desempre
go e o déficit orçamentário.

Ver também: Á frica; ONU.

Romênia
República socialista do sudoeste da Europa, limitada pela 
URSS (N e L), mar Negro (SE), Bulgária (S), Iugoslávia 
(SO) e Hungria (NO); área: 237 500 km 2; população: 
21 559 400 (1977); cap ita l: Bucareste (1 807 000 hab., 
1977); principais cidades (1976): Constantza (290 226 
hab.), lachi (284 308 hab.), Timichoara (282 681 hab.); 
língua: romeno; re lig ião: Igreja Ortodoxa Romena; 
PNB: 27,6 bilhões de dólares (1975); principais expor
tações: maquinaria e equipamentos de transporte, ali
mentos, derivados de petróleo, produtos químicos; Go
verno: presidente da República e secretário-geral do Par
tido Comunista, Nicolae Ceausescu.

O fato mais importante da vida política da 
Romênia no período 1976/78 foi a consolidação 
de uma nova postura nas relações internacionais 
do país, com base no princípio da independência 
dentro do Comecon e do Pacto de Varsóvia, de 
acordo com as diretrizes traçadas pelo presiden
te Nicolae Ceausescu durante o XXV Congresso 
do Partido Comunista da União Soviética, em
1976, quando salientou a necessidade de uma 
nova unidade do movimento comunista interna
cional fundamentada no direito de cada partido 
definir sua própria linha política. Com esse es
pírito, o líder romeno apoiou as teses eurocomu-

nistas do Partido Comunista Espanhol, em
1977, contra os ataques do PC da URSS, e em 
dezembro de 1978 se opôs ao aumento do orça
mento militar dos países membros do Pacto de 
Varsóvia, proposto pela URSS.

A implementação da nova diplomacia inde
pendente resultou no estabelecimento de relações 
com a Espanha em janeiro de 1977 e nas visitas 
de Ceausescu aos EUA em abril de 1978 e à 
Grã-Bretanha em junho, países com os quais fir
mou importantes acordos. Em agosto, o presi
dente romeno recebeu a visita do primeiro-minis
tro chinês Hua Kuo-feng pouco depois de haver 
conferenciado com Leonid Brejnev na Criméia.

A nova diplomacia romena desempenhou 
também importante papel no conflito do Oriente 
Médio, pois o presidente Ceausescu contribuiu 
muito para o início das negociações entre o pri
meiro-ministro israelense Menachem Begin e o 
presidente egício Anuar Sadat, os quais visita
ram a Romênia em 1977.

Política interna. Foram freqüentes as de
núncias de violação dos direitos humanos no 
país, e em fevereiro de 1977 vários dissidentes 
foram presos por divulgarem documento exigin
do o cumprimento das garantias constitucionais 
(liberdade de reunião, de imprensa, de religião) 
e o respeito aos Acordos de Helsinque. Em 
maio, nas comemorações do centenário da inde
pendência, o Governo concedeu anistia a cerca 
de 19 000 presos políticos e comuns, entre eles 
o escritor dissidente Paul Goma.

Surgiram também denúncias de discriminação 
contra as minorias húngaras da Transilvânia, fa
to que motivou a realização de uma conferência, 
em fevereiro de 1978, entre o líder comunista 
húngaro Janos Kadar, e o dirigente romeno Ste- 
fan Andrei para estudar o problema.

Os objetivos do sexto plano qüinqüenal 
(1975/80) só em parte foram alcançados. Em
1976, a expansão industrial chegou a 11,6%, 
mas em 1977 esse setor da economia foi afetado 
pelo terremoto que assolou Bucareste. Outro fa
to que prejudicou o desempenho da economia foi 
a greve dos 30 000 mineiros de carvão, por me
lhores salários e condições de vida. O movimen
to obrigou o Governo a dar maior atenção a pro
dução de bens de consumo e melhoria do abaste
cimento. Em março de 1978, o Comitê Central 
do Partido Comunista aprovou novas medidas 
para aumentar a autonomia das empresas, que 
disporão de 25% de seus lucros para importação 
de tecnologia estrangeira.

Rondônia
Território da Região Norte do Brasil, limitado pelo Ama
zonas (N), Acre (O), Bolívia (S e O), Mato Grosso (L); 
área: 243 044 km 2; população: 153 000 (est. 1977);
capital: P o rto  V o lh o  ( 1 0 7  6 2 3  h a b ., o et. 1 9 7 D), principal

cidade: Guajará-Mirim; principais produtos: arroz e 
mandioca; governador: Humberto da Silva Guedes.



Nas eleições para a Câmara dos Deputados, 
a 15 de novembro de 1978, a legenda do MDB 
saiu vitoriosa, com 36 365 votos, contra 30 214 
da Arena. Cada partido ficou com uma cadeira 
na Câmara, sendo eleitos Jerônimo Garcia San
tana (MDB) e Newton Pessoa (Arena).

Em 1977, foram criados cinco novos municí
pios (Ariquenes, Vila Rondônia, Pimenta Bueno, 
Cacoal e Vilhena), medida considerada por al
guns políticos o prenúncio da transformação do 
território em Estado, cujo projeto já se encontra 
em tramitação no Congresso Nacional.

Economia. Em novembro de 1978, o presi
dente das Centrais Elétricas de Rondônia, José 
Gomes de Melo, anunciou a construção no terri
tório de doze mini-hidrelétricas, que deveriam 
estar concluídas até final de 1982.

Roraima
Território da Região Norte do Brasil, limitado pela Vene
zuela (N), Amazonas (S), Pará (SE) e Guiana (L); área: 
230 104 km 2; população: 51 300 (est. 1977); cap ita l: 
Boa Vista (42 873 hab., est. 1975); principal cidade: 
Caracaraí; principais produtos: madeira e produtos ali
mentares; governador: coronel, Fernando R. Pereira.

No período 1976/78 surgiram graves denún
cias contra a administração do governador Ra
mos Pereira: favorecimento de grupos econômi
cos, crimes contra os índios e conivência com 
furto de gado e de energia elétrica, de acordo 
com relatório apresentado pelo deputado Ario 
Teodoro (MDB-RJ). Em agosto de 1976, o chefe 
da divisão local da Polícia Federal, que teria ten
tado conter atos de abuso de autoridade do go
vernador, foi afastado do cargo pelo Ministério 
da Justiça.

Terras. O principal problema do Território 
é a disputa por terras pertencentes aos índios. 
Em 1977, os índios ianomãs foram vitimados 
por uma epidemia de sarampo que matou 68 
pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Se
gundo a Funai, a doença teria sido levada à tribo 
por caçadores ou garimpeiros, que continuaram 
penetrando nas reservas indígenas. No mesmo 
ano, funcionários do INCRA, que sobrevoaram 
a região, constataram a existência de garimpos 
em terras dos ianomãs.

As eleições parlamentares de novembro de 
1978 foram vencidas pela Arena, que elegeu dois 
deputados federais (14 707 votos), enquanto o 
MDB, com 3 638 votos, não elegeu nenhum.

Ruanda
República da África central, limitada por Uganda (N), Tan
zânia (L), Burundi (S) e Zaire (0); área: 26 338 km 2; po
pulação: 4 449 000 (est. 1977); cap ita l: Kigali (90 000 
hab., 1977); principal cidade: Butare (529 655 hab.,
1970); línguas: kiniaruanda e francês (oficiais); re li
g i õ e s :  catolicismo e animismo; P N B :  3 6 0  milhões de
dólares (1975); principais exporta ções^a fé  e estanho; 
Governo: presidente, Juvenal Habyalimana.

Cinco anos após tomar o poder por meio de 
um golpe militar, o major-general Juvenal Ha
byalimana, procurando legitimar seu governo, 
convocou a população para votar, em dezembro 
de 1978, uma nova Constituição, cujo texto dis
põe que o presidente do Movimento Revolucio
nário Nacional pelo Desenvolvimento, único 
partido legal, seja sempre o único a candidatar- 
se à presidência da República. A nova carta foi 
aprovada por quase 90% dos eleitores.

Salomão lhas
República do Pacífico sul, membro da Comunidade de 
Nações, situada a leste de Papua-Nova Guiné. Além das 
ilhas maiores — Bougainville, Choiseul, Santa Isabel, 
New Geórgia, Malaita, San Cristobal e Guadalcanal — 
o arquipélago compreende um grande número de ilhotas; 
área: 28 446 km 2; população: 196 800 (1976); capital 
e principal cidade: Honiara (14 900 hab., est. 1976); 
língua: inglês; re lig ião: protestantismo; principais ex
portações: copra, madeira, peixe; Governo: rainha, Eli- 
sabete II; governador-geral, Baddeley Devesi; primeiro- 
ministro. Peter Kenilorea.

Após uma tentativa unilateral de proclamação 
da independência, a Coroa britânica concedeu, 
a 2 de janeiro de 1976, a autonomia ao Proteto- 
rado Britânico das Ilhas Salomão. A indepen
dência se efetivou a 7 de julho de 1978, e Peter 
Kenilorea foi designado primeiro-ministro, en
quanto um cidadão salomônico, Baddeley De
vesi, assumiu o cargo de governador-geral. Salomão, ilhas

Salvador
A falta de moradias adequadas e a conservação 
da cidade estão entre os mais sérios problemas 
da capital baiana. Em 1978, 80 000 pessoas vi
viam em palafítas nos alagados, e 80% dos habi
tantes (1 237 373 em 1975) ocupavam submora-

RUSSIA
Ver União Soviética

SAINT CHRISTOPHER- 
NEVIS
l/er Territórios 
Dependentes

SAINT PIERRE 
E MIQUELON
Ver Territórios 
Dependentes

SALÁRIO
Ver Trabalho

SALT
Ver Defesa Nacional

A falta de verbas 
oficiais tem prejudicado 
a conservação das 
partes históricas de 
Salvador. Dois sobrados 
do grande conjunto 
arquitetônico do
Pelourinho desabaram 
em julho de 78.

Roraima

Ruanda



352 dias. Em julho desse ano, com o desmoronamen
to da ladeira da Conceição, no centro, desco
briu-se que a avenida do Contorno, construída 
vinte anos antes e principal via de ligação entre 
a Cidade Alta e a Cidade Baixa, afetada pela 
erosão, também podia desmoronar. Por isso, em 
dezembro iniciou-se obra de sustentação dos tre
chos atingidos. Ainda em julho ocorreu outro 
desabamento: no conjunto arquitetônico do Pe
lourinho, dois sobrados da parte não restaurada 
caíram e mais de 40 ficaram na iminência de de
sabar. Em agosto, romperam-se três cabos do 
elevador Lacerda, causando a queda de uma das 
quatro cabines, após 106 anos de uso.

SAM O A OCIDENTAL

Samoa Ocideptal
Monarquia da Oceania, membro da Comunidade de Na
ções, situada 1 600 km a nordeste da Nova Zelândia; 
área: 2 784 km 2; população: 152 000 (est. 1977); capi
ta l e principal cidade: Apia (32 100 hab., est. 1976); lín 
guas: samoano e inglês; re lig ião: cristianismo; PNB: 50 
milhões de dólares (1975); principais exportações: ca- 
can e copra; Governo: presidente, Malietoa Tonumafili 
II; primeiro ministro, Tupuola Taisi Tufuga Eifi.

Após as eleições parlamentares de março de
1976, Tupuola Taisi Eifi tornou-se o novo chefe 
do Governo e o primeiro nesse cargo a não des
cender de reis.

O declínio nos preços do cacau e da copra em
1977 causou queda na produção agrícola e dese
quilíbrio na balança de pagamentos, levando o 
país a buscar recursos externos, sobretudo junto 
ao FMI.

A China, reconhecida por Samoa em 1975, 
estabeleceu sua embaixada em Apia em 1976.

San Marino
República da Europa, encravada no nordeste da Itália; 
área: 61 km 2; população: 20 400 (est. 1977); capital: 
San Marino (4 600 hab., est. 1976); língua: italiano; re li
gião: catolicismo; principais exportações: vinho, cerâ
mica e selos postais; Governo: Grande Conselho de Esta
do, de onze membros, sendo as funções executivas exer
cidas pelos ministros do Exterior (Gian Luigi Berti) e do 
Interior (Giuseppe Lonfernini).

O país experimentou uma crise política no fi
nal de 1977, quando os socialistas se retiraram 
da coalizão governista, por não concordarem 
com a política econômica posta em prática pelos 
democrata-cristãos. O fato provocou a antecipa
ção das eleições, realizadas em 28 de maio de
1978. O resultado, pela primeira vez na história 
do país, deu maioria absoluta no Grande Conse
lho de Estado a uma coligação de esquerda for 
mada pelos partidos Socialista e Comunista.

Os primeiros atos do novo Governo foram a 
condenação dos julgamentos de dissidentes fei
tos na União Soviética e um apelo em favor do 
cumprimento do Acordo de Helsinque sobre di
reitos humanos.

SALVADOR, EL
Ver El Salvador

S AM O A AM E R IC AN A
Ver Territórios 
Dependentes

SANTA HELENA
Ver Territórios 
Dependentes

R A N T A  I Ú f i lA
Ver Territórios 
Dependentes

Santa Catarina
Estado da Região Sul do Brasil, limitado pelo Paraná (N), 
Rio Grande do Sul (S), oceano Atlântico (L), Argentina 
(0); área: 95 985 km 2; população: 3 553 400 (est. 
1977); cap ita l: Florianópolis (167 538 hab., est. 1975); 
principais cidades: Joinville, Blumenau, Lages, Criciú
ma; principais produtos: trigo, pescado, carvão mineral, 
madeira, refrigeradores, compressores, motores elétricos 
e azulejos; governador Antônio Carlos Konder Reis, 
com mandato até março de 1979.

Em setembro de 1978, o colégio eleitoral ho
mologou a indicação de Jorge Konder Bornhau- 
sen para suceder ao seu primo Antônio Carlos 
Konder Reis, no Governo do Estado, confirman
do o domínio que a família Konder exerce há 
mais de quarenta anos sobre a política catarinen
se. Na mesma eleição, Lenoir Vargas foi confir
mado como senador “biônico”.

Nas eleições diretas de 15 de novembro, o 
MDB elegeu senador, por estreita margem de vo
tos (626 206 dados aos candidatos oposicionis
tas, contra ' 606 491 aos da Arena), o deputado 
federal Jaison Barreto, apoiado pelo senador 
Evelásio Vieira. Para a Câmara dos Deputados, 
a Arena elegeu nove representantes (682 055 vo
tos) e o MDB sete (522 075 votos); para a As
sembléia, a Arena elegeu 23 deputados (703 798 
votos) e o MDB dezessete (531 748 votos).

Economia. Em 1978, o Estado foi responsá
vel por 32% da produção brasileira de refrigera
dores, 35% de compressores, 37% de motores 
elétricos de 1 a 10 cavalos e 34% de azulejos. 
No começo de 1977, as chuvas deram um prejuí
zo de 25 milhões de cruzeiros a 15 municípios. 
Ainda assim, o Estado produziu 4,5 milhões de 
t de trigo. A agricultura foi das menos afetadas 
pela seca que atingiu o Sul em 1978.

São Paulo
Estado do Sudeste do Brasil, limitado por Minas Gerais 
(N), Paraná (S), Mato Grosso do Sul (O), Rio de Janeiro 
(NE) e oceano Atlânico (L); área: 247 898 km 2; popula
ção: 21 921 900 (est. 1977); capita l: São Paulo 
(7 198 608 hab., est. 1977); principais cidades: Santo 
André, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos 
Campos, Guarulhos, São Bernardo; principais produtos: 
eletrodomésticos, automóveis, produtos eletrônicos e 
metalúrgicos, café, açúcar, leite e carne; governador: 
Paulo Egydio Martins, com mandato até 15-3-79.

O surgimento de uma atividade sindical inde
pendente, os avanços na ação social e política 
da Igreja Católica, e os esforços para a rearticu- 
lação do movimento estudantil foram os aconte
cimentos que marcaram de modo mais significa
tivo a vida política do Estado no período 
1977/78, com reflexos em todo o país.

Sucessão estadual. Embora os meios políti
cos ligados ao Governo federal tivessem como 
certa a indicação pela Arena do nome do ex-go- 
vemador Laudo Natel para a chefla du Exevuii- 
vo estadual, a convenção do partido, reunida a

Samoa Ocidental

San Marino

Santa Catarina

Sâo Paulo
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4 de junho de 1978, escolheu, surpreendentemen
te, o antigo prefeito da capital paulista Paulo Sa- 
lim Maluf como candidato oficial ao Colégio 
Eleitoral.

A indicação de Maluf provocou reações do 
grupo político de Natel, que tentou impugnar-lhe 
a candidatura, ao mesmo tempo em que se de
nunciava o suposto envolvimento do candidato 
no chamado escândalo Lutfalla, que culminou 
com o confisco, pelo Governo federal, dos bens 
do espólio de Fuad Lutfalla, sogro de Maluf, pa
ra ressarcir prejuízos da União. Contudo, Paulo 
Maluf acabou sendo eleito pelo Colégio Eleitoral 
a 1.° de setembro, derrotando Natel por uma dife
rença de 27 votos.

Eleições diretas. Os resultados do pleito de 
15 de novembro de 1978 reafirmaram as tendên
cias oposicionistas do eleitorado paulista, já  ma
nifestadas nas eleições realizadas em 1974. O se
nador Franco Montoro, do MDB, reelegeu-se 
com grande número de votos (4 517 456), en
quanto o outro candidato do partido ao Senado, 
Fernando Henrique Cardoso, obteve 1 272 416 
votos, ficando o terceiro lugar com o candidato 
único da Arena, Cláudio Lembo, que teve ape
nas 1 225 730 sufrágios.

Para a Câmara Federal, o partido da oposição 
totalizou 4 696 789 votos, elegendo 37 deputa
dos, contra 2 324 082 votos da Arena, que fez 
18 representantes. E para a Assembléia Legisla
tiva estadual, o MDB teve 4 644 581 votos e ele
geu dois terços dos deputados (53), enquanto o 
partido oficial recebeu 2 361 431 votos, elegendo 
apenas 26 representantes.

Manifestações. A partir de maio de 1977 
intensificaram-se na capital do Estado as mani
festações favoráveis à redemocratização do país. 
Em agosto desse ano, o professor Gofredo da 
Silva Teles fez, em concentração popular reali
zada na Faculdade de Direito, a leitura da “Car
ta aos Brasileiros”, exigindo a restauração das 
liberdades democráticas, e em setembro a polícia 
reprimiu na PUC o Encontro Nacional de Estu
dantes, destinado a discutir a reorganização da 
UNE (União Nacional dos Estudantes). Outras 
manifestações ocorreram em 1978, mas a de

JOEL ZALÉWSKI

maior impacto foi a do Movimento do Custo de 
Vida, realizada em agosto na Catedral e cujo fi
nal, na praça da Sé, foi dissolvido com violência 
pela polícia.

Reivindicações trabalhistas. Na área sin
dical, o ano de 1978 caracterizou-se pelas reivin
dicações salariais de diversas categorias de tra
balhadores, em aberto desafio à política de con
tenção mantida pelo Governo federal. Em maio 
e setembro, os metalúrgicos do ABC entraram 
em greve, impondo, pela primeira vez, negocia
ções salariais diretas entre patrões e emprega
dos, no que foram acompanhados por outras ca
tegorias profissionais, como a dos médicos, 
professores e bancários (ver Greves).

Economia. Apesar .das greves e da política 
de desaquecimento do crédito levada a cabo pelo 
Governo central, foram elevadas as taxas de ex
pansão da economia paulista em 1978: o setor 
industrial cresceu 8,8%, e o de serviços 8,6%; 
só a agricultura, em virtude da estiagem, apre
sentou baixo índice de expansão (1%).

Problemas orçamentários nos exercícios fis
cais de 1976 e 1977 levaram o Governo do Esta
do a cortar investimentos em obras de infra-es
trutura, como a construção das pistas 2 e 3 da 
rodovia dos Imigrantes e a reforma do porto de 
São Sebastião. Nesse período, registrou-se um 
aumento considerável do endividamento externo 
do Estado, que alcançou, em 1978, o total de 
4,16 bilhões de dólares (cerca de 85 bilhões de 
cruzeiros), embora grande parte desses recursos 
tenha sido canalizada para a expansão do se
tor energético, através da CESP (Companhia 
Energética de São Paulo).

São Paulo
A elevada concentração populacional e o rápido 
e desordenado crescimento urbano de São Paulo 
propiciaram o ressurgimento, em 1978, da idéia 
de mudança da capital do Estado para o interior
— defendida, principalmente, pelo novo gover
nador Paulo Maluf, como meio de evitar a satu
ração demográfica da cidade. Muitos, porém, fo

Três acontecimentos 
marcantes da história 
recente do Estado de 
São Paulo: o comandante 
do II Exército, gal.
Ednardo d'Ávila (com o 
gov. Paulo Egídio), 
foi afastado do posto 
pelo presidente Geisel, 
em janeiro de 76, após 
a morte de um operário 
em dependências das 
forças de segurança; Paulo 
Salim Maluf, ao ser 
eleito para o Governo do 
Estado, ergue a mão 
de seu rival (e candidato 
oficial) Laudo Natel; 
e a greve dos médicos 
residentes da Santa Casa, 
que, em 78, uniram-se a 
outras categorias na luta 
por aumento salarial. 
Abaixo, o senador 
Franco Montoro, reeleito 
pelo MDB em 1978 com 
a maior votação do país.

PE
D

RO
 

M
A

RT
IN

EL
LI



Senegal

A construção da nova 
praça da Sé, inaugurada 
no início de 78, junto 
com a estação local 
do metrô, significou uma 
importante mudança 
na paisagem do centro 
de São Paulo, abrangendo 
a antiga praça Clóvis.

São Tomé e Príncipe

ram os que criticaram a sugestão, argumentando 
que o congestionamento urbano decorre da con
centração industrial e não do fato de a cidade 
ser sede do Governo do Estado.

Na área administrativa, o prefeito Olavo Setú
bal, no cargo desde 1975, complementou algu
mas obras de porte iniciadas em gestões anterio
res e inaugurou em 1978 a nova praça da Sé. 
Em dezembro de 1978 enviou à Câmara projeto 
de lei autorizando a aquisição de uma grande 
área de lazer, com 9 milhões de metros quadra
dos, destinada ao futuro parque Anhangüera.

A melhoria do trânsito, a conservação de 
áreas verdes, ruas e iluminação pública, além da 
reurbanização de bairros periféricos, foram en
tretanto as metas básicas da administração.

Também em 1978, o prefeito iniciou as obras 
de retificação do leito do Tamanduateí, com o 
objetivo de evitar freqüentes inundações dos 
bairros do Ipiranga e Baixada do Glicério e 
criou a CPPU (Comissão de Proteção à Paisa
gem Urbana), órgãô destinado a disciplinar a co
locação de anúncios em logradouros públicos.

São Tomé e Príncipe
República da África ocidental, situada no golfo da Guiné; 
área: 964 km 2; população: 82 000 (1977); capital e 
principal cidade: São Tomé (20 000 hab., 1977); lín
gua: português (oficial); re lig ião: catolicismo; PNB: 40 
milhões de dólares (1975); principais exportações: ca
cau e copra; Governo: presidente, Manuel Pinto da Cos
ta; primeiro-ministro, Miguel Trovoada.

Desde sua independência em 12-7-75, São To
mé e Príncipe vêm se aproximando dos países 
comunistas. Naquele ano, o presidente Pinto da 
Costa visitou a China e a Coréia do Norte, com 
cujos governos assinou acordos de cooperação 
técnica e econômica. Em 1976, o primeiro-mi
nistro Miguel Trovoada visitou oficialmente Cu
ba. No entanto, a aceitação dessa orientação di
plomática pelas forças políticas internas não tem 
sido pacífica: em 1977, o presidente enfrentou, 
com êxito, uma conspiração de direita.

Desde 1975, o país integra a ONU, e em 1977 
foi admitido como membro do FMI.

República da África ocidental, limitada pela Mauritânia 
(N), Mali (L), Guiné e Guiné-Bissau (S), oceano Atlântico 
(0) e Gâmbia, como um enclave no centro-oeste; área: 
196 722 km 2; população: 5 110 000 (est. 1976); capi
ta l e principal cidade» Dacar (800 000 hab., est. 1976); 
línguas: francês (oficial), uolof; re lig ião: islamismo; 
PNB: 1,85 bilhão de dólares (1975); principais exporta
ções: fosfato e óleo de amendoim; Governo: presidente, 
Léopold Sédar Senghor; primeiro-ministro, Abdou Diouf.

Visando à liberalização do regime, o presiden
te Senghor reformou a Constituição, em março 
de 1976, a fim de permitir a formação de mais 
três partidos políticos, que se somariam aos dois 
já existentes, e concedeu anistia geral.

Greves de trabalhadores e estudantes, além de 
protestos de camponeses contra a alta do custo 
de vida, marcaram a vida política do país em
1977. Apesar do crescimento da Oposição, as 
eleições de 26 de fevereiro de 1978 confirmaram 
Senghor na presidência (82% dos votos).

Política externa. Dando sentido prático à 
sua posição contrária ao apartheid, Senghor 
rompeu relações diplomáticas com a África do 
Sul em 1977, e ainda exortou, em junho de 1978, 
o Governo dos Estados Unidos a exercer pressão 
econômica sobre o Governo sul-africano.

Apesar de se declarar contrário à interferência 
estrangeira em assuntos internos dos países do 
continente, o Senegal permitiu, a partir de 1977, 
que aviões franceses utilizassem seu território 
como base para atacar os guerrilheiros da Frente 
Polisário, no Saara.

Sergipe
Estado da Região Nordeste do Brasil, limitado por Ala
goas (N), Bahia (S e O) e oceano Atlântico (L); área:
21 994 km 2; população: 1 051 800 (est. 1978); capital: 
Aracaju (226 248 hab., est. 1975); principais cidades: 
Lagarto, Itabaiana, Simão Dias, Propriá; principais pro
dutos: petróleo, algodão, coco-da-baía, feijão e mandio
ca; governador: José Rollemberg Leite, com mandato 
até março de 1979.

O principal acontecimento político do Estado 
em 1978 foi a eleição, por via indireta, de Au
gusto Franco para governador; na mesma época, 
o colégio eleitoral escolheu Lourival Batista pa
ra ocupar a vaga de senador “biônico”.

No pleito direto de 15 de novembro, a Arena 
confirmou seu favoritismo, elegendo Passos Por
to para o Senado e fazendo a maioria dos repre
sentantes na Câmara Federal (quatro deputados 
e 149 441 votos de legenda, contra dois deputa
dos e 75 135 do MDB) e na Assembléia Legisla
tiva (12 deputados e um total de 157 119 votos 
de legenda, contra seis e 78 987 votos do partido
da oposição).

kconomia. O tmixo üesempeuliu da econo
mia sergipana no período 1976/78 foi determi-



nado pela estagnação da cultura canavieira, cuja 
produção se manteve em torno de 960 000 t, e 
o declínio das safras de feijão e mandioca, que 
sofreram queda de 7% e 2%, respectivamente. 
Além disso, a “queima”, uma praga surgida em
1976, provocou uma redução de 4% na produ
ção de coco-da-baía.

Também a extração de petróleo nos poços da 
bacia de Sergipe apresentou um declínio de 2% 
(704 147 m3 em 1978, contra 718 584 m3 em 
1977). Em compensação, a Petrobrás decidiu ex
plorar o fosfato de Carmópolis, iniciando, em 
novembro de 1976, a construção da Fafen (Fá
brica de Fertilizantes do Nordeste), com capaci
dade para produzir 907 t de amónia por dia, que 
deverá entrar em operação em 1980.

Serra Leoa
República da África ocidental, membro da Comunidade de 
Nações, limitada pela Guiné (N e L), Libéria (SE) e oceano 
Atlântico (SO e O): área 71 740 km 2; população:
3 111 000 (est. 1976); capital e principal cidade: Free- 
town (314 340 hab., est. 1974); línguas: inglês (oficial) 
e creble (forma popular do inglês); relig iões: animismo 
e islamismo; PNB: 590 milhões de dólares (1975); prin
cipais exportações: diamantes e minério de ferro; Go
verno: presidente, Siaka Probyn Stevens; primeiro-minis
tro, Christian A. Kamara-Taylor.

Nas eleições de março de 1976, Siaka Stevens, 
candidato único, reelegeu-se presidente. Em feve
reiro de 1977, o Governo decretou estado de 
emergência para enfrentar manifestações estu
dantis que exigiam reformas políticas e a renún
cia do presidente. Os resultados das eleições par
lamentares de maio, que deram a vitória ao Parti
do do Congresso do Povo (governista), foram 
considerados fraudulentos pela oposição. Em re
presália, o Governo proscreveu o Partido Popu
lar de Serra Leoa (PPSL) em 1978, instituindo 
no país um regime unipartidário.

Economia. Apesar da ênfase dada à agricul
tura e à mineração pelo plano qüinqüenal 
1975/79, a economia continou estagnada. Os 
índices de inflação mantiveram-se elevados e a 
dívida externa dobrou em 1975/77.

Seychelles
República do oceano Índico, situada a 450 km da costa 
oriental da África; área: 443 km 2; população: 62 000 
(est. 1977); capital e principal cidade: Vitória (14 500 
hab., est. 1976); línguas: inglês e francês (oficiais) e dia
leto criollo; re lig iões: catolicismo e anglicanismo; PNB: 
30 milhões de dólares (1974); principais exportações: 
óleos vegetais, copra e canela; Governo: presidente, Al- 
bert René.

Em 28 de junho de 1976, Seychelles, colônia 
britânica, tornou-se independente, e James Man
cham, governador na administração colonial, as
sumiu a presidência.

A 5 de junho de 1977, um golpe de Estado 
desfechado por esquerdistas, chefiados pelo pri

meiro-ministro Albert René, líder do Partido da 
União do Povo de Seychelles, depôs Mancham. 
Depois de assumir a presidência, René dissolveu 
a Assembléia Nacional, alterou a Constituição 
e prometeu realizar eleições legislativas em
1979. Contudo, em junho de 1978, René anun
ciou que somente poderiam candidatar-se os 
membros de seu partido, cujo nome foi mudado 
para Frente Progressiva do Povo de Seychelles.

Política externa. Em agosto de 1978, o Go
verno anunciou que Seychelles não participaria 
de nenhum plano, soviético ou norte-americano, 
de expansão de atividades militares no Índico, 
ameaçando fechar as bases norte-americanas, 
caso Washington não respeite essa resolução.

Síria
República do Oriente Médio, limitada pela Turquia (N e 
NE), Iraque (L e SE), Jordânia (S), Israel (SO) e Líbano 
e mar Mediterrâneo (O); área: 185 180 km2; população: 
7 6 0 0 0 0 0  (est. 1976); cap ita l: Damasco (1 0 5 4 0 0 0  
hab., 1976); principais cidades (1970): Alepo (639 428 
hab.), Homs (215 423 hab.) e Hama (137 421 hab.); lín
guas: árabe (oficial), curdo, armênio e turco; re lig ião: is
lamismo; PNB: 4,87 bilhões de dólares (1975); princi
pais exportações: petróleo, algodão, frutas e cereais; 
Governo: presidente, general Hafez al-Assad; primeiro- 
ministro, Mohammed Ali al-Halabi.

Em outubro de 1978, os presidentes Hafez al- 
Assad, da Síria, e Ahmed Hassan al-Bakr, do 
Iraque, depois de se reunirem em Bagdá, emiti
ram um comunicado anunciando a disposição 
dos dois países de estabelecerem uma total união 
militar. O primeiro passo seria a criação de um 
comitê bilateral de ministros das Relações Exte
riores e da Defesa, além de chefes de Estado- 
maior, para esboçar um plano comum de defesa. 
Pouco antes, a Síria reabrira suas fronteiras com 
o Iraque, que se encontravam fechadas desde 
março para impedir infiltrações de terroristas, 
segundo Damasco.

Terrorismo. Na verdade, alguns meses antes 
a aproximação seria inimaginável, pois as rela
ções entre os dois países, dirigidos por correntes 
frontalmente antagônicas do mesmo partido, o 
Baath, haviam chegado a um ponto crítico de de
terioração. Além de persistirem rivalidades eco
nômicas, o Iraque considerava a Organização da 
Libertação da Palestina, apoiada pela Síria, co
mo “muito branda” no confronto com Israel. A 
15 de junho de 1978, a OLP responsabilizou o 
regime iraquiano pelo assassinato do militante 
palestino Ali Yasin e, a 17 de julho, denunciava 
o controle, pelo Iraque, de uma fábrica de armas 
da OLP. A resposta veio a 28 de julho, com um 
atentado contra o embaixador iraquiano em 
Londres, e a 31 desse mês, quando um guerri
lheiro invadiu a embaixada iraquiana em Paris 
e manteve oito pessoas como reféns durante no
ve horas, atentado descrito por Bagdá como 
“realizado pela OLP em coordenação com o ser
viço secreto sírio”.

SÃO VICENTE
Ver Territórios 
Dependentes

SATÉLITES A R TIF IC IA IS
Ver Espacial, Exploração; 
Telecomunicações

SAÚDE PÚBLICA
Ver Medicina

SEICHO-NO-IÊ
Ver Religiões e Cultos

SEITAS
Ver Religiões e Cultos

SELOS
Ver Filatelia

SIDERURGIA
Ver Ferro e Aço

SILVICULTURA
Ver Reflorestamento

S INDICATOS
Ver Trabalho

Seychelles



0  rompimento da Síria 
com o Egito, após 
os acordos de paz de 
Camp David, levou 
o presidente sírio, 
Hafez Al-Assad, 
a reaproximar-se do 
Iraque, em busca 
de uma aliança militar.

A Internacional 
Socialista intensificou, 
sob a liderança de W illy 
Brandt, suas relações 
com os movimentos 
democráticos da 
América Latina e África.

Camp David. A reaproximação entre os dois 
países decorreu, na verdade, da redistribuição de 
forças no Oriente Médio a partir dos acordos de 
Camp David entre Egito e Israel. A 19 de setem
bro, o texto do acordo foi aprovado pelo gabine
te egípicio e, a 24, OLP, Síria, Líbia, Argélia e 
Iêmen do Sul decidiram cortar “relações políti
cas e econômicas” com o Egito.

Para a Síria, a aproximação com o Iraque pa
receu a única saída, pois o país estava afastado 
de seu tradicional aliado, o Egito, e sob o risco 
de ter de enfrentar um conflito com Israel nas 
colinas de Golan e no Líbano — como quase 
ocorreu entre 14 e 21 de março, quando tropas 
israelenses penetraram em território libanês até 
o rio Litani, limite da presença síria. Isto levou 
o Governo sírio a reservar 25% de seu PNB para 
despesas militares.

Em fevereiro, o presidente Assad anunciou a 
retirada gradual dos 30 000 soldados sírios, que 
compõem o essencial das forças da Liga Árabe 
no Líbano, mas a medida não chegou a se efeti
var, devido ao recrudescimento do conflito, e à 
situação política surgida após as negociações de 
Camp David. Em outubro, os sírios entregaram 
algumas das posições que ocupavam em Beirute 
a tropas da Arábia Saudita.

Socialismo
Considerada até recentemente um elemento da 
realidade dos países da Europa do norte e cen
tral, a alternativa política defendida pela Inter
nacional Socialista ganhou um novo impulso e 
adquiriu novos contornos com o fim das ditadu
ras em Portugal e Espanha. Em ambos os países 
os partidos socialistas emergiram da clandestini
dade como forças de massa, capazes de neutrali
zar a ação dos partidos comunistas, como orga
nizações ligadas ao movimento operário.

Terceiro Mundo. Os avanços dos partidos 
socialistas peninsulares levaram a liderança da 
Internacional Socialista a empunhar a bandeira 
da luta pela democracia nos países do Terceiro 
Mundo, sobretudo América Latina, na esperan
ça de ocupar o espaço até então dominado por 
organizações de esquerda, principalmente pelos 
partidos comunistas. Com esse objetivo reali
zou-se em Caracas, em maio de 1976, uma con
ferência dos líderes socialistas europeus e políti
cos latino-americanos, que contou com a parti
cipação de Willy Brandt (da Alemanha Ociden
tal), Bruno Kreyscky (chanceler da Áustria), 
Anker Jorgensen (primeiro-ministro da Di
namarca), Felipe González (líder socialista es
panhol), Victor Raúl Haya de la Torre (Peru), 
Ricardo Balbín (Argentina), Rómulo Betancourt 
(Venezuela) e dirigentes do Partido Socialista 
Chileno. O encontro enfatizou a colaboração en
tre as diversas orgamzaçoes políticas representa
das e condenou governos repressivos da Améri

ca Latina, principalmente o regime chileno.
No XIII Congresso da IS (Internacional So

cialista), reunido em Genebra, em novembro de
1976, Willy Brandt foi eleito presidente, e a 
União Progressista do Senegal tornou-se o pri
meiro partido africano a ingressar na organiza
ção. A reunião reafirmou os compromissos da 
IS com a construção de uma sociedade democrá
tica e socialista, condenou mais uma vez a viola
ção dos direitos humanos pelos governos milita
res da América Latina, e exigiu dos Estados Uni
dos o fim do bloqueio contra Cuba.

Conferência de Lisboa. As preocupações 
da Internacional Socialista com a América Lati
na renovaram-se na reunião de Lisboa (setembro 
de 1978) sobre “Democratização na Península 
Ibérica e na América Latina”, patrocinada pelo 
Partido Socialista Português, e nas resoluções 
aprovadas pelo XIV Congresso da entidade, rea
lizado em Vancouver, no Canadá, em novembro 
de 1978. A Conferência de Lisboa, que contou 
com a participação de importantes personalida
des latino-àmericanas, como o ex-presidente 
Oduber, dá Costa Rica, o poeta nicaragüense 
Cardenal, integrante da Frente Sandinista de Li
bertação Nacional, e Leonel Brizola (Brasil), res
saltou o apoio aos povos da América Latina “em 
sua luta pelo estabelecimento de regimes de li
berdade, justiça social e democracia, pelo desen
volvimento econômico independente, contra o 
imperialismo, o colonialismo e o fascismo”.

O Congresso do Canadá, que reelegeu Willy 
Brandt para a presidência da organização, apro
vou uma moção contra os atos de terrorismo, 
condenou os regimes racistas da Rodésia e Áfri
ca do Sul e a ditadura de Somoza na Nicarágua. 
Manifestou também o apoio à independência da 
Namíbia e do Zimbabwe. Além disso, decidiu 
fazer um apelo em favor da redução da corrida 
armamentista e da instauração de uma nova or
dem econômica mundial capaz de beneficiar os 
países do Terceiro Mundo. E, dirigindo-se sobre
tudo aos representantes dos movimentos de li
bertação da África e América Latina, Willy 
Brandt enfatizou a necessidade de abandonar o 
eurocentrismo e de internacionalizar efetivamen
te a Internacional Socialista.

Ver também: Comunismo; Eleições; Partidos Políticos.

Sociologia e Política
O agravamento das tensões sociais, como reflexo 
das dificuldades econômicas, intensificou, no pe
ríodo 1976/78, os choques entre as correntes 
políticas, assim como os debates acadêmicos so
bre democracia, autoritarismo, socialismo e as 
relações entre o Terceiro Mundo e as nações 
mais desenvolvidas. Nesse sentido, foi de grande 
importância o 17.° Encontro Anual da Associa
ção tle Suciulugia Amei icana (1976), no qual oo 
destacaram as discussões sobre a ação das mui-



tinacionais no Terceiro Mundo e a estrutura in
ternacional do poder.

Na Europa, ampliaram-se os debates sobre o 
futuro da democracia numa sociedade socialista 
de inspiração marxista, sobretudo após a publi
cação do livro Eurocomunismo e Estado (abril 
de 1977), do secretário-geral do Partido Comu
nista Espanhol, Santiago Carrillo. Destacaram- 
se também as reinterpretações das obras de 
Marx, e os novos enfoques sobre a obra de 
Gramsci, sobretudo as questões vinculadas ao 
conceito de hegemonia política.

Terceiro Mundo. A problemática do Tercei
ro Mundo foi objeto da preocupação dos cientis
tas sociais, particularmente a caracterização dos 
regimes autoritários latino-americanos e a vincu- 
lação dos militares com os mecanismos de po
der. Um exemplo dessa tendência foi o estudo 
Autoritarismo e Corporativismo na América La
tina (1977), do norte-americano James Molloy.

"Brazilianists". Prosseguiu o fenômeno da 
“descoberta” do Brasil por cientistas sociais nor
te-americanos (os chamados brazilianists), evi
denciado já no início da década. No 17.° Encon
tro Anual da Associação de Sociologia Ameri
cana foram apresentadas três teses sobre o Bra
sil, enfocando o Estado, a marginalidade social 
e o papel dos capitais nacional e multinacional 
na industrialização. Em 1977, o Brazilian Stu- 
dies Committee realizou em Dallas (Texas) um 
seminário comemorativo do 20.° aniversário de 
publicação de Vassouras, a Brazilian Coffee 
Country, de Stanley Stein, uma das primeiras 
obras sobre o Brasil nos EUA.

Estudos no Brasil. Os estudos realizados no 
país ao nível das universidades e das instituições 
de pesquisa não oficiais centraram-se nas ques
tões do movimento operário, partidos políticos 
e eleições, marginalidade social, democracia e 
autoritarismo, trabalho feminino, questão agrá
ria e formação histórica da sociedade brasileira. 
Foram significativas as fundações, em São Pau
lo, do Centro de Estudos de Cultura Contempo
rânea (Cedec) e da Associação Nacional de Pós- 
Graduação e Pesquisas em Ciências Sociais, que 
promoveu em junho de 1978 seu primeiro encon
tro nacional e vem realizando — com apoio fi
nanceiro do Governo federal, por meio da Finep 
(Financiadora de Estudos e Projetos) — várias 
pesquisas sobre movimento sindical, elites políti
cas, problemas agrários, eleições e frentes de ex
pansão.

De outro lado, as reuniões anuais da Socieda
de Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), de 1976 a 1978, tornaram-se um dos 
principais fóruns de debates do país sobre temas 
políticos e sociais.

Ao nível ensaístico, ampliaram-se os estudos 
sobre ideologia e política, como as pesquisas so
bre a natureza e significado histórico do antigo 
ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros). 
A história republicana mais recente foi enfocada

em obras como O General Dutra e a Redemo- 
cratização de 45 (de Oswaldo Trigueiro), O Go
verno João Goulart (de Moniz Bandeira) e Popu- 
lismo na Política Brasileira (de Francisco Wef- 
fort). No terreno da realidade sócio-econômica, 
teve grande repercussão a coletânea de estudos 
São Paulo, 1975: Crescimento e Pobreza, elabo
rada por um grupo de cientistas sociais do Ce- 
brap (Centro Brasileiro de Análises e Pesquisas), 
sob encomenda da Arquidiocese de São Paulo. 
Entre outras obras de envergadura, destacaram- 
se ainda, pela repercussão e pelo caráter inova
dor e polêmico, Escravismo Colonial, de Jacob 
Gorender, que estuda a escravidão no Brasil se
gundo o método marxista, como um modo de 
produção historicamente novo, e Ideologia da 
Cultura Brasileira, de Carlos Guilherme Mota, 
que propõe uma nova periodização da cultura no 
Brasil.

Somália
República do nordeste da África, limitada pelo golfo de 
Áden (N), oceano Índico (L e S), Quênia, Etiópia e Djibuti 
(O); área: 638 000 krn2; população: 3 261 000 (est.
1976); capital e principal cidade: Mogadíscio (286 000 
hab., est. 1976); língua: somali; re lig ião: islamismo; 
PNB: 320 milhões de dólares (1975); principais expor
tações: gado, bananas e peles; Governo: presidente, 
Mohamed Siad Bgrre.

De julho de 1977 a março de 1978 a Somália 
esteve envolvida num confronto armado com a 
Etiópia, pelo controle do estratégico deserto de 
Ogaden. Egito, Síria, Iêmen do Sul e Arábia 
Saudita formaram uma aliança muçulmana de 
ajuda à Somália, que contou também com o 
apoio da China e Estados Unidos, enquanto ao 
lado dos etíopes ficaram URSS, Cuba, países so
cialistas da Europa oriental, a Organização da 
Unidade Africana (OUA), Líbia e Israel.

O conflito começou em fevereiro de 1977, 
quando forças somalis passaram a auxiliar os 
guerrilheiros da Frente de Libertação da Somá
lia Ocidental (FLSO) em luta contra o Exército 
etíope no deserto de Ogaden. Em julho a guerra 
se ampliou com o avanço somali na região.

S O M ÁLIA

Somália

Membros do exército 
regular da Somália — 
em guerra contra a 
vizinha Etiópia pelo 
controle do deserto 
de Ogaden — treinam 
com um canhão anti
aéreo, perto de 
Mogadíscio, a capital.

SOJA
Ver Agricultura



Sudâo

Presidente da República 
a partir de 1978, 
Jayewardene imprimiu 
ao Sri Lanka uma 
política equidistante 
das grandes potências 
e facilitou a entrada de 
capitais.estrangeiros.

A atitude da Somália em Ogaden provocou 
uma crise diplomática com a URSS, tradicional 
aliada, que no momento estreitava relações com 
o Governo da Etiópia. Em outubro, depois de 
pressionar o presidente da Somália, Mohamed 
Barre, para aceitar um cessar-fogo, a URSS cor
tou o envio de armas a esse país e em novembro 
Barre rompeu o tratado de amizade com a URSS 
e expulsou os técnicos e conselheiros militares 
soviéticos que se encontravam no país. Graças 
à ajuda militar soviética e cubana, os etíòpes re
conquistaram várias posições e em março de 
1978, pressionado pelos EUA, que temiam um 
profundo avanço etíope, o Governo somali reti
rou suas tropas do campo de luta.

Política interna. As tensões surgidas dentro 
das forças armadas somalis, em conseqüência do 
rompimento com a União Soviética e da derrota 
frente às tropas etíopes, resultaram na tentativa 
de golpe de Estado, levada a cabo por um grupo 
de oficiais pertencentes à tribo Mijertein, do nor
te do país, de onde provinham os políticos que 
governaram a Somália antes da ascensão dos 
militares ao poder. A 26 de outubro de 1978, 
três dias após o Governo ter decretado uma 
anistia, beneficiando 2 831 presos, dezessete ofi
ciais envolvidos na conspiração foram fuzilados.

Economia. O rompimento com a URSS 
obrigou a Somália a pedir ajuda econômica aos 
países do Ocidente, embora essa aproximação 
seja prejudicada pela posição da OU A, favorá
vel à Etiópia. Mesmo assim, o Governo somali 
recebeu em 1978 um empréstimo de 100 milhões 
de marcos da Alemanha Ocidental e assinou 
com os Estados Unidos um acordo de auxílio 
econômico e militar.

Sri Lanka
República do sul da Ásia, membro da Comunidade de Na
ções, que ocupa uma ilha a sudeste da índia, limitada pe
lo estreito de Palk (N), baía de Bengala (L), oceano Índico 
(S) e golfo de Mannar (O); área: 65 610 km 2; popula
ção: 14 270 000 (est. 1976); capita l: Colombo 
(592 000 hab., est. 1974); principais cidades (est.
1971): Dehiuala-Monte Lavínia (154 785 hab.) e Jaffna 
(107 063 hab.); línguas: cingalês (oficial), tâmil e inglêsv 
relig iões: budismo e hinduísmo; PNB: 3,09 bilhões de 
dólares (1975); principais exportações: chá e borracha; 
Governo: presidente, Junius Richard Jayewardene; pri
meiro-ministro. Ranasinghe Premadasa.

As medidas repressivas adotadas pela primei- 
ra-ministra Sirimavo Bandaranaike determina
ram a derrota do Partido de Libertação (gover- 
nista) nas eleições de julho de 1977, e a ascensão 
de Junius Jayewardene, líder do Partido Nacio
nal Unificado (PNU), da oposição, ao cargo de 
primeiro-ministro. O novo chefe do Governo, de 
orientação conservadora, implantou, em outubro 
de 1977, o regime presidencialista, e em feverei
ro de 1978 foi escolhido presidente da Repúbli
ca, enquanto Ranasinghe Premadasa assumiu o 
cargo de primeiro-ministro.

Atendendo a reivindicações dos separatistas 
tâmil (22% da população), o novo presidente 
criou “ministérios distritais” encarregados de as
suntos locais, mas não concedeu autonomia à re
gião norte da ilha, onde se concentra o movi
mento tâmil (Frente Tâmil Unificada). No âmbi
to das relações exteriores, manteve a política de 
não alinhamento e ampliou as facilidades para 
investimentos estrangeiros.

Suazilândia
Monarquia constitucional do sul da África, encravada na 
África do Sul e que tem fronteira de 120 km com Moçam
bique (L); área: 17 364 km 2; população: 496 000 (est. 
1977); capita l e principal cidade: Mbabane (24 000 
hab., est. 1975); línguas: inglês e sisuati (oficiais); re li
giões: protestantismo e animismo; PNB: 218 milhões 
de dólares (1975); principais exportações: açúcar, polpa 
de madeira e minério de ferro; Governo: rei, Sobuza II; 
primeiro-ministro, Mafevu Dlamini.

O príncipe Makosini Dlamini (72 anos), que 
exercia o cargo de primeiro-ministro desde 1967, 
renunciou em março de 1976 por motivo de 
doença, sendo substituído pelo comandante do 
Exército, coronel Mafevu Dlamini, contrariando 
as expectativas do líder da oposição socialista, 
Ambrose Zwane.

Em março de 1977, o rei Sobuza II revogou 
a Constituição e instaurou um sistema de gover
no baseado nas comunidades tribais tradicionais 
(as tinkhundlas).

Sudão
República do nordeste da África, limitada pelo Egito (N), 
mar Vermelho e Etiópia (L), Quênia, Uganda e Zaire (S), 
Império Centro-Africano, Tchade e Líbia (O); área: 
2 5 0 5 8 1 3  km 2; população: 16 1 2 6 0 0 0  (est. 1976); 
capital: Cartum (321 666 hab., 1973); principal cidade: 
Ondurmã (305 308 hab., 1973); línguas: árabe e diale
tos africanos; relig iões: islamismo e animismo; PNB: 
4,5 bilhões de dólares (1975); principais exportações: 
algodão e amendoim; Governo: presidente, Gaafar Mo
hamed Al-Numeiry; primeiro-ministro, Rashid Bakr.

Em 1977, o presidente Numeiry introduziu 
modificações em sua política interna, com o ob
jetivo de consolidar-se no poder e fortalecer a 
unidade nacional: revogou o decreto de extinção 
do Partido Mahdista, de extrema-direita; conce
deu anistia parcial; e realizou eleições parlamen
tares em fevereiro de 1978 — as primeiras desde 
que subiu ao poder em 1969 — nas quais a Opo
sição obteve quase metade das cadeiras do Par
lamento.

Política externa. O país afastou-se da União 
Soviética, ao apoiar, em 1977, os guerrilheiros 
separatistas eritreus na Etiópia. Ainda nesse 
ano, Numeiry rompeu com a maioria dos países 
árabes, quando se manifestou favorável às ini
ciativas de paz de Sadat com Israel, fato que for
taleceu OS j á  esireilUb laços» dc çu u p craçào  cntrc 

Sudão e Egito.



Suécia
Monarquia constitucional do norte da Europa, limitada 
pela Finlândia (NE), mar Báltico (L e S) e Noruega (0 e 
N); área: 449 964 km 2; população: 8 236 200 (est.
1977); capital: Estocolmo (661 300, est. 1977); princ i
pais cidades (1976): Gòteborg (442 410 hab.), Malmõ 
(240 220 hab.) e Uppsala (139 000 hab.); língua: sueco; 
re lig ião: luteranismo; P N B :„64 ,58  bilhões de dólares
(1975); principais exportações: maquinaria, veículos, 
papel, madeira, navios e ferro e aço; Governo: rei, Carlos 
Gustavo XVI; primeiros-ministros, Thorbjorn Falldin (até 
5-10-78) eO laU llsten.

Ao enviar ao Parlamento o orçamento de 
1978, o Governo admitia um fato novo na histó
ria recente da Suécia: a recessão econômica. O 
déficit previsto elevava-se a 6,9 bilhões de dóla
res, o PNB apresentara um crescimento negativo 
de 2,4% e os índices de inflação giraram em tor
no de 9%, contra 13,5% em 1977.

No entanto, a crise que derrubou, em outubro, 
o primeiro gabinete não socialista dos últimos 
44 anos não se relacionava com o débil desem
penho da economia; seu estopim foi o término 
da construção de duas usinas nucleares (em 
1978, o país já possuía seis em funcionamento). 
As forças políticas no Parlamento não chegaram 
a um acordo quanto à oportunidade em que tais 
usinas começariam a operar, pois o Partido Cen
trista, dò primeiro-ministro Falldin, mostrou-se 
contrário à utilização da energia nuclear, medida 
vigorosamente defendida pelos conservadores e 
liberais, que também integravam a coalizão go- 
vernista de centro-direita.

Com a renúncia, a 5 de outubro, do primeiro- 
ministro Falldin, o gabinete passou a ser chefia
do pelo liberal Ola Ullsten, cujo governo provi
sório foi incumbido apenas de preparar as elei
ções gerais de setembro de 1979.

Suíca
t

República federal da Europa central, limitada pela Alema
nha (N), Áustria e Liechtenstein (L), Itália (S) e França 
(0); área: 41 293 km 2; população: 6 297 600 (1977); 
cap ita l: Berna (146 800 hab., 1977); principais cidades 
(1977): Zurique (383 000 hab.), Basiléia (188 800 hab.) 
e Genebra (152 600 hab.); línguas: alemão, francês, ita
liano e romanche; re lig iões: protestantismo e catolicis
mo; PNB: 51,51 bilhões de dólares; principais exporta
ções: maquinaria, produtos químicos, relógios; Governo: 
presidente, Hans Huerlimann.

Em abril de 1977, uma filial do Crédit Suisse, 
um dos mais conceituados bancos do mundo, foi 
acusada de desviar ilegalmente 1,2 bilhão de dó
lares — e, em conseqüência, o Partido Socialista 
propôs, em maio, a nacionalização dos três 
maiores bancos suíços. O escândalo voltou à 
baila em junho de 1978, quando um dossiê confi
denciai, apresentado pelos partidos de esquerda, 
acusou a Nestlé e outras multinacionais suíças 
de manterem representantes nos conselhos eco
nômicos de organismos como a ONU e a FAO,

para manobrá-los no sentido de favorecer seus 
interesses particulares.

A 24-9-78, os 22 cantões aprovaram, por una
nimidade, a criação de uma nova unidade da 
Confederação Suíça: o cantão do Jura, de língua 
francesa, na região montanhosa da fronteira com 
a França e que desde 1815 estava incorporado 
ao cantão de Berna, de idioma alemão.

Suriname
República parlamentar do noroeste da América do Sul, 
limitada pelo oceano Atlântico (N), Brasil (S), Guiana 
Francesa (L) e Guiana (0); área: 181 455 km 2; popula
ção: 376 298 (1976); capital e principal cidade: Para- 
maribo (102 300 hab., 1971); línguas: holandês (oficial), 
inglês e sranan; re lig iões: hinduísmo, islamismo, cato li
cismo; PNB: 460 milhões de dólares (1975); principais  
exportações: alumina e bauxita; Governo: presidente, 
Johan Ferrier; primeiro-ministro, Henck Arron.

Nas eleições de outubro de 1977, as primeiras 
desde a independência, saiu vitoriosa a coligação 
progressista formada pelo Partido Nacional Su- 
rinamês (PNS), do primeiro-ministro Henck Ar
ron, e pelo Partido Javanês. Arron, que se man
teve na chefia do Governo, anunciou, em 1978, 
a ampliação do mar territorial para 200 milhas, 
e assinou, com sete outros países latino-america- 
nos, o Pacto Amazônico, destinado a desenvol
ver os recursos da região.

Tailândia
Monarquia do sudeste da Ásia, limitada pelo Laos (N e 
L), Cambodja (L), Malásia e golfo de Sião (S), Birmânia 
(N e O) e mar de Andaman (O); área: 514 000 km 2; po
pulação: 43 213 700 (est. 1977); cap ita l: Bangkok 
(4 545 600 hab., est. 1977); principais cidades (1970): 
Nakon Ratchasima (1 547 000 hab.) e Ubon Ratchata- 
ni (1 480 000 hab.); línguas: tai (oficial), chinês, malaio, 
vietnamita; re lig ião: budismo hinaiana; PNB: 18 bilhões 
de dólares (1977); principais exportações: arroz, tapio
ca, açúcar, milho, borracha, estanho; Governo: rei, Bu- 
mibol Aduliadej; primeiro-ministro, Kriangsak Chama- 
nand; chefe do Conselho Nacional, Sangad Chaloryu.

Tailândia

SVALBARD
Ver Territórios 
Dependentes

A chegada de grandes 
levas de refugiados 
tornou-se um dos mais 
graves problemas 
da Tailândia. Na foto, 
crianças laosianas
do grupo Moo acampadas
na cidade de Bung 
Kan, em dezembro de 78.



Uma sucessão de crises marcou a vida políti
ca tailandesa no período 1976/78. Em janeiro de
1976, o então primeiro-ministro Kukrit Pramoj 
dissolveu o Parlamento, após a deflagração de 
uma greve geral — a maior na história do país
— e promoveu eleições gerais em abril.

Golpe. Em setembro, o país entrou em con
vulsão política com a perspectiva da volta do ex- 
primeiro-ministro Kittikachorn, e Pramoj con 
fiou ao ministro da Defesa, almirante Sangad 
Chaloryu, a tarefa de restaurar a ordem. Pronta
mente Chaloryu acionou um golpe militar: de
pôs o primeiro-ministro, decretou a lei marcial, 
aboliu a Constituição de 1974, dissolveu a As
sembléia Nacional e os partidos políticos. Em 
seguida, formou um Conselho de Reforma Ad
ministrativa, por ele presidido (e encarregado de 
redigir uma nova Constituição), decretou a cen
sura aos órgãos de imprensa, aprovou uma legis
lação anti-subversão, que condena à morte os es
querdistas, e designou o civil Tanin Kraivichien 
para o cargo de primeiro-ministro.

Em fins de outubro de 1976 e em março de
1977, dois contragolpes militares fracassaram. 
Em outubro de 1977, Sangad afastou Tanin 
Kraivichien, assumiu de novo o poder, aboliu a 
Constituição provisória de 1976, e designou co
mo primeiro-ministro o general Kriangsak Cha- 
manand. Em agosto de 1978, Kriangsak assu
miu também o Ministério da Defesa, para evitar 
um golpe por parte de facções militares rivais.

Política externa. O novo Governo deu ênfa
se especial à normalização das relações com os 
demais países da Indochina, principalmente com 
o vizinho Cambodja, após os freqüentes confli
tos de fronteira ocorridos no período 1976/77. 
No início de 1978, Bangkok e Phnom Penh ulti
maram um acordo de troca de embaixadores e 
de reativação do comércio bilateral.

Em setembro de 1978, durante a visita do pri
meiro-ministro vietnamita, Phan Van Dong, fo
ram feitos acertos sobre várias questões penden
tes entre os dois países. E, em novembro, a Tai
lândia recebeu a visita do vice-primeiro-ministro 
chinês Teng Hsiao-ping.

No final do ano, agravou-se o problema da 
chegada de grandes levas de refugiados do Viet- 
nam, Laos e Cambodja, e o Governo tailandês 
solicitou cooperação internacional para resolver 
a questão.

Tanzânia
República da costa oriental da África, membro da Comu
nidade de Nações; limitada por Quênia e Uganda (N), Mo
çambique, Malawi e Zâmbia (S), Ruanda, Burundi e Zaire 
(0) e oceano Índico (L); área: 945 087 km 2; população: 
15 607 000 (est. 1976); capital e principal cidade: Dar 
es-Salaam (460 000 hab., est. 1977); línguas: inglês e 
suahili; re lig iões: animismo, islamismo e cristianismo; 
P N B *  2 ,5  biihÃeQ Ho rióiarps (1 A 7 S ) D rin ciD ais e x p o rta 
ções: algodão, café, cravo-da-índia, sisal, fumo; Gover
no: presidente, Julius Nyerere.

Tanzânia

Tropas da Tanzânia lutam próximo ao lago Vitória con
tra os invasores ugandenses (novembro de 1978).

O ano político de 1978 foi marcado pela inva
são do território da Tanzânia por tropas de 
Uganda, nos primeiros dias de novembro, na re
gião do lago Vitória. O presidente Nyerere rea
giu prontamente à agressão, enviando tropas pa
ra a região invadida e recusando as tentativas 
de mediação feitas por vários países africanos. 
Entretanto, as más condições das estradas difi
cultaram a chegada das tropas tanzanianas ao 
local dos combates, e o exército ugandense avan
çou por 32 quilômetros até a ponte de Kyaga 
(que foi demolida em seguida) sobre o rio Kage- 
ra. O Governo ugandense afirmou que esse rio 
seria sua “fronteira natural” e que havia “anexa
do” 1 820 km2 de território tanzaniano.

Houve incidentes desagradavelmente pitores 
cos: a Tanzânia abateu três aviões de sua pró
pria Força Aérea por engano, além de ter abati
do três de Uganda (os aviões dos dois países são 
Migs comprados à URSS), e Amin desafiou 
Nyerere a resolver as divergências numa luta de 
boxe que teria Cassius Clay como mediador. 
Afinal, Amin viu-se obrigado a recuar após de
zesseis dias de ocupação, devido à contra-ofensi
va de Nyerere, cujas tropas, no fim de novem
bro, haviam penetrado 35 km no território de 
Uganda.

Política externa. O Governo tanzaniano 
manifestou seu apoio à ajuda de tropas cubanas 
ao Governo de Angola, reconheceu formalmente 
(10-11-78) a República Democrática Árabe do 
Saara (proclamada unilateralmente no Saara 
Ocidental pela Frente Polisário), apoiou os mo
vimentos nacionalistas negros da Rodésia (Fren
te Patriótica) e da Namíbia (SWAPO) e conde
nou a intervenção francesa no Zaire.

Política interna. Em 21 de janeiro de 1977, 
o partido TANU, situacionista, fundiu-se com 
o Afro-Shirazi, formando-se o Partido Revolu
cionário da Tanzânia. A 25 de abril, o Parla
mento aprovou a primeira Constituição perma
nente da República. E m  fevereiro de 1978, Nye
rere conceüeu anistia <x 26 prisioneiros políticos  

e 7 083 presos comuns.



Tchade
República do centro-norte da África, limitada pela Líbia 
(N), Sudão (L), Império Centro-Africano (S), Níger, Nigéria 
e Camarões (0); área: 1 284 000 km 2; população:
4 195 000 (1977); capital e principal cidade: Ndjamena 
(224 000 hab., est. 1975); línguas: francês e árabe; re li
giões: islamismo e animismo; PNB: 490 milhões de dó
lares (1975); principais exportações: algodão e gado; 
Governo: presidente, Félix Mallum.

No período 1976/78, o presidente Mallum en
frentou uma série de dificuldades domésticas e 
internacionais, como uma insurreição nas For
ças Armadas em abril de 1977, uma prolongada 
seca também nesse ano, além das atividades in
tensas dos guerrilheiros da Frolinat (Frente de 
Libertação Nacional do Tchade).

Em abril de 1978, os guerrilheiros ocuparam 
várias guarnições na Província de Borku-Enne- 
di Tibesti, fato que provocou a intervenção de 
tropas francesas (junho), que ajudaram o Gover
no a conter a ofensiva.

Paralelamente, prosseguiu um conflito de 
fronteiras com a Líbia, acusada de apoiar as 
guerrilhas. Em agosto, o ex-líder guerrilheiro 
Hissene Habre, que se reconciliara com o Go
verno, foi nomeado primeiro-ministro.

Tchecoslováquia
República socialista da Europa central, limitada pela Po
lônia (N), URSS (L), Hungria e Áustria (S), Alemanha Oci
dental (O) e Alemanha Oriental (NO); área: 127 877 
km 2; população: 15 030 600 (est. 1976); cap ita l: Praga 
(1 179 600 hab., est. 1977); principais cidades (est. 
1976): Bratislava (350 025 hab.) e Ostrava (316 990 
hab.); línguas: tcheco e eslovaco; re lig ião: catolicismo; 
PNB: 55,04 bilhões de dólares (1975); principais expor
tações: maquinaria, ferro e aço, veículos e produtos quí
micos; Governo: presidente da República e secretário- 
geral do Partido Comunista Tcheco, Gustáv Husák; pri
meiro-ministro, Lubomir Strougal.

Em abril de 1976, o XV Congresso do Partido 
Comunista Tcheco aprovou a continuidade da li
nha de ação adotada a partir de 1968 e o Plano 
Qüinqüenal 1976/80. O líder moderado Gustáv 
Husák, reeleito secretário-geral, informou que, 
desde a deposição de Dubcek, em 1968, o parti
do expulsara 400 000 membros favoráveis às re
formas propostas pelo antigo líder e, numa atitu
de conciliatória, propôs a readmissão dos expur
gados, desde que fizessem autocrítica.

A Carta 77. A luta pela defesa das liberda
des civis, apesar da repressão policial, adquiriu 
amplitude internacional com a publicação em ja
neiro de 1977, no Ocidente, da Carta 77, um ma
nifesto assinado por 240 influentes personalida
des tchecas, exigindo do Governo respeito aos 
direitos humanos e políticos consagrados na 
Constituição. O documento contou com o apoio
dos gru pos dissidentes na Po lô n ia, H un gria  e

Bulgária e ganhou a simpatia dos comunistas 
franceses, italianos e espanhóis.

A repressão aos dissidentes continuou durante
o ano, com a expulsão do país de Zdenek Mly- 
nar, ex-alto funcionário do PC, e a condenação 
do engenheiro nuclear Vladimir Lastuvka, do 
agrônomo Alex Machasek, do jornalista Jiri Le- 
derer e do teatrólogo Vaclav Havei, entre outros. 
Em dezembro, os dissidentes denunciaram ao se
cretário-geral da ONU, Kurt Waldheim, e aos 
35 países signatários dos Acordos de Helsinque 
a violação dos direitos humanos no país.

Economia. A queda na produtividade do tra
balho levou o Governo a anunciar, em fevereiro 
de 1978, uma ampla reforma econômica destina
da a aumentar a produção.

Política externa. O país continuou fiel à li
nha da diplomacia soviética. Em outubro de
1977, Husák visitou a Alemanha Oriental, país 
com o qual assinou um tratado de cooperação, 
por 25 anos. Numa tentativa de romper o isola
mento em relação ao Ocidente, o presidente 
tcheco visitou, em abril de 1978, a Alemanha 
Ocidental, para tratar do desenvolvimento das 
relações diplomáticas e comerciais.

Teatro
No período 1976/78 verificou-se, no teatro euro
peu, uma diminuição do ímpeto da experimenta
ção cênica radical; os dramaturgos europeus in
corporam hoje, de forma bem dosada, algumas 
das experiências de encenação dos anos 60, em
bora utilizem novamente o diálogo como instru
mento básico para a discussão de uma variada 
gama de problemas, desde a rotina do dia-a-dia 
às questões filosóficas; as grandes montagens 
continuaram sendo o ponto alto dos espetáculos 
norte-americanos. No Brasil, houve, nesse perío
do, uma expansão da atividade teatral, apesar de 
todas as limitações que a cercam, como a censu
ra, a falta de verbas oficiais e os altos preços 
dos ingressos.

Europa. Entre os bons exemplos de teatro de 
texto na Inglaterra, figura a peça Jumpers
(1976), de Tom Stoppard — que vem sendo con
siderado o mais importante dramaturgo inglês 
contemporâneo — dirigida por Peter Wood, ten
do como ator principal Michael Hordern. Na 
França, alcançaram sucesso Loin d'Hagondange

PR ÊM IO  SNT

1976

1 lugar: Patética, de João Ribeiro Chaves Neto.
(Obs.: Essa premiação não foi homologada oficialmente.)

2.° lugar. Caixa de Cimento, de Carlos Henrique Escobar.
3.° lugar: 0  Coronel dos Coronéis, de Maurício Segall.
Prêmios de publicacão e leitura pública: Os Sobreviventes, de Ricardo Meireles, e

A Resistência, de Maria Adelaide Amaral.

1977

1 ° lugar: Boca do Inferno, de Marcus Vinicius.
2.° lugar: S p ir o s  S tr a g o s , de Gérgio Joekyman.
3 ° lugar: Nadim Nadinha contra o Rei de Fuleiró, de Mário Brasini.
Prêmio especial de comédia: Do Fundo do Lago Escuro, de Domingos de Oliveira.

Tchade

Tchecoslováquia



PR ÉM IO  M OLIÈRE

1976 São Paulo
atriz: Célia Helena 

(Pano de Boca) 
ator: Raul Cortez

(Noite dos Campeões) 
diretor: Silney Siqueira

(pelo conjunto de trabalhos) 
autor: Gianfrancesco Guarnieri 

(Ponto de Partida) 
diretor de teatro in fantil: Carlos Meceni 

(Sera fim, fim, fim  e Praça de Retalhos) 
especial: Sábato Magaldi (por sua atuação 

na Secretaria M unicipal de Cultura)

1977

atriz: Maria Alice Vergueiro 
(Os Mais Fortes) 

ator: João José Pompeu 
(Am or do Não) 

diretor: Osmar Rodrigues Cruz
(O Poeta da Vi/a e Seus Amores) 

autor: Fauzi Arap
(Am or do Não) 

diretor de teatro in fantil: A n tôn io  Maschio 
(A Lenda do Vale da Lua) 

especial: Flávio Império (pelas cenografias 
de Ponto de Luz e 0  Poeta da Vila 
e Seus Amores)

1978
atriz: Henriqueta Brieba 

(Caixa de Sombras) 
ator: Carlos Augusto de Carvalho 

(Macunalma) 
diretor: Antunes Filho 

(Macunalma) 
autora: Maria Adelaide Amaral 

(Bodas de PapeO 
especial: Raul Cortez

(Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?) 
diretor de teatro in fantil: W lad im ir Capella 

(Com Panos e Lendas)

1976 Rio de Jane iro

atriz: Fernanda M ontenegro 
(A M ais Sólida Mansão) 

ator: JoséW ilker
(Os Filhos de Kennedy) 

diretor: João das Neves 
(0  Ú ltim o Carro) 

autor: João das Neves 
(O Ú ltim o Carro) 

cenógrafo e figurinista: Germano Blum 
(0  Ú ltim o Carro) 

diretor de teatro in fantil: Ho Krugli
(H istória de Lenços e Ventos) 

especial: Grupo Tal (Sacos e Canudos)

1977

atriz: Regina Casé 
(Trate-me Leão) 

ator: Sebastião Vasconcelos 
(Os Emigrados) 

diretor: Aldo Leite
(Tempo de Espera) 

autor: Não fo i atribuído, 
cenógrafo e figurinista: Maurício Sette

(pelo conjunto de obras) 
especial: Jorge de Carvalho (pelo seu

conjunto de trabalhos em iluminação)

1978
atriz: Renata Sorrah 

(Os Veranistas) 
ator: Rodrigo Santiago 

(Os Veranistas) 
diretor: Sérgio Brito

(Os Veranistas) 
autor: Chico Buarque.de Holanda 

(Ópera do M alandro) 
cenógrafo: Colmar Diniz 

(Arte FinaD 
especial: Buza Ferraz (O Triste Fim de 

Poficarpo Quaresma)

(1977), de Jean-Paul Wensel, dirigida por Patri- 
ce Chéreau, e II Fait Beau Jour et Nuit (1978), 
que marcou a volta de Françoise Sagan, após oi
to anos de ausência; dirigida por Yves Bureau, 
a peça gira em torno de personagens — de qua
renta anos ou mais — afundados num mundo 
de contradições e ambigüidades.

As experiências de ordem sensorial dos anos 
60 não foram, contudo, completamente abando
nadas, e ainda produziram excelentes espetácu
los, como Flowers (1977), adaptação do roman
ce Notre Dome des Fleurs, de Jean Genet, dirigi
do por Lindsay Kemp; ou Lazarillo de Tormes 
(1977/78), do grupo sueco Klarateatern, dirigido 
por Suzanne Osten, realizado sem cenários e 
com um mínimo de acessórios.

Estados Unidos. A temporada de 1976 ifoi 
marcada pelas grandes remontagens de peças. O 
maior êxito foi The Royal Family, de George S. 
Kaufman e Edna Ferber. Entre as novidades, 
merece destaque o musical da Broadway, o pre
miado Pacific Overtures — produzido e dirigido 
por Harold Prince, com músicas de Stephen 
Sondheim — uma audaciosa tentativa de utiliza
ção das técnicas do teatro kabuki japonês para 
contar a história da “abertura” do Japão ao co
mércio ocidental, em 1853.

Em 1977, encenaram-se diversas peças de no
vos dramaturgos, entre as quais se destaca Ame
rican Buffalo, de David Mamet, criticado pela 
linguagem obscena e pela quase total ausência 
de ação. No entanto, ganhou o prêmio de melhor 
peça da temporada, concedido pelo New York 
Drama Critics Circle Award. O Prêmio Pulitzer 
de 1977, bem como o Tony, coube a The Sha- 
dow Box (Caixa de Sombras), de Michael Chris- 
tofer, na qual o autor, valendo-se de três cance
rosos desenganados, questiona a vida e a morte.

Causaram impacto, em 1978, as montagens 
do vanguardista Bob Wilson (em colaboração 
com Andrei Serban e Twila Thorps). Em Eins- 
tein in the Beach, encenada no Metropolitan 
Opera House, Wilson mobilizou um grandioso 
elenco, cenários pomposos e uma coreografia 
muito elaborada. Já em sua montagem seguinte 
—  I  was sitting on m y patio, this guy appeared
I  thought I  was hallucinating — Wilson utilizou 
um cenário simples, em branco e preto, e com 
apenas dois personagens: um homem (o próprio 
Bob Wilson) no primeiro ato, e uma mulher (Lu- 
cinda Child), no segundo. O tema da peça: o 
choque entre a realidade e a fantasia, e a tentati
va de comunicação de cada personagem com ou
tro ser, alheio ao ambiente.

Festival Mundial na Venezuela. Uma mos
tra das tendências atuais do teatro mundial foi 
apresentada no IV Festival Mundial do Teatro 
das Nações, realizado em julho de 1978, em Ca
racas, na Venezuela, que contou com a partici
p a çã o  de 2 7  países. Além dos espetáculos, foram
organizados debates e conferências, a cargo de 
alguns dos mais importantes diretores europeus

Cena da versão brasileira da peça Caixa de Sombras, 
do dramaturgo norte-americano Michael Christofer.

e norte-americanos, e uma retrospectiva do Ber- 
liner Ensemble, em homenagem ao octogésimo 
aniversário de nascimento de seu fundador, o 
dramaturgo alemão Bertolt Brecht.

Os debates e encenações realizados no festival 
deixaram clara a existência de uma divisão, que 
colocou, de um lado, o teatro dos países subde
senvolvidos, praticando uma arte engajada ou 
voltada para as raízes culturais de seu povo, e, 
do outro lado, os desenvolvidos, sobretudo euro
peus, com marcada tendência para um esteticis- 
mo subjetivista e para a valorização das crises 
existenciais do homem.

O melhor exemplo da primeira tendência foi 
o grupo chileno Ictus, com a peça Quantos Anos 
Tem um Dia, de Davi Benavehte, que mostra as 
dificuldades de uma equipe de televisão para 
manter no ar um trabalho inteligente, em meio 
às hostilidades do regime militar.

Excetuando-se o grupo chileno, o festival de 
Caracas confirmou que o melhor teatro latino- 
americano vem sendo feito na Venezuela — que 
tem tradição de apoio oficial às artes -— e na 
Colômbia. Coube aos venezuelanos apresentar a 
grande revelação de texto: Acto Cultural, de 
José Ignacio Cabrujas, encenada pelo Nuevo 
Grupo. O teatro colombiano mostrou sua força 
com a encenação, pela Companhia Candelaria, 
da peça Os Dez Dias que Abalaram o Mundo, 
baseada na obra homônima de John Reed.

A melhor peça, na opinião da crítica e do pú
blico, foi A Classe Morta (1976), escrita e dirigi
da pelo polonês Tadeusz Kantor, em montagem 
do grupo Cricot-2. O tema da peça que encerra 
uma visão sombria do mundo, é o retorno de um 
grupo de velhos à sala de aula de sua escola pri
mária, onde os personagens revivem emoções e 
gestos da infância, e, na presença da morte, agar
ram-se a essas lembranças.

O teatro norte-americano foi representado por 
dois de seus mais consagrados grupos: o La 
Mamma, que montou o Arquiteto e o Imperador 
da Assíria, de Fernando Arrabal, dirigido por 
Tom Q’Horgan; e o Bread and Puppet, com a
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peça Joana D 'Arc, na qual Peter Schuman, líder 
do grupo, utilizou técnicas tomadas de emprésti
mo ao teatro de marionetes.

NO BRASIL
A diversidade e a quantidade das peças apresen
tadas nos três últimos anos atestaram a vitalida
de de um teatro que desconhece ainda a fisiono
mia de seu público, mas procura atingi-lo de 
qualquer forma, enfrentando toda sorte de difi
culdades: limitações materiais, censura, falta de 
pessoal especializado e penúria de bons textos 
novos.

Temporada de 1976. O melhor texto ence
nado nesse ano foi, sem dúvida alguma, o musi
cal Gota d 'Água, de Chico Buarque de Holanda 
e Paulo Pontes, que estreou no Rio de Janeiro 
nos últimos dias de 1975 e fez carreira triunfal 
em 1976/77, recebendo diversos prêmios da crí
tica. A força do texto, que transpôs para a reali
dade da classe pobre carioca a Medéia, de Eurí- 
pides, e o extraordinário desempenho de Bibi 
Ferreira — considerada a melhor atriz em 1976
— conseguiram sustentar o espetáculo, apesar 
de sua montagem irregular.

Ainda em 1976, realizou-se em São Paulo 
(maio/junho) o II Festival Internacional de Tea
tro, por iniciativa da atriz e empresária Ruth Es- 
cobar. Grupos de dez países apresentaram espe
táculos que, embora de nível desigual, coloca
ram em confronto uma gama variada de expe
riências. Um dos espetáculos de maior repercus
são foi Allias Serra Longa, encenado pelo grupo 
espanhol Eis Jovlars.

Temporada de 1977. Nesse ano a crítica 
considerou o Último Carro, de João das Neves, 
a melhor montagem. O espetáculo estreava no 
ano anterior, no Rio, com bastante sucesso. Pro
duzida, dirigida e encenada pelo próprio autor, 
a peça tenta captar, mediante a reconstrução de 
uma conturbada viagem de trem de subúrbio, a 
galeria de tipos que se unem momentaneamente 
e cujo destino acaba por tornar-se o mesmo, em 
conseqüência de um desastre. Apesar de algu
mas críticas ao texto, o espetáculo retirou sua 
força da conjunção do desempenho homogêneo

de mais de trinta atores, da organicidade do es
paço cênico idealizado por Germano Blum, e da 
dramática trilha sonora de Rudo Herrera.

Em São Paulo, a crítica destacou O Amor do 
Não, escrita e dirigida por Fauzi Arap, inaugu
rando o Teatro Igreja; as remontagens de Os Pe
quenos Burgueses, de Gorki; Esperando Godot, 
de Samuel Beckett, com Eva Wilma, Lilian Lem- 
mertz e Lélia Abramo; e A Morte de Um Caixei
ro Viajante, de Arthur Miller, com Paulo Autran 
sob a direção de Flávio Rangel. Entre os textos 
novos, merecem destaque Ponto de Partida, de 
Gianfrancesco Guarnieri, baseada no episódio 
da morte do jornalista Vladimir Herzog; e o tex
to É, humorístico, de Millôr Fernandes, grande 
sucesso de bilheteria no Rio.

No âmbito do teatro infanto-juvenil, destaca- 
ram-se A Lenda do Vale da Lua, de João das 
Neves, dirigida por Mário Massetti, e a adapta
ção de Os Saltimbancos, feita por Chico Buar
que, da peça espanhola de Luis Henríquez e Sér
gio Bardotti, a qual, por sua vez, se baseou no 
conto Os Músicos de Bremen.

Temporada de 1978. O público carioca as
sistiu nesse ano a apenas dois espetáculos dignos 
de menção: a Ópera do Malandro, de Chico 
Buarque — inspirada na Ópera dos Três Vin
téns, de Brecht —- que focaliza o período da dita
dura de Vargas; o espetáculo, entretanto, não

Apesar de todos 
os problemas que 
cercaram a atividade 
teatral no Brasil, 
desde a censura 
até as limitações 
materiais, alguns 
autores apresentaram 
peças de bom nível, que 
recriaram a realidade 
nacional dando 
ênfase aos problemas 
sociais. Foi o 
caso, por exemplo, da 
Revista do HenfH 
(em cima, à esq.), 
adaptação dos trabalhos 
do famoso humorista; 
dos dois musicais de 
Chico Buarque de 
Holanda -  Gota d'Água 
(no centro) e Ópera 
do Malandro (ãcima) — 
e da peça 0  Último  
Carro (embaixo), 
de João das Neves.



Importantes momentos da 
temporada paulista 
de 1978: cena de Bodas 
de Papel (em cima), que 
revelou a autora 
Maria Adelaide Amaral, 
e um flagrante da 
adaptação de Macunalma, 
de Mário de Andrade, 
considerado o melhor 
espetáculo do ano.

Rio de Janeiro
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1978 Rio de Janeiro

autor: Aldo Leite (Tempo de Espera)
Chico Buarque e Paulo Pontes (Gota d'Água) 
Gianfrancesco Guarnieri (Ponto de Partida)
Plínio Marcos (Dois Perdidos numa Noite Suja)
João das Neves (O Último Carro) 

diretor: João das Neves (O Último Carro) 
ator: Sebastião Vasconcelos (Os Emigrados) 
atriz: Marília Pera (Exercido)
cenógrafo: Maurício Sette (pelo conjunto de trabalhos) 
figurinista: Anísio Medeiros (A Chave das Minas) 
produtor: Grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone/7rafe-me Leão) 
revelação: Aldo Leite (Tempo de Espera) 
especial: Jorginho de Carvalho (por seu conjunto de 

trabalhos eimJ iluminação) 
grupo, movimento ou personalidade: Sesc

autor: Fauzi Arap (Amor do Nào)
Chico Buarque (ópera do Malandro)
Wanda Fabian (A Inquebrável)
João Siqueira (Maria e Seus Cinco Filhos) 

diretor: Sérgio Brito (Os Veranistas) 
ator: Cláudio Cavalcanti (Era uma Vez nos Anos 50) 
atriz: Tetê Medina (Os Veranistas) 
cenógrafo: Marcos Flaksman (0 Sol Feriu a Terra e a 

Chaga se Alastrou) 
produtor: Teatro dos Quatro 
revelação: Marcos Paulo (direção de As Gralhas) 
especial: Chico Buarque (música da Ópera do Malandro) 
grupo, movimento ou personalidade: Grupo Dia a Dia 

IMaria e Seus Cinco Filhos)

São Pauio

autor: Gianfrancesco Guarnieri (Ponto de Partida) 
diretor João das Neves (O Último Carro) 
ator: Paulo Autran (A Morte do Caixeiro-Viajante) 
atriz: Nathália Timberg (A Morte do1 Caixeiro Viajante) 
cenógrafo: Gianni Ratto (pelo conjunto de trabalhos) 
figurinista: Flávio Phebo (pelo conjunto de trabalhos) 

produtor: Grupo Difusão (Mortos sem Sepultura) 
revelação: Paulo Betti (Cerimônia por um Negro Assassinado) 
especial: Chico Buarque de Holanda

(pela música <te Gotatrí Àgua) 
grupo, movimento ou personalidade:

Teatco Núcleo Independente (Os Imigrantes)

autor: Augusto Boa! (Murro em Ponta de Faca) 
diretor: Antunes Filho (Macunalma) 
ator: Raul Cortez (Quem Tem Medo de Virginia Woolf?) 
atriz: Sônia Mamede (Revista do Henfil) 
cenógrafo: Gianni Ratto (pelo conjunto de trabalhos) 
figurinista: Naum Alves de Souza (Macunalma) 
produtora: Ruth Escobar (Revista do Henfil) 
revelação: Carlos Augusto de Carvalho (Macunalma) 
especial: Tácito Borralho (O Cavaleiro do Destino) 
grupo, movimento ou personalidade: O Casulo

— Centro Experimental de Bonecos (Halomares)

correspondeu às expectativas, principalmente pe
la deficiente montagem de Luís Antônio Cor
reia; e Nó Cego — um texto seco e vigoroso, 
sobre as conseqüências psicológicas do arbítrio 
político — peça que revelou como dramaturgo 
o ator Carlos Vereza.

Em Sao Paulo, o espetáculo mais importante 
do ano foi a fidelíssima adaptação de Macunaí- 
ma, de Mário de Andrade, feita pelo grupo Pau- 
Brasil, sob a orientação de Jacques Thiériot. Di
rigida por Antunes Filho, com a duração de qua
tro horas, e mobilizando um elenco numeroso e 
homogêneo, a montagem mostrou elevado grau 
de inventividade na utilização de recursos cêni
cos muito simples e eficientes.

Ainda no terreno das adaptações, ganhou des
taque a peça O Triste Fim de Policarpo Quares
ma,. calcada no romance homônimo do escritor 
Lima Barreto, levada pelo grupo carioca Jaz-O- 
Coração.

Uma criação coletiva a destacar foi Trate-me 
Leão, do grupo carioca Asdrúbal Trouxe o 
Trombone — estreada no ano anterior no Rio 
—, um painel da juventude brasileira e de seus 
problemas. Jogos na Hora da Sesta, de Roma 
Mathieu, Murro em Ponta de Faca, de Augusto 
Boal, e a remontagem de Tiradentes, de Gian
francesco Guarnieri e Boal, evocaram, em tom 
amargo, o sofrimento dos indivíduos em conse
qüência da situação política vigente no país nos. 
últimos anos. E a Revista do Henfil, dirigida por 
Adhemar Guerra, fez um balanço do trabalho 
desse humorista, dando ênfase especial ao tema 
da contestação política.

Cabe destacar, ainda, na temporada paulista: 
o espetáculo O Pássaro de Fogo, de Marinho 
Piacentini, dirigido por Haroldo Marinho, e ba
seado na vida e morte do filósofo e matemático 
italiano Giordano Bruno; e a peça Bodas de Pa
pel, que revelou a dramaturga Maria Adelaide 
Amaral e traça um sarcástico perfil de executi
vos beneficiados pelo “milagre econômico brasi
leiro”. A autora ganhou em 1978 o prêmio reve
lação em dramaturgia, concedido pela Associa
ção Paulista de Críticos de Arte (APCA) e o prê
mio Molière — São Paulo para autoria.

O ano de 1978 foi pobre em espetáculos diri
gidos ao público infantil. A peça que mais entu
siasmo despertou — não só das crianças como 
também dos adultos — foi Do Outro Lado do 
Espelho, adaptação de Through the Looking- 
Glass, de Lewis Carrol, feita e encenada pelo 
grupo paulista Aldebarã. Concebido como um 
jogo de xadrez, o texto se desenvolve em nove 
lances, nos quais os personagens procuram sair 
das situações absurdas em que se envolvem.

Iniciativas governamentais. No biênio 
1977/78, o SNT (Serviço Nacional de Teatro) 
procurou estimular o teatro de outros Estados, 
com os projetos Mambembão e Mambembinho, 
que promoveram excursões ao Rio e a São Paulo 
de grupos vindos de diversas regiões.



Concursos e censura. Na mesma linha de 
promoção, o SNT criou o Centro de Memória 
do Teatro Brasileiro, a fim de, entre outras ini
ciativas, promover concursos de peças. No en
tanto, em 1977/78, o certame foi prejudicado pe
la ação da censura: Patética, peça de João Ribei
ro Chaves Neto, vencedora em 1976, não chegou 
a ter sua premiação homologada, pois o texto 
foi apreendido pelos órgãos de segurança.

Telecomunicações
A tecnologia das comunicações eletrônicas con
tinuou a registrar importantes avanços no perío
do 1976/78. As companhias norte-americanas 
ATT (American Telephone and Telegraph) e 
GTE (General Telephone & Electronics) instala
ram em trechos das cidades de Chicago e Santa 
Monica, respectivamente, redes telefônicas que 
utilizam finíssimos fios de fibra de vidro, em vez 
dos cabos convencionais, inovação que veio sim
plificar a implantação de novas redes. Outra no
vidade foi o lançamento nos Estados Unidos de 
um novo tipo de telefone de uso individual, cha
mado beeper, o qual permite que pessoas em mo
vimento se comuniquem a distância. Contudo, o 
fato mais significativo tem sido a crescente parti
cipação dos satélites artificiais nas comunica
ções tanto nos países industrializados como nas 
nações em desenvolvimento.

NO MUNDO
Satélites. A empresa norte-americana Intelsat 
(International Telecommunication Satellite Con- 
sortium) anunciou para maio de 1979 o início 
do lançamento de sua nova geração de satélites 
internacionais de comunicação — o Intelsat V
— que duplicará a capacidade dos circuitos tele
fônicos, aumentando de 6 000 para 12 000 os 
canais utilizados em conversações telefônicas si
multâneas. Além disso, o novo satélite permitirá 
a transmissão de dois programas de TV em cores 
para os 101 países que integram o sistema. A 
empresa anunciou ainda que até 1981 serão lan
çados ao espaço sete satélites da nova geração, 
o que possibilitará um tráfico constante de 
80 000 ligações telefônicas simultâneas, movi
mento 60% superior ao registrado no ano de
1978.

Na Europa ocidental, o satélite Symphonie, 
construído com a participação tecnológica fran- 
co-alemã, desempenha um papel significativo na 
comunidade européia, particularmente no campo 
cultural.

Na índia, o satélite ATS-6 transmite progra
mas educacionais para mais de 3 milhões de pes
soas em 5 000 cidades e povoados do país.

E o plano soviético de desenvolvimento das 
telecomunicações por satélites previa para breve 
a colocação em órbita geoestacionária de dez sa
télites da geração Statsionar.

_  . _  . .. . . . , TELECOMUNICAÇÕES 365Teleprocessamento. Especialistas de todo
o mundo reuniram-se na Conferência Internacio
nal sobre Comunicação por Computadores, rea
lizada em Quioto, Japão, em setembro de 1978, 
para debater a utilização do computador como 
instrumento de comunicação. No encontro dis
cutiram-se os problemas da “Sociedade da Infor
mação”, título da tese apresentada pelo profes
sor japonês Yoneji Massuda, e consolidou-se a 
incorporação de um novo termo ao vocabulário 
das comunicações: “teleprocessamento”, isto é, 
a comunicação entre os computadores em escala 
nacional e internacional. Na ocasião, anunciou- 
se que o Governo japonês está implantando na 
pequena comunidade de Higashi Ikoma, em ca
ráter experimental, um conjunto de meios eletrô
nicos audiovisuais que inclui televisão, videofo- 
ne, banco de dados e biblioteca eletrônica, rede 
subterrânea de fibras ópticas (em lugar dos ca
bos de cobre) de raios láser, e de computadores 
especiais, para dar maior eficiência ao processa
mento das telecomunicações.

NO BRASIL
Colocado entre os quatro maiores acionistas da 
Intelsat, o Brasil tem procurado acompanhar o 
ritmo de expansão das telecomunicações interna
cionais, mas ainda está defasado em relação aos 
países mais desenvolvidos, apesar dos maciços 
investimentos feitos no setor.

Telefone. As estatísticas revelam os progres
sos alcançados: em 1967, ano da criação do Mi
nistério das Comunicações, foram registradas 3 
milhões de chamadas interurbanas no país; seis 
anos depois, em 1973, esse número havia se ele
vado para 147 milhões, e em 1978 atingia a mar
ca de 482 milhões.

Destinado a transmitir 
mensagensde navios 
para terra, o 
terceiro satélite 
Marisat, construído 
na Califórnia, EUA, 
é testado numa 
freqüência de rádio, 
dentro de uma 
câmara antieco.



366 TELECOMUNICAÇÕES
A evolução do tráfego telefônico internacional 

também mostra acentuado ritmo de crescimento. 
Considerando-se apenas as chamadas originais 
no Brasil, em 1967 foram feitas 100 000 ligações 
internacionais; em 1973, 800 000 e mais de 3 
milhões em 1978. Ao mesmo tempo, o total de 
aparelhos telefônicos em funcionamento cresceu 
de 2,38 milhões em 1972 para 5,66 milhões em
1978. Em 1975 as cidades brasileiras integradas 
ao sistema DDI (Discagem Direta Internacio
nal) eram apenas cinco, enquanto em 1978 esse
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O satélite Intelsat V 
(acima) foi construído 
nos EUA, com 12 000 
canais de voz, para ser 
lançado em maio de 
1979. O Brasil, um dos 
quatro maiores 
acionistas da Intelsat, 
conta com a poderosa 
estação de rastreamento 
de satélites de 
Itaboraí, RJ (à dir.).

SISTEMA NACIONAL DE TELEFONIA

1975 1976 1977 1 9 7 8 (1 )

Telefones em serviço (1 000) 3 371 4 036 4 708 5 660
Terminais instalados (1 000) 2 580 3 276 4 003 4 620
Terminais em serviço (1 000) 2 201 2 627 3 159 3 828
Telefones públicos em sçrviço (unidades) 20 245 25 859 31 284 41 223
Canais de voz (unidades) 63 087 86  981 122 821 158 180
Troncos de trânsito urbano instalados (unidades) 9 4 8 1 3 145 920 2 1 6 4 1 2 279 415
Terminais de telex instalados (unidades) 11 850 16 730 19 100 2 3 9 7 0
Localidades com serviço DDD 209 335 533 802

<1) Estimativa.

Fonte: Telebrás

DESEMBOLSOS OA TELEBRÁS 
(em milhões de cruzeiros de 1978)

Orçamento Realização

Ano Investimentos Amortizações Total Investimentos Amortizações Total
e ju ros e ju ros

1974 25  444 3 062 28 506 20  530 3 766 24  296
1975 3 5 4 1 1
1976 36 631
1977 27 886
1978 27 920

Fonte; Telebrás.

3 151 
5 234 

10 960  
15 000

38 562
41 865 
38 846
42 92 0

26 9 3 0  
36 100 
26 8 5 0  
28 025

5 431 
5 843 

11 482 
1 5 0 1 5

32 361 
41 943 
38 332 
43 040

número elevou-se para 320. Em 1974, 154 cida
des estavam ligadas à rede DDD (Discagem Di
reta a Distância), número que, em 1978, subiu 
para 802.

Não obstante esse progresso, o número de te
lefones per capita no Brasil continua baixo em 
relação a outros países. Com uma média de 4,86 
aparelhos por grupo de 100 habitantes, o país 
ocupava o 41.° lugar na classificação mundial, 
bem distante dos Estados Unidos (média de 72 
telefones por cada 100 pessoas), Suécia (69), 
Suíça (64), Canadá (61), ou mesmo de alguns 
países da América Latina, como a Argentina 
(10), Uruguai (9,4) e Venezuela (6,2).

Internamente, a distribuição de telefones por 
grupos de habitantes no Brasil continuou bastan
te desigual. Em 1976, enquanto São Paulo dispu
nha de 7,1 aparelhos por 100 pessoas e o Estado 
do Rio de Janeiro de 8,5, o Rio Grande do Norte 
contava apenas 0,9, a Paraíba 0,8 e Pernambuco 
1,1. Segundo as Grandes Regiões Geográficas, 
as proporções eram as seguintes: Norte, 1,3; 
Nordeste, 0,9; Sudeste, 6,1; Sul, 2,5; e Centro- 
Oeste, 2,5.

Embora o número de telefones instalados no 
país entre 1973 e 1978 tenha crescido mais de 
100%, as metas fixadas pelo II PND (Plano Na
cional de Desenvolvimento), que previam o au
mento do número de aparelhos instalados para 
8,1 milhões até o final do governo Geisel, não 
foram atingidas, pois em dezembro de 1978 o 
país dispunha de 5,65 milhões de unidades, dis
tribuídas por 3 000 localidades, o que correspon
de a 70% da programação dô PND.

Telex. Igualmente problemática tem sido a 
implantação da rede brasileira de telex. O Go
verno estimava que até 1980 o país contaria 
75 000 terminais instalados. Àpesar dos grandes 
investimentos feitos no setor, que duplicaram o 
total de aparelhos existentes no início do gover
no Geisel, em 1978 havia apenas 21 800 unida
des, e a rede, constituída por 47 centrais, cobria 
somente 270 cidades.

Comunicação marítima. Em 1978 foi inau
gurado o Serviço das Estações Costeiras, siste
ma que permite comunicações telefônicas, via 
satélite, com navios localizados em qualquer 
parte do mundo. Várias estações já se encontram 
em operação, como as de São Luís (MA), Natal 
(RN), Recife (PE), Salvador (BA), Rio de Janei
ro (RJ), Santos (SP) e Paranaguá (PR).

Pesquisas. Com o objetivo de gerar tecnolo
gia própria no campo das telecomunicações, o 
Governo tem destinado recursos ao Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento das Telecomunica
ções Brasileiras, em Campinas (SP), e realizado 
convênios com diversas instituições, entre as 
quais a Universidade de São Paulo e o Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica, destinados a desen
volver alguns projetos, como o do telefone-pa- 
drão brasileiro, o-do rádio digital e o das comu
nicações ópticas por raios láser.
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Televisão
Entre as maiores novidades na programação de 
TV no âmbito internacional no período 1977/78, 
figuram a série norte-americana Holocausto, so
bre o massacre de judeus no regime nazista; a sé
rie inglesa Hospital, produzida pela BBC, de 
Londres; o programa francês O Futuro do Futu
ro (L'Avenir du Futur), sobre temas variados; 
e a escalada da pornografia na televisão italiana. 
No Brasil, apesar do aumento do espaço reserva
do aos enlatados estrangeiros, alcançaram gran
de êxito os quadros humorísticos de O Planeta 
dos Homens e, sobretudo, as cada vez mais so
fisticadas novelas da TV-Globo, como o Astro, 
de Janete Clair, e Dancin ' Days, de Gilberto 
Braga, esta última considerada um dos maiores 
fenômenos de comunicação da história da televi
são brasileira.

NO MUNDO
França. Os programas de maior evidência fo
ram Variétés (uma espécie de Fantástico, apre
sentada nas noites de sábado, em que desfilam 
cantores conhecidos, como Gilbert Bécaud, Léo 
Ferré ou Charles Aznavour); L 'Avenir du Futur 
(debates geralmente precedidos por um filme so
bre temas que vão desde a ficção científica até 
a parapsicologia ou ciências ocultas); Les Dos
siers de L 'Écran (exibição de um clássico da his
tória do cinema, seguido de debate); e Apostro- 
phes (que reúne seis ou sete conhecidos intelec
tuais, para debater temas variados). O restante 
da programação não diverge muito daquilo que 
se apresenta no Brasil: jornais, filmes importa
dos e novelas.

Itália. A tevê italiana apresentou, em 1978, 
uma nova alternativa para atrair público: a por
nografia. Os 150 canais particulares, na compe

tição para ganhar mercado, têm realizado pro
gramas cada vez mais ousados, onde as cenas 
de nudismo tornaram-se comuns. O mais popu
lar é um programa da Teletorino, que vai ao ar 
depois da meia-noite, e chama-se Faciamo Insie- 
me lo Spogliarello (Façamos Strip Juntos). Dele 
participam donas de casa, estudantes, secretárias 
e comerciárias, que se exibem por uma quantia 
puramente simbólica. Para enfrentar tal concor
rência, até a televisão oficial, a RAI, tem mos
trado espetáculos de nudismo.

O Partido Comunista Italiano decidiu, em
1978, entrar no mercado de televisão, adquirin
do uma estação — a Videouno — e declarando 
que seus programas exibiriam entretenimento sa
dio e recusariam a pornografia.

Inglaterra. O documentário que reconstituiu 
a viagem de Charles Darwin pela América do 
Sul causou sensação entre o público inglês, so
bretudo pela sua qualidade cinematográfica. Em
1978, a TV inglesa ganhou todos os prêmios pa
ra programas de televisão, no Festival Interna
cional de Rádio e TV de Milão. Uma vitória 
total nunca havia ocorrido nos 21 anos de exis
tência desse festival, e entre os programas pre
miados figuram a peça Os Parasitas, a série 
Hospital e o balé Mayerling

EUA. Duas tendências se observaram: menor 
incidência de violência e maior liberdade no tra
tamento de temas ligados a sexo. Entre os filmes 
seriados — do tipo Semana Um — fizeram mui
to sucesso Roots, baseado no best seller de Ar- 
thur Hailey; Eu, Claudius, Imperador, extraído 
do romance histórico de Robert Graves, que re
cria o período dos reinados de Tibério, Calígula 
e Cláudio; e Holocausto, sobre o massacre de 
judeus na Alemanha nazista, visto por mais de 
100 milhões de pessoas.

Novidades tecnológicas. Encontra-se em 
experiência no Japão, desde setembro de 1977,

Dois filmes seriados da 
televisão norte- 
americana causaram 
grande impacto em todo 
o mundo: Holocausto 
(abaixo, à esq.), 
que reconstitui a 
perseguição nazista aos 
judeus; e Raizes, 
que narra a história 
de uma família de 
escravos, desde sua 
captura na África (séc. 
XVIII) até a Guerra 
de Secessão, nos EUA.
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um revolucionário sistema que permite aos es
pectadores organizar seus próprios programas. 
A experiência, patrocinada pelo Governo, inter
liga antenas de diversas casas a computadores, 
cabos co-axiais e câmaras, e oferece aos possui
dores dos aparelhos a oportunidade de fazer con
sultas médicas, ver replays ou organizar progra
mas comunitários. Outra novidade, lançada na 
França, em 1978, foi o magnetoscópio, um cofre 
que, colocado ao lado de um receptor de televi
são, registra e conserva, em forma de vídeo-cas
sette, os sons e as imagens de um programa, que 
o expectador poderá reproduzir à vontade, em 
seu próprio televisor, em preto e branco ou em 
cores.

Também em fase de experiência nos Estados 
Unidos e Europa, estão os sistemas Teletext e 
Viewdata, capazes de transformar um receptor 
convencional num terminal de cérebro eletrôni
co, permitindo a coleta de informações em um 
banco de dados. O Teletext, que é mais simples, 
e já se encontra implantado nos Estados Unidos, 
alimenta e transmite “páginas” de informações 
de utilidade pública. Mais complexo, o Viewda
ta, adotado na Inglaterra desde junho, permite, 
através de um sistema normal de cabo telefôni
co, o fornecimento de um número ilimitado de 
informações, mediante um diálogo com o “cére
bro central”.

Entre outras inovações em experimentação fi
guram um aparelho receptor com duplo vídeo, 
que permite ver dois programas simultaneamen
te; e a recepção de programas emitidos de países 
muito distantes, o que possibilita a formação de 
redes mundiais de televisão.

NO BRASIL
O ano de 1978 caracterizou-se pelo aumento da 
exibição de programas estrangeiros, em detri
mento das produções nacionais. Segundo relató
rio apresentado durante o III Ciclo de Estudos 
de Atendimento, realizado em novembro, en
quanto o crescimento de programas nacionais 
nos grandes centros, no período 1960/1978, foi 
de 39% — 33 horas diárias de programação na
cional em 1960 contra 46 horas em 1978 — a 
participação de filmes importados aumentou 
450% (de oito horas diárias em 1960 contra 44 
em 1976 — o que representa quase 50% do ho
rário total da televisão).

Os enlatados. O relatório aponta três fatores 
que determinaram a elevação do número de ho
ras de transmissão dos “enlatados”: o aumento 
do número de emissoras e de horas diárias de 
programação, e a falta de infra-estrutura técnica 
e econômica para a produção nacional. Durante 
aquele seminário, o- publicitário Walter Clark 
justificou a crescente importação de filmes com 
base em dados empresariais: enquanto, em 1978, 
um “enlatado” custava menos de 10 000 dólares, 
qualquer produção nacional não sairia por me
nos de 20 000.
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Dois revolucionários 
sistemas de televisão: 
o Video Tape Recorder 
— com 750 000 
aparelhos vendidos 
nos Estados Unidos em 
78 — para gravação 
doméstica de programas 
do circuito comercial, 
e a câmara norte- 
americana "D ick Tracy" 
(embaixo) — apresentada 
em Londres em 78 — 
capaz de televisionar 
objetos de uma 
altura de 1 600 metros.

O humor mais sofisticado e mais político voltou è TV 
em Planeta dos Homens, que destaca Jô Soares (acima).

A violência na TV. Uma das sérias conse
qüências da invasão dos “enlatados” foi o au
mento da violência no vídeo. Segundo O Estado 
de S. Paulo (12-2-1978), os 150 filmes estrangei
ros exibidos semanalmente mostram, em média, 
quinhentas cenas de violência, sendo muito co
mum a exibição de espancamento, assassinato, 
rapto, violação e uso de drogas. Num filme feito 
especialmente para televisão — por exemplo, 
Inocência Ultrajada, apresentado no Brasil em
1976 — aparece toda uma seqüência de estupro.

O monopólio. Em 1978, ao lado da contí
nua penetração dos filmes importados, foi cada 
vez maior a concentração dos índices de audiên
cia numa só rede de televisão. Já no final de
1977, dos 30 programas de maior audiência, 26 
pertenciam à Rede Globo; em 1978, essa tendên
cia se manteve. E como, em maioria, os progra
mas da Globo são gerados para todo o território 
nacional em seu Centro de Produções, no Rio 
de Janeiro, isso resultaria na disseminação, para 
o país inteiro, de formas de vida e valores cultu
rais da região centro-sul. Afinal, ela é assistida 
três horas por dias, em média, por 60 milhões 
de pessoas. No Brasil havia, em 1978, 15 mi
lhões de aparelhos de TV; e só na região da 
Grande São Paulo, 94% das famílias possuíam 
televisores.

As iniciativas governamentais. Para en
frentar tais deformações, alguns órgãos do Go
verno tomaram certas medidas. O ministro das 
Comunicações, Quandt de Oliveira, constituiu 
em maio de 1977 uma comissão de alto nível pa
ra examinar o problema da violência na TV, mas 
até fins de 1978 ainda não haviam sido divulga
dos os resultados do estudo.

Com o objetivo de combater a massificação 
cultural, o mesmo ministério, no final de 1977,
anunciou o envio ao Congresso de um projetr*

de lei exigindo que todas as emissoras de TV ti
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vessem 30% de sua programação produzidos no 
local de geração da imagem. Dessa forma, fica
ria garantida a preservação dos regionalismos 
brasileiros, e seria ampliado o mercado de traba
lho para técnicos e artistas. A Rede Globo, orga
nizada em função de uma central d<e produção 
que gera programas para todo o país, fez sérias 
restrições à iniciativa do Governo, ao passo que 
a Rede Tupi, criada antes da era do vídeo-tape, 
e que teve de dotar cada emissora de equipa
mentos e instalações suficientes pára gerar suas 
próprias imagens — e não apenas retransmiti- 
las — apoiou a iniciativa.

Filmes para a TV. Em agosto de 1977, o mi
nistro da Educação, Ney Braga, aprovou uma 
verba de 30 milhões de cruzeiros, para financiar, 
por intermédio da Embrafilme, a produção dos 
22 primeiros filmes em série para substituir gra- 
dativamente os “enlatados” estrangeiros na tele
visão brasileira. No ato da assinatura do docu
mento, o ministro recomendou: “Esses filmes 
não deverão conter cenas de violência sadoma- 
soquistas, pois a intenção do Governo é oferecer 
um espetáculo que conquiste o público pela sua 
qualidade, com temas e personagens genuina
mente brasileiros”. Para aprovação da série de
veria ser apresentado um piloto, com duração 
média de 50 minutos para filmes de aventura, 
policiais, históricos ou documentários, e de dez 
a quinze minutos para desenhos animados. Em 
fins de 1978, embora alguns dos projetos apro
vados pela Embrafilme já estivessem em fase de 
execução, nenhum dos 22 filmes programados ti
nha sido apresentado na TV.

Programação: mais política. Em 1978, a 
política tornou-se uma presença cada vez mais 
marcante no vídeo. Após uma década de rigoro
sa vigilância dos órgãos de censura, as manifes
tações sociais e políticas atingiram a televisão, 
obrigando-a a modificar o enfoque de parte de 
sua programação. Foi assim que a política inva
diu todas as áreas — do jornalismo aos progra

mas de humor, dos musicais aos shows de audi
tório, e até as novelas. Como resultado, o pro
grama O Planeta dos Homens, da Globo, atingiu 
um dos mais altos índices de audiência (cerca 
de 70%) desde que, em seus quadros, começou 
a apresentar piadas de cunho político.

Novelas. As novelas continuaram a ser os 
programas de maior audiência na televisão no 
período 1977/78. As de maior índice diário de pú
blico (40 a 50%, isto é, uma média de 40 a 50 
milhões de expectadores) foram as do horário 
das 20 horas na Rede Globo: O Astro, de Janete 
Clair, que descrevia a trajetória de um oportu
nista; e Dancin* Days, de Gilberto Braga, cuja 
personagem central, uma ex-presidiária, é mos
trada em suas relações com várias famílias da 
Zona Sul carioca. O êxito dessa novela foi tão 
grande que, em novembro, a revista norte-ameri
cana Newsweek dedicou-lhe uma matérià, em 
que a apresentava como um verdadeiro fenôme
no de comunicação, capaz de provocar as mais 
desencontradas reações de adesão nas camadas 
mais variadas da população brasileira.

Além dessas, alcançaram bastante sucesso O 
Profeta, de Ivani Ribeiro, que girava em torno 
de fenômenos paranormais, e por meio da qual 
em certo momento, a Rede Tupi conseguiu com
petir, em termos de audiência, com as novelas 
da Globo; e Sinal de Alerta, de Dias Gomes 
(Globo — 22 horas), abordando a mobilização 
social de um bairro para protestar contra a po
luição gerada por uma fábrica.

No segundo semestre de 1978, tentando res
ponder ao sucesso de Dancin 'Days, a Tupi revi
veu um de seus êxitos — O Direito de Nascer, 
do cubano Félix Caignet — mas sem conseguir 
o mesmo sucesso do início da década de 60.

Seriados curtos. Uma novidade em 1978 foi 
a apresentação, pela Globo, do programa Sema
na Um; séries filmadas, em poucos episódios, es
pecialmente para a televisão, como O Caso Ro
senberg, da TV francesa, que narra o famoso

Com elevados índices 
de audiência, as 
telenovelas continuaram 
dominando a 
programação da 
TV brasileira, e, 
entre seus êxitos mais 
retumbantes, com 
repercussão no exterior, 
esteve Dancin'Davs 
(acima). À esq., cena 
de O Profeta, que 
explorou o tema dos 
poderes paranormais.
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Apesar do cerco da 
censura, nos últimos 
anos a televisão 
brasileira conseguiu 
produzir alguns 
programas de bom 
nível no âmbito 
jornalístico. É o caso 
do consagrado Globo 
Repórter. (Acima, 
cena do programa, na 
apresentação do 
documento Caso Norte.)

Brasil Pandeiro, 
apresentado por Betty 
Faria, fo i uma 
das tentativas, 
de resultados modestos, 
de reviver o musical 
brasileiro na TV.

caso de intolerância macartista, que resultou na 
execução de um casal cuja culpabilidade nunca 
chegou a ser comprovada; e Holocausto.

A TV Bandeirantes, para competir com a Glo
bo, importou o seriado norte-americano Pobre 
Homem Rico (baseado em romance de Irwin 
Shaw) e comprou os direitos de exibição de O 
Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, 
desdobrado em cinco capítulos.

Telejornalismo e reportagem. A grande 
novidade foi o programa de entrevistas Vox Po- 
puli, da TV Cultura de São Paulo, quer pela for
ma de apresentação — que mistura perguntas 
feitas por personalidades conhecidas a perguntas 
colhidas no meio do povo — quer pelos entrevis
tados escolhidos, entre os quais destacam-se o 
líder sindical Luís Inácio da Silva (Lula), o Car
deal Dom Paulo Evaristo Arns, o cacique Juru- 
na e o compositor Caetano Veloso.

O programa de entrevistas da TV Bandeiran
tes, Encontros com a Imprensa, também levou 
ao vídeo algumas figuras de relevo (como o hu
morista Henfil, o senador Teotônio Vilela) e al
guns debates polêmicos, como o que opôs os 
dois candidatos ao Senado por São Paulo, Cláu
dio Lembo e Fernando Henrique Cardoso.

Os telejornais diários não trouxeram inova
ções, embora o interesse por tais programas te
nha crescido, em decorrência da maior liberdade 
dos canais para apresentar determinados assun
tos, antes totalmente vetados pela censura.

Em reportagens, o Globo Repórter manteve 
sua posição de melhor programa no gênero, em
bora a qualidade de suas apresentações fosse de
sigual. Em 1978, destacou-se Caso Norte, apre
sentado em janeiro, com uma reportagem-drama 
sobre as duras condições de vida de um imigran
te nordestino, que se torna assassino.

Ainda no âmbito da reportagem registra-se 24 
Horas com a Criança, que a TV Globo levou 
ao ar em dezembro, denunciando os altos índices 
de mortalidade infantil no país.

Esporte. No setor esportivo, o grande aconie- 
cimento foi a cobertura da Copa do Mundo de

Futebol, na Argentina, por todas as emissoras. 
Além disso, a televisão cobriu a disputa da III 
Copa do Mundo de Ginástica, realizada em São 
Paulo (novembro), as principais corridas de Fór
mula 1 e os mais importantes jogos do Campeo
nato Mundial de Basquete, nas Filipinas.

Musicais e shows. A Rede Globo lançou, 
em 1978, Brasil Pandeiro, Saudade Não tem 
Idade e Brasil Especial, musicais com certo grau 
de requinte, mas com um nível de qualidade nem 
sempre satisfatório. Já as iniciativas da Tupi — 
os programas animados por Moacyr Franco e 
Ronnie Von — foram frustrantes.

Entre os shows, os melhores exemplos foram 
os especiais de Elis Regina e Chico Buarque 
(Bandeirantes) e Milton Nascimento e Roberto 
Carlos (Globo), numa linha que não é original, 
mas apresentou o mínimo de consistência.

O teatro no vídeo. Os Casos Especiais, da 
Globo, e o Teatro-2f da TV Cultura, os únicos 
programas a apresentarem ainda o teatro televi- 
sado, mantiveram o mesmo padrão dos anos 
anteriores. Os melhores Casos Especiais foram 
Jorge, um Brasileiro, com Antônio Fagundes, 
baseado no romance homônimo, de Oswaldo 
França Jr., Quincas Berro D 'Água, com Paulo 
Gracindo, extraído de um conto de Jorge Ama
do, e O Homem que Veio de Longe, de Salatiel 
Coelho, com a utilização de elementos da litera
tura de cordel. Quincas Berro D Água, entretan
to, assinalou o fim desse programa, que, em dez 
anos, entre erros e acertos, deixou um saldo posi
tivo.

Igualmente animadores foram os resultados 
obtidos com o programa Ciranda Cirandinha, 
enfocando as aspirações e anseios da juventude 
atual, que assinalou uma tentativa de renovação 
na temática e na linguagem da dramatização te- 
levisada. Em 1978, cinco episódios dessa série 
foram apresentados, mas em dezembro a Globo 
anunciou o fim de sua produção.

Censura. Embora sua ação se manifestasse 
durante 1978 — proibição de Wilsinho Galiléia 
(Globo Repórter), que contava a morte de um 
menino marginal, fuzilado pela polícia; cortes 
numerosos em novelas e programas especiais; 
proibição de que se divulgasse noticiário sobre 
assuntos como greves operárias — seus efeitos 
foram menores do que em anos anteriores: em 
1976, por exemplo, a censura impediu a apresen
tação comemorativa do sesquicentenário da fun
dação do Balé Bolshói; a novela Despedida de 
Casado foi interditada; a lei Falcão não permitiu 
debate político nem a divulgação de noticiário 
mais detalhado sobre a morte dos ex-presidentes 
João Goulart e Juscelino Kubitschek.

Em 1978, a relativa liberalização da censura 
permitiu que houvesse alguns debates políticos 
significativos, que menos restrições fossem im
postas aos noticiários, e o uso de certos temas
aiitcs proibidos na3 novolas, como ligações amo-

rosas extraconjugais.



Território Dependentes
Entre 1977 e 1978 quatro colônias — Território 
dos Afars e Issas, Ilhas Salomão, Tuvalu (ex-El- 
lice) e Dominica — tornaram-se Estados inde
pendentes. O antigo Território dos Afars e Issas, 
agora denominado Djibuti, tornou-se nação a 
27-6-77 (ver Djibuti). As ilhas Salomão, com ad
ministração própria desde 1960, obtiveram do 
Governo britânico, em 1976, autonomia inter
na, após uma tentativa frustrada de proclama
ção unilateral de independência (ver Salomão, 
Ilhas). Tuvalu tornou-se Estado independente em 
30-9-78. E Dominica superou sua condição de 
colônia britânica a 3 de dezembro de 1978 (ver 
Dominica).

América Latina. Em Belize (ex-Honduras 
Britânica), as disputas da Grã-Bretanha com a 
Guatemala, que reclama a posse de seu territó
rio, recrudesceram em 1977. Em julho de 1977, 
ao serem reiniciadas as negociações bilaterais, a 
Guatemala colocou suas forças militares em 
alerta, levando a Inglaterra a enviar novos solda
dos e armamentos a Belize, o que tomòu a situa
ção mais tensa. Os ingleses mostraram-se dis
postos a fazer uma série de concessões à Guate
mala — acesso garantido e permanente às Ca
raíbas, ajuda econômica e eventual participação 
no processo de exploração do petróleo que for 
encontrado na colônia — desde que Tegucigalpa 
reconhecesse a independência de Belize. No final 
de julho, ingleses e guatemaltecos compromete
ram-se a reduzir a tensão militar na fronteira e 
a continuar negociações sobre o destino do terri
tório. Em agosto, os britânicos apresentaram um 
plano de desenvolvimento, prevendo a formação 
de uma força permanente de defesa e a reestrutu
ração da Secretaria para a Independência de Be
lize, que deverá se transformar no futuro Minis
tério das Relações Exteriores de Belize indepen
dente.

O canal. Em agosto de 1977, Jimmy Carter, 
presidente dos EUA, e Omar Torrijos, do Pana
má, assinaram dois acordos sobre o canal do Pa
namá, um dos quais estabelece que a Zona do 
Canal será reintegrada ao Panamá no final de 
1999, e que 65% do território serão entregues lo
go após a ratificação dos tratados.

Ásia e Oceania. Em 1976, foi promulgado 
um novo estatuto para Macau, território sob ad
ministração portuguesa, que lhe concedeu sobe
rania interna e autonomia administrativa, econô
mica e financeira.

A Polinésia Francesa também obteve maior 
autonomia no início de 1977. A França manteve 
a responsabilidade pela política externa, defesa, 
justiça e finanças, enquanto o Conselho Gover
namental do território teve ampliados os seus 
poderes na área do comércio. Nas Ilhas Como- 
res, a ilha de Mayotte, que optou por manter-se

vinculada à França, em 1976, ganhou status de 
território especial, elegendo uma deputada para 
o Parlamento francês.

África: Namíbia. Em junho de 1977, após 
negociações entre o Conselho de Segurança da 
ONU e o primeiro-ministro sul-africano John 
Vorster, ficou decidido que a África do Sul re
nunciaria aos planos da Conferência de Wind- 
hoek — uma assembléia multirracial convocada 
em 1975, à revelia da ONU e da OU A, para de
finir o futuro deste território africano, a que Pre
tória, que o tem sob tutela por decisão da extinta 
Liga das Nações, vem recusando dar a indepen
dência completa. Em vez da conferência a África 
do Sul deveria preparar eleições livres para uma 
Assembléia Constituinte, supervisionadas pela 
ONU, e das quais poderiam participar candida
tos da SWAPO (Organização do Povo do Su
doeste Africano) — que a ONU, contrariando 
os objetivos sul-africanos, reconhecera, em 
1973, como legítima representante dos interesses 
do povo namíbio.

No entanto, como nenhuma medida havia si
do tomada para retirar as tropas sul-africanas, 
cuja saída tinha sido prevista para agosto de
1976, a ONU e a SWAPO consideraram essa 
fórmula sem efeito. Em julho de 1977, Vorster 
afirmou não haver condições de retirada das tro
pas antes das>eleições. Em setembro, a ONU 
condenou a pretensão sul-africana de manter o 
domínio sobre o enclave de Walvis Bay, que é 
o quinto porto em importância em todo o sul da 
África, e sem o qual a Namíbia continuaria de
pendente da África do Sul.

Em janeiro de 1978, pressionada pela ONU, 
a África do Sul reiniciou as negociações em No
va York, sobre um plano para o período de tran
sição até a independência, mas a escalada da 
violência na Namíbia levou Vorster a aumentar 
seus contingentes militares na região e a intensi
ficar a perseguição aos membros da SWAPO. 
Em setembro, quando renunciou ao cargo de pri- 
meiro-ministro para candidatar-se à presidência 
da República, Vorster prometeu realizar eleições 
na Namíbia em fins de 1978, mas o pleito, reali
zado de 4 a 8 de dezembro, não passou de uma 
farsa, que acabou favorecendo os partidos pró- 
África do Sul.
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TEMPLO DO POVO
Ver Religiões e Cultos

TÊNIS
Ver Esportes

Território dependente 
dos EUA desde 1903, a 
Zona do Canal 
do Panamá, 
segundo os novos 
acordos assinados em 
1977, deverá ser 
integrada ao território 
panamenho em 1999.
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A açao das tropas da Africa ao Sul (acima) contra os nacionalistas da 
Namíbia, que lutam pela independência, estendeu-se ao território an
golano, com bombardeios como o que atingiu Kassinga (àdir.).

SAMOA AMERICANA
Território não-incorporado, situado no Pacífico 
sul, cerca de 2 600 km a nordeste da Nova Zelân
dia; área: 197 km 2; população: 31 000 (1976); 
capita l: Pago Pago (4 700 hab., 1974); principal 
exportação: atum enlatado.

ÁFRICA DO SUL
NAMÍBIA (ÁFRICA DO SUDOESTE)
Território do sudoeste da África, legalmente ad
ministrado pela ONU desde 1966, mas, de fato, 
uma dependência colonial da África do Sul, que 
sustenta a validade do mandato a ela atribuído 
pela antiga Liga das Nações em 1920; área: 
824 268 km 2; população: 883 000 (1976); 
capital: Windhoek (77 000 hab., 1975); princi
pais exportações: diamante e pescado. (Para o 
desenvolvimento histórico recente da Namíbia, 
ver parte introdutória deste verbete.)

DINAMARCA
FAROE, ILHAS
Território autônomo, integrante do Reino da Di
namarca, situado no Atlântico norte, 580 km a 
oeste da Noruega; área: 1 399 km 2; população: 
40 000 (1976); capital: Thorshavn (1 1 3 0 0  
hab., 1975); principal exportação: pescado. VIRGENS, ILHAS

Território não-incorporado do mar das Caraíbas 
situado 60 km a leste de Porto Rico; área: 345 
km 2; população: 96 000 (1976); cap ita l: Char- 
lotte Amalie (12 200 hab., 1970); principais ex
portações: derivados de petróleo.

GROENLÂNDIA
Território autônomo, parte integrante do Reino 
da Dinamarca, e a maior ilha do mundo, situado 
predominantemente no círculo ártico; área:
2 175 600 km 2; população: 50 000 (1976); 
capital: Godthaab (8 300 hab., 1975); principais  
exportações: minério de zinco e pescado.

ANTÁRTIDA FRANÇA
GUADALUPE
Departamento ultramarino das Caraíbas orientais 
situado entre as ilhas de Antigua e Dominica; 
área: 1 705 km 2; população: 324 500 (1974); 
capital: Basse-Terre (25 600 hab., 1971); princi
pais exportações: açúcar e banana.

O domínio desta região continuou sendo disputa
do por vários países: a Nova Zelândia reivindica
o Território Antártico Australiano, parte dos Terri
tórios Franceses do Sul e da Antártida, e o Depar
tamento de Ross; a Noruega reclama a Terra da 
Rainha Maud e a ilha de Pedro I; e a Argentina 
e o Chile alegam ter direitos sobre partes do Ter
ritório Britânico da Antártida. Entretanto, até o f i
nal de 1978, nenhuma dessas demandas fora 
ainda objeto de decisão final de uma corte de jus
tiça internacional.

ESTADOS UNIDOS
GUAM
Território não-incorporado situado no oceano 
Pacífico, cerca de 9 700 km a sudoeste de San 
Francisco da Califórnia; área: 549 km 2; popula
ção: 107 400 (1975); cap ita l: Agana (2 500 
hab., 1974); principal produto: copra.

GUIANA FRANCESA
Departamento ultramarino situado no litoral nor
deste da América do Sul, entre o Brasil e Surina
me; área: 90 000 km 2; população: 62 000
(1976); cap ita l: Caiena (30 500 hab., 1974); 
principais exportações: camarão e madeira.

PANAMÁ, ZONA DO CANAL DO 
Território administrado encravado na República 
do Panamá, América Central; área: 1 432 km 2; 
população: 44 000 (1976); sede adm in is tra ti
va: Balboa Heights (200 hab., 1970).

AUSTRÁLIA
MARTINICA
Departamento ultramarino das Caraíbas 39 km 
ao norte de Santa Lúcia; área: 1 079 km 2; popu
lação: 324 800 (1974); cap ita l: Fort-de-France 
(98 800 hab., 1974); principais exportações: 
produtos de petróleo, gado e pescado.

CHRISTMAS. ILHAS
Território externo do oceano Indico, 1 410 km a 
noroeste da Austrália; área: 135 km 2; popula
ção: 3 300 (1977); capita l: The Settlement (O 
Estabelecimento) (1 300 hab., 1971); principal 
produto: fosfato.

PORTO RICO
Estado livre associado situado nas Caraíbas, cer
ca de 1 400 km a sudeste do litoral da Flórida; 
área: 8 897 km 2; população: 3 213 000 (1976); 
capital: San Juan (1 087 000 hab., 1975); prin
cipais exportações: produtos químicos, tecidos, 
maquinaria e derivados de peixe.

MAYOTTE
Dependência insular do oceano Índico situada ao 
largo da costa oriental da África e que outrora in
tegrou o grupo das ilhas Comores; área: 378 
km 2; população: 46 500 (1976); capita l: 
Dzaoudzi (3 200 hab., 1976); principais exporta
ções: baunilha e essências florestais.

NOVA CALEDÓNIA
Território ultramarino do Pacífico sul situado

COCOS, ILHAS
Território externo do oceano Índico, 3 üfc$5 km a 
oeste da Austrália; área: 14 km 2; população: 
447 (1977); principal produto: copra. PACÍFICO, TERRITÓRIO DAS ILHAS DO 

Território administrado em fideicomisso, abran
gendo mais de 2 000 ilhas dispersas numa área 
de 7 750 000 km 2 do oceano Pacifico; área: 
1 880 Vm2; p o p n l a ç ã n :  1 93 OOCW 1 976)• sede 
do Governo: ilha de Saipan (10 700 hob., 1972); 
principais produtos: copra e pescado.

NORFOLK, ILHA
Território externo do oceano Pacífico, a 1 720 km
dc Gydnoy, AuotróUo; ó r o a : 36 kmJ; p o p u l a ç ã o *
1 600 (1977); cap ita l: Kingston; principais pro
dutos: frutas e feijão.
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1 210 km a leste da Austrália; área: 19 079 km 2; 
população: 132 200 (1976); cap ita l: Nouméa 
(56 100 hab., 1976); principais exportações: 
ferroníquel e níquel.

POLINÉSIA FRANCESA
Território ultramarino integrado por um grupo de 
ilhas dispersas na zona centro-sul do oceano 
Pacífico; área: 3 265 km 2; população: 132 000
(1976); cap ita l: Papeete (53 300 hab., 1975); 
principais exportações: copra e baunilha.

REUNIÃO, ILHA DE
Departamento ultramarino do oceano Índico, 
720 km a leste de Madagáscar; área: 2 512 km 2; 
população: 476 700 (1974); cap ita l: Saint-De- 
nis (104 600 hab., 1974); principais exporta
ções: açúcar (80%), essências naturais e rum.

SAINT PIERRE E MIQUEL0N 
Departamento ultramarino situado a 20 km do li
toral sul da Terra Nova; área: 242 km 2; popula
ção: 5 800 (1974); cap ita l: Saint Pierre; princ i
pais exportações: derivados de petróleo, gado 
bovino e pescado.

W ALUS E FUTUNA, ILHAS
Território ultramarino do Pacífico sul, a oeste da
Samoa Ocidental; área: 255 km 2; pop.: 9 000
(1977); cap ita l: Mata Utu (600 hab., 1969).

FRANÇA E GRÃ-BRETANHA
NOVAS HÉBRIDAS
Condomínio franco-britânico do sudoeste do 
oceano Pacífico, cerca de 400 km a nordeste da 
Nova Caledónia; área: 11 870 km 2; população: 
99 300 (1977); cap ita l: Vila (17 400 hab., 
1976); principais exportações: copra e pescado.

GRÃ-BRETANHA
ANGUILLA
Território autônomo das Caraíbas, integrante do 
Estado associado de Saint Christopher-Nevis-An- 
guilla, mas que passou a ter Constituição própria 
em 1976;área:91 km 2;população:7 000(1976).

ANTIGUA
Estado associado das Caraíbas orientais situado 
60 km ao norte de Guadalupe; área: 440 km 2; 
população: 71 400 (1976); cap ita l: Saint 
John s (23 500 hab., 1974); principa is exporta
ções: derivados de petróleo.

BELIZE
Território autônomo localizado na costa oriental 
da América Central, limitado ao norte e noroeste 
pelo México e a oeste e sul pela Guatemala; 
área: 22 965 km 2; população: 144 000 (1976); 
capita l: Belmopan (320 hab., 1975); principais  
exportações: açúcar e madeira. (Ver parte intro
dutória deste verbete.)

BERMUDAS
Colônia do Atlântico, 920 km a leste da Carolina 
do Norte (EUA); área: 46 km 2; população: 
58 000 (1977); cap ita l: Hamilton (2 100 hab.,
1970); principal exportação: medicamentos.

CAYMAN, ILHAS
Colônia das Caraíbas 270 km a noroeste da Ja
maica; área: 288 km 2; população: 14 000
(1976); cap ita l: Georgetown (3 800 hab., 1970).

GIBRALTAR
Colônia localizada numa pequena península na 
costa mediterrânea da Espanha; área: 5.8 km 2; 
população: 30 0 00 (1976).

GILBERT, ILHAS
Colônia situada no Pacífico ocidental, próximo à 
linha do equador e à Linha Internacional de Data; 
área: 272 km 2; população: 53 300 (1976); 
capita l: Bairiki (17 100 hab., 1974); principais  
exportações: fosfato e copra.

GUERNSEY
Colônia situada 50 km a oeste da Normandia, 
França; área: 78 km 2; população: 53 700 
(1971); cap ita l: Saint Peter Port (16 300 hab.,
1971); principais exportações: tomate e flores.

HONGKONG
Colônia localizada na costa sul-oriental da Repú 
blica Popular da China, 60 km a leste de Macau 
área: 1 050 km 2; população: 4 420 400 (1976) 
capital: Victoria (501 700 hab., 1976); princi
pais exportações: roupa, maquinaria, instrumen
tos de precisão e tecidos.

ÍNDICO, TERRITÓRIO BRITÂNICO DO OCEANO 
Colônia formada pelo arquipélago de Chagos, si
tuada na zona oeste do oceano Índico; área: 60 
km 2. Não tem população civil permanente.

JERSEY
Dependência da Coroa a 30 km da Normandia 
França; área: 117 km 2; população: 72 600 
(1971); cap ita l: St. Helier (28 700 hab., 1971); 
principais exportações: batata, veículos, teci
dos, maquinaria e instrumentos musicais.

MALVINAS OU FALKLAND, ILHAS 
Colônia situada no A tlântico sul, cerca de 800  km 
a nordeste do cabo Horn; área: 16 265 km 2; po
pulação: 1 900 (1976); cap ita l: Stanley (1 100 
hab., 1976); principal exportação: lã.

MAN, ILHA DE
Dependência da Coroa situada no mar da Irlanda; 
área: 572 km 2; população: 61 700 (1976); 
capita l: Douglas (20 300 hab., 1974); principais  
exportações: carnes e pescado.

MONTSERRAT
Colônia das Caraíbas entre Antigua e Guadalupe; 
área: 102 km 2; população: 12 200 (1976); 
capital: Plymouth (3 000 hab., 1974); principais  
exportações: gado bovino e batata.

PITCAIRN, ILHA DE
Colônia situada no centro do Pacífico sul, 5 150 
km a nordeste da Nova Zelândia; área: 453 km 2; 
população: 74; capita l: Adamstown.

SAINT CHRISTOPHER-NEVIS
Estado associado das Caraíbas situado a oeste de
Antigua; área: 269 km 2; população: 47 000

SANTA LUCIA
Estado associado das Caraíbas situado 39 km ao 
sul de Martinica; área: 623 km 2; população: 
111 800 (1975); cap ita l: Castries (3 600 hab., 
1970); principal exportação: banana.

SÃO VICENTE
Estado associado das Caraíbas situado 160 km 
a oeste de Barbados; área: 389 km 2; população: 
93 000 (1975); cap ita l: Kingston (22 000  hab., 
1973); principal exportação: banana.

TURKS E CAICOS, ILHAS
Colônia no Atlântico a sudoeste das Bahamas; 
área: 500 km 2; população: 6 000 (1970); sede 
do Governo: ilha Grand Turk (2 300 hab., 1970); 
principal exportação: pescado.

VIRGENS BRITÂNICAS, ILHAS 
Colônia das Caraíbas situada a leste das ilhas Vir
gens (EUA); área: 153 km 2; população: 12 000
(1977); capita l: Road Town (3 500 hab., 1973); 
principais exportações: veículos e máquinas 
(reexportação), pescado e areia.

HOLANDA
ANTILHAS HOLANDESAS 
Território autônomo, parte integrante do Reino 
da Holanda, constituído de dois grupos de ilhas: 
um localizado perto do litoral venezuelano e o 
outro, ao norte de Saint Christopher-Nevis; área: 
993 km 2; população: 241 000 (1970); cap ita l: 
W illemstad (50 000 hab., 1970); principal ex
portação: derivados de petróleo.

NORUEGA
JAN MAYEN
Colônia insular situada no círculo ártico, entre a 
Groenlândia e a costa norte da Noruega; área: 
373 km 2; população: 37 (1973).

SVALBARD
Colônia integrada por um grupo de ilhas localiza
das no círculo ártico ao norte da Noruega; área: 
62 050 km 2; população: 3 500 (1975).

NOVA ZELÂNDIA
COOK, ILHAS
Território autônomo formado por diversas ilhas 

, dispersas no Pacífico sul; área: 241 km 2; popu
lação: 18 100 (1976); sede do Governo: ilha de 
Rarotonga (9 800 hab., 1976); principais expor
tações: suco de frutas cítricas e banana.

NOVE OU NIUE, ILHA
Território autônomo situado no oceano Pacífico, 
cerca de 2 400 km a nordeste da Nova Zelândia; 
área: 259 km 2; população: 3 800 (1976); capi
ta l: Alofi (953 hab., 1976); principais exporta
ções: maracujá, copra e louças.

TOKELAU, ILHAS
Território situado no Pacífico sul, cerca de 3 380 
km a nordeste da Nova Zelândia; área: 10 km 2; 
população: 2 000 (1976).

BRUNEI
(1976); cap ita l: Basseterre (19 500 hab., 1976); 
principal exportação: açúcar. PORTUGAL

Sultanato sob o protetorado britânico situado no 
litoral norte da ilha de Bornéu; área: 5 765 km 2; 
p o p u la ç ão . 177 000 (1976); c a p ita l;  Bandar 
Seri Begawan (48 000 hab., 1976); principais  
exportações: petróleo e gás natural.

SANTA HELENA
Colônia formada de Ilhas, dispersas na costa 
sudoeste da África; área: 412 km 2; pop.: 5 100; 
cap ita l: Jamestown (1 500 hab., 1976).

MACAU
Território ultramarino encravado no litoral da 
China, 60 km a oeste de Hong Kong; área: 16 
km 2; população: 266 500 (1977); cap ita l: Ma
cau; p rin c ip a is  exportações; roupas e tecidos.
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Têxtil, Indústria
A indústria têxtil em todo o mundo, uma das 
mais atingidas pela crise econômica de 1974, 
tem demorado a recuperar-se. Nos países mais 
industrializados, o problema agravou-se com o 
aumento da competição dos artigos provenientes 
do Oriente (sobretudo Hong Kong, índia, Coréia 
do Sul e Tailândia). A crise foi mais pronuncia
da no âmbito das fibras sintéticas. No setor téc
nico, acentua-se a tendência à renovação de 
equipamentos.

Boa fase no Brasil. A tendência tradicional 
do setor, de alternar períodos de crise com fases 
de crescimento, evidenciou-se mais uma vez no 
Brasil no período 1976/78. Depois de resultados 
negativos por três anos, os têxteis voltaram a ter 
bom desempenho em 1978, com uma expansão 
de 6% (contra um crescimento zero no ano ante
rior) e exportações de 600 milhões de dólares (50 
milhões mais que em 1977).

Os problemas. Esse desempenho não elimi
nou, contudo, alguns dos problemas mais graves 
que o setor vem enfrentando. Continua, por 
exemplo, extremamente dependente do exterior.
Á recessão que atingiu os países industrializados ' 
em 1974 promoveu grandes prejuízos em 1975: 
as exportações caíram cerca de 15%, e, apesar 
de certa recuperação nos dois anos seguintes, foi 
difícil compensar as perdas que muitas empresas 
sofreram. Não há, além disso, perspectivas oti
mistas a curto prazo. Medidas protecionistas, 
por exemplo, são uma ameaça cada vez mais sé
ria: no mercado norte-americano, os manufatu
rados têxteis foram taxados em 1978 com um 
imposto de 18,7%, que deveria ser aumentado 
gradativamente até 37,4%.

Mas, se as exportações estavam, apesar de tu
do, em evolução, o mercado interno tinha um 
comportamento bastante irregular: contido em
1975, revelou alguma melhoria em 1976, segui
da de nova queda em 1977, o ano mais crítico 
da década; os investimentos em ativo fixo, em
1978, estavam apenas em níveis próximos aos 
do início da década; a inflação, refletindo-se no 
aumento dos preços das principais matérias-pri
mas, também tem prejudicado o setor, cujos pro
blemas se evidenciaram na quebra de grandes 
grupos têxteis nos últimos anos, como a Rohm 
and Haas (1976), e a Sudamtex (1977).

Togo
República da África ocidental, limitada pelo Alto Volta 
(N), Benim (L), golfo da Guiné (S) e Gana (O); área: 
56 785 km 2; população: 2 312 000 (est. 1977); capital 
e principal cidade: Lomé (229 400 hab., 1976); língua: 
francês (oficial); re lig iões: animismo e catolicismo; PNB:
590 milhões» de dólares (1975), principoío oxportoçõoc: 
fosfato, cacau e café; Governo: presidente, Gnassingbé 
Eyadéma; primeiro ministro, Edem Kodjo.

No intuito de desmilitarizar o regime, o presi
dente Eyadéma, há onze anos no poder, entregou 
o gabinete a civis, em janeiro de 1977.

Em março de 1978, foi assinado com Guiné, 
Costa do Marfim, Senegal, Libéria e Gâmbia um 
tratado de não agressão e assistência mútua.

Por ocasião da invasão da província zairense 
de Shaba, em maio de 1978, tropas togolesas in
tegraram a força de paz pan-africana que lutou 
contra os rebeldes.

Em julho de 1978, os membros da OUA (Or
ganização da Unidade Africana) elegeram Edem 
Kodjo, primeiro-ministro do Togo, para o cargo 
de secretário-geral da organização.

Tonga
Monarquia do Pacífico, membro da Comunidade de Na
ções; ocupa um grupo de ilhas situado 650 km a leste 
de Fiji; área: 748 km 2; população: 90 100 (est. 1976); 
capital e principal cidade: Nukualofa (18 400 hab.,
1976); línguas: inglês e tonguês; re lig ião: protestantis
mo; PNB: 30 milhões de dólares (1975); principais ex
portações: copra, coco e banana; Governo: rei, Taufa- 
hau Tupou IV; primeiro-ministro, Fatafehi Tuipelehake.

A descoberta de petróleo na ilha, em 1977, 
abriu novas perspectivas para a economia do 
país, e um acordo assinado com um consórcio 
nipo-neozelandês garantiu a Tonga 50% da ren
da resultante da exploração das jazidas.

No intuito de solucionar dois problemas crô
nicos da ilha — o desemprego e a inflação —, 
o Governo programou, a partir de 1977, em co
laboração com os bancos estrangeiros, uma sériç 
de investimentos no setor industrial.

Trabalho
O regime de trabalho e os salários sofreram nos 
últimos anos em todo o mundo certas alterações, 
impulsionadas, em grande medida, pela crise 
econômica (ver Economia Mundial). Assim, a 
diminuição nos índices de investimento indus
trial e de produtividade do trabalho trouxe um 
aumento significativo do desemprego na maioria 
dos países capitalistas avançados. A Organiza
ção de Cooperação e Desenvolvimento Econô
micos (OCDE), que reúne os 24 países mais ri
cos do mundo, previra, já  no ano anterior, que 
em 1978 o número de desempregados atingiria, 
só na sua área, a cifra surpreendente de 17 mi
lhões de pessoas, ou seja, 5,6% da população ati
va (ver Emprego e Desemprego).

Imigrantes barrados. Para enfrentar o pro
blema, a maioria dos países europeus procurou 
barrar a entrada de mais trabalhadores estran
geiros e devolver aos países de origem parte dos 
que já estavam instalados. Mas a participação 
da força de trabalho imigrante continuou impor
tante: em 1977, a mão-de-obra estrangeira cor
respondia a cerca de 10% da população econo
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micamente ativa aa Alemanha Ocidental e aci
ma de 7% na França. Com as medidas adotadas, 
porém, entre 1974 e 1977, o número de trabalha
dores estrangeiros já caíra 19% na Alemanha e 
16% na França.

A atuação sindical. As organizações de tra
balhadores, os sindicatos e as confederações na
cionais encontravam-se em situação delicada. 
Ao mesmo tempo em que reivindicavam melhor 
proteção contra os riscos da instabilidade econô
mica — de desemprego, notadamente — desen
volviam uma luta contra a erosão de seu poder 
aquisitivo. No entanto, a existência de sindicatos 
fortes e representativos nos países capitalistas 
mais desenvolvidos tem permitido que de modo 
geral sejam mantidos os ganhos reais do poder 
aquisitivo dos salários. Nos EUA, em 1977, os 
salários nominais cresceram 8,2%, e os salários 
reais, 1,7%; na França, os salários cresceram 
8,8% e seu poder aquisitivo aumentou 0,6%; o 
poder aquisitivo dos salários, entre os países 
membros da OCDE, decresceu apenas na Ingla
terra, atingindo o índice negativo de 5,9%, para 
um aumento nominal de 8,8%.

O desaquecimento da economia mundial, a di
minuição no crescimento econômico e o aumen
to do desemprego são considerados pela Organi
zação Internacional do Trabalho causas explica
tivas de certa diminuição dos conflitos trabalhis
tas em todo o mundo. As estatísticas da OIT, 
embora não possam ser comparadas entre si, 
apresentam, para o conjunto de 22 países consi
derados, uma redução das jornadas perdidas por 
greves de 108 milhões em 1976 para 95 milhões 
em 1977. Em 1977 somente os britânicos teriam 
apresentado um recrudescimento das greves e 
paralisações do trabalho.

Também as confederações internacionais de 
sindicatos têm tido suas atividades e sua impor
tância reduzidas. As mais importantes, como a 
Confederação Internacional de Sindicatos Cris
tãos, a Confederação Internacional de Sindica
tos Livres (vinculada ao sindicalismo norte-ame
ricano) e a Federação Sindical Mundial (FSM. 
de tendência comunista ortodoxa), têm sofrido 
nos últimos anos uma série de conflitos internos

e rupturas. A mais recente foi o afastamento, que 
se consolidou em 1978, das Centrais Sindicais, 
italiana e francesa, da FSM.

NO BRASIL
As modificações implantadas a partir de 1964 
no Brasil, que atingem a política econômica, a 
salarial e a trabalhista, implicaram a consolida
ção no país de uma dinâmica própria, distinta 
daquela que é observada na maioria dos países 
capitalistas,.no que diz respeito ao regime de tra
balho e aos salários.

A política salarial. No Brasil, tornou-se co
mum nos últimos anos o uso da expressão “polí
tica salarial” para designar o conjunto de leis e 
decretos governamentais que orientam a fixação 
dos reajustes salariais. Esse corpo de orienta
ções, tornando-se parte da política de combate 
à inflação, teve como objetivo a regulamentação 
de todos os salários, tanto do setor público como 
do privado, reajustando-os, em geral, segundo os 
índices do custo de vida (e, muitas vezes, abaixo 
destes) e impondo, por lei, uma disciplina sala
rial.

Essa política salarial tem sido combatida por 
sindicatos e líderes políticos, por contrariar os 
modelos normais de determinação dos salários 
em países de economia de mercado, onde em ge
ral não existe uma política salarial, salvo em ca
sos de guerra ou crise econômica grave, quando 
surgem, temporariamente, mecanismos de con
trole de preços e salários. Normalmente, predo
mina a liberdade de organização das forças so
ciais e o reconhecimento da autonomia sindical, 
e tem-se apenas uma política de garantia das 
condições essenciais de vida, por meio da fixa
ção de um salário mínimo ou do desenvolvimen
to de políticas de caráter setorial ou regional.

Queda no salário real. No Brasil, a aplica
ção dessa política salarial teve como resultado 
a redução do valor real dos salários, a partir dos 
primeiros anos da década de 60, acentuando-se 
a partir de 1964, quando se estabeleceram as pri
meiras leis e decretos que deram corpo à política 
salarial implementada pelos sucessivos gover
nos. As modificações introduzidas em 1975, no

O aumento do desemprego 
e a pressão inflacionária 
sobre os salários 
intensificaram os 
movimentos trabalhistas 
em países europeus, 
como a Espanha (esq.) e 
a França (centro).
Nos EUA, George Meany 
(dir.), presidente 
da central sindical AFL- 
CIO, exigiu do Governo 
medidas eficientes 
de combate à inflação.
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Momentos significativos 
do ressurgimento sindical 
brasileiro em 1978: 
os acirrados debates 
do V Congresso Nacional 
dos Trabalhadores na 
Indústria e a manifestação 
de metalúrgicos da 
capital paulista (dir.).

A retomada do movimento
reivindicatório
dos trabalhadores, em
1978, no Brasil,
teve como figura central
Luís Inácio da
Silva (Lula), presidente
do Sindicato dos
Metalúrgicos de São
Bernardo e Diadema (SP).

entanto, permitiram que a partir desse ano se ob
servasse uma pequena recuperação do valor real 
dos salários, que se manteve em 1978. O próprio 
índice oficial para aumentos de salários em dissí
dios coletivos foi, em 1977 e 1978, um pouco 
superior à taxa oficial de inflação. O valor real 
dos salários de 1978, contudo, apenas se aproxi
mou dos valores de 1972, que correspondiam, 
por sua vez, a menos de 80% dos valores de 
1964.

O salário mínimo, como elemento fundamen
tal na determinação da taxa de salários no Bra
sil, sofreu uma redução ainda mais acentuada no 
conjunto do período. Porém, assim como a taxa 
geral de salários, apresentou em 1978 um au
mento de 4,64% em termos reais, para a Região 
Sudeste (Rio, São Paulo e Minas Gerais), de 
5,53% para a Região Sul (Paraná, Santa Catari
na e Rio Grande do Sul) e Espírito Santo, de 
5,78% para o Nordeste e de 5,8% para as regiões 
Norte e Centro-Oeste.

Negociações diretas. Em 1978, parecia 
consolidar-se uma tendência à ruptura da políti
ca salarial implantada nos anos anteriores. O 
descontentamento com essa política, diante do

SALÁRIO M ÍN IM O  REAL NO BRASIL 
(em valores de março de 1978)

SALÁRIO MÍNIMO PIB MORTAL! D AC
ANO INFANTIL

VALOR REAL ÍNDICE PER CAPITA (por 1 000)

1940 2 234,89 98,02 100,00 123.99
1945 1 528,24 67,03 109,38 101,49
1950 908,39 39.84 135,69 89,71
1955 2 531,73 111,04 162,56 86,51
1960 2 286,80 100,30 195,19 62,94
1965 2 025,12 (1) 88,82 210,97 69,38
1970 1 571,63 68,93 264,83 89.51
1975 1 297,96 56,93 386,17 86,72 (2)
1976 1 289,01 56,54 410,30 80,50 (2)
1977 1 343,46 58,92 418.51 70.68 (2)

MARCO /78 1 106,40 48.53

* base: julho de 1940 = 100
(1}A  partir de 1962, inclui o 13.° salário
(2) Dados preliminares

Fonte: DIEESE-SP

aumento incontrolável das taxas de inflação e do 
custo de vida, culminou nesse ano com um am
plo movimento grevista nos grandes centros in
dustriais do Sudeste. No decorrer das paralisa
ções, os trabalhadores romperam com os limites 
impostos pela lei de greve, e criaram-se novos 
canais de negociações entre patrões e emprega
dos, sem a ríiediação do Ministério do Trabalho 
determinadal pelos dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). Confirmando-se es
sa tendência, seria necessária a modificação, em 
conjunto, da política salarial e, sobretudo, da 
trabalhista.

Mudanças em vista. Esperavam-se, ainda 
para 1979, importantes modificações na CLT. 
As alterações deveriam ocorrer nos itens relati
vos à intervenção em sindicatos, ao procedimen
to para convocação de greve, ao cálculo do salá
rio mínimo e dos reajustes salariais e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). De
veriam ser estabelecidos os limites para a decre
tação de intervenções em sindicatos, pois o Mi
nistro do Trabalho precisaria antes ouvir a Justi
ça do Trabalho, que poderia — ou não — apro
var a medida. No que diz respeito ao procedi
mento para a convocação de greve, o prazo legal 
poderia ser de cinco dias (e não mais dezessete) 
após rejeição do acordo coletivo pelos emprega
dos, necessitando estes de apenas uma assem
bléia. Quanto à política salarial, previa-se que o 
limite mínimo de aumento seria o índice do cus
to de vida, sendo esse aumento concedido a cada 
seis meses, ou quatro, ou sempre que o índice 
ultrapassasse um aumento acumulado de 15%. 
Finalmente, o FGTS deveria sofrer algumas mo
dificações, desaparecendo, por exemplo, a multa 
de 10% sobre o montante do fundo dos emprega
dos demitidos sem justa causa; em seu lugar, a 
empresa seria obrigada a pagar 2% sobre o salá
rio mensal do empregado demitido por cada mês 
de seu tempo de casa.

Novo sindicalismo. O desencadeamento do
mnvimrntn grp.vista om 1Q78 deveu-se, além fia

pressão do custo de vida e da inflação, ao surgi
mento de lideranças sindicais mais amadureci
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das, mais representativas, e desvinculadas da 
prática populista reinante antes de 1964.

Entre os principais acontecimentos da área 
sindical destacou-se o I Congresso da Mulher 
Metalúrgica (janeiro de 1978), organizado pelo 
Sindicado dos Metalúrgicos de São Bernardo e 
Diadema, ao qual compareceram quatrocentas 
operárias, para discutir seus problemas específi
cos: paridade salarial com os homens, instalação 
de creches e escolas, e defesa da proibição do 
trabalho feminino noturno.

Outro acontecimento significativo foi a reali
zação do V Congresso Nacional dos Trabalha
dores da Indústria (julho de 1978), onde se con
frontaram as concepções dos novos líderes sindi
cais, liderados por Luís Inácio da Silva (Lula), 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema (SP), e as dos 
dirigentes mais antigos e conservadores, tendo à 
frente Ari Campista, presidente da Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
(CNTI).

No final do encontro, o primeiro grupo 
divulgou a Carta de Princípios dos Sindicalistas 
Brasileiros, denunciando a ação dos líderes se
guidores de Ari Campista e reivindicando, além 
de maior participação dos trabalhadores na ren
da nacional e no processo político, o restabeleci
mento das eleições diretas em todos os níveis e 
a convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte.

Ver também: Custo de Vida; Economia M undia l; Emprego e De
semprego; Greves.

Transportes
O universo dos transportes mundiais tem enfren
tado nos últimos anos dificuldades decorrentes 
sobretudo do aumento dos preços do petróleo. 
No entanto, essa crise não é só energética, mas 
também ambiental, de crescimento econômico e 
de integração física, geográfica, social e urbana. 
A expansão desordenada dos meios de transpor
te, apoiada num “modelo” que privilegiou o auto
móvel e o consumo caótico de recursos energéti
cos não renováveis, provocou o surgimento de 
toda sorte de problemas. Os superpetroleiros que 
se partem nos mares, causando a destruição da 
fauna e flora marinhas em grandes áreas; o con
gestionamento das rodovias que interligam as 
metrópoles; o aumento do número de mortos em 
desastres automobilísticos e aéreos; o agrava
mento da deterioração do meio ambiente; e a cri
se dos transportes urbanos são alguns dos desa
fios que a maioria dos países têm enfrentado nos 
últimos anos.

NO MUNDO
Procurando solucionar os mais graves proble
mas de transportes, os governos de vários países 
começaram a adotar medidas como a diminui

ção da velocidade nas rodovias, aplicação de 
normas de trânsito mais rígidas, desenvolvimen
to de novos meios de locomoção e estímulo do 
uso de veículos que não dependam do consumo 
de derivados do petróleo.

Os técnicos que participaram da 5.a Sessão do 
Grupo de Trabalho do Shopper, da União Inter
nacional de Transportes Públicos, realizada em 
São Paulo, em setembro de 1978, conclamaram 
os poderes públicos dos países membros a dar 
prioridade em seu planejamento aos sistemas co
letivos de transporte, sobretudo aos pré-metrôs, 
ferrovias e metrôs.

Nos Estados Unidos, as grandes empresas e
o Governo têm procurado estimular, no caso do 
automóvel, a utilização em grande escala do 
chamado transporte solidário (objeto igualmente 
de campanhas publicitárias do Governo brasilei
ro) em lugar do transporte individual.

Enquanto isso, aumentou no Japão a partici
pação dos trens no sistema de transportes urba- 
no-suburbano e de média distância. Além do em
prego do “trem-bala” no transporte de massas, 
os japoneses deram início ao desenvolvimento 
do projeto HSST (High Speed Surface Trans- 
port), misto de avião e trem movido por um mo
tor elétrico linear, que, voando a um centímetro 
acima da pista — graças à levitação magnética 
—, atinge a velocidade de 250 km por hora; esse 
veículo deverá fazer a conexão entre o aeroporto 
de Narita e o centro de Tóquio. Projeto seme
lhante — o sistema “Maglev” — está sendo de
senvolvido na Inglaterra.

Marinha mercante. A expansão dos trans
portes marítimos no início dos anos 70 não foi 
acompanhada por um crescimento correspon
dente da construção naval, fato que gerou a es
cassez de navios de longo curso e o conseqüente 
encarecimento dos fretes internacionais. Contu
do, o aumento da oferta de navios a partir de 
1974 provocou uma inversão da situação e já  no 
ano de 1977 as frotas mercantes passaram a ope
rar com capacidade ociosa, afetando gravemente 
as companhias de navegação e, sobretudo, a in
dústria de construção naval, cujas encomendas

A exigência de meios de 
transporte coletivo 
cada vez mais eficientes 
levou os japoneses 
a projetarem o HSST-02, 
misto de avião e trem, 
capaz de desenvolver 
250 km por hora.

T R A N S P L A N T E
DE ÓRGÀOS
Ver Cirurgia



FR O TA DE VE ÍC ULO S RO D O VIÁR IO S  
EM  C IR C U LA Ç Ã O  (1977) —  m ilhares

Região Sudeste Sul Nordeste
Autom óveis 5 95 1 1 029 519
Caminhões 1 273 369 227
Ônibus 102 44 30
Outros 434 258 154
T ota l 7 761 1 702 931
Região C-O este N orte Brasil
Autom óveis 271 62 7 8 3 4
Caminhões 85 22 1 977
Ônibus 14 3 195
Outros 61 21 931
Tota l 433 109 10 938
Fonte: Institu to  Brasileiro de Cadastro.

PA R TIC IP A Ç Ã O  PERC ENTUAL D A  
FERRO VIA NOS TR ANSPO RTES DE 
CARG A EM  A LG U N S PAÍSES (1976)

País Ferrovia H idrov ia  Rodovia

URSS
França
EUA
Alemanha
Japão
Brasil

Fonte: Jornal do Brasil.

M ETAS DO SETOR R O D O VIÁR IO  FEDERAL  
(1974 -1978 )

km  prev is tos km  realizados (1)

Implantação
Pavimentação
Sinalização
Conservação
Restauração

(1) Estimados os três ú ltim os meses de 1978. 
Fonte: M inistério  dos Transportes.

M ETAS DO SETOR FERRO VIÁR IO  FEDERAL  
(1974 -1978 )

prev is to  realizado
Construção de linhas e 
variantes (em km)
Melhoram entos de linha (em km) 
Locomotivas adquiridas 
Vagões adquiridos 
Trens-unidades adquiridos 
Carros adquiridos

Fonte: M inistério dos Transportes.

A ênfase dada no 
Brasil ao transporte 
rodoviário levou à 
construção de modernas 
e dispendiosas 
estradas, como a Via 
Norte, aberta em 
1978, que liga São 
Paulo a Campinas.

sofreram redução de 50% em 1977 e de 20% em 
1978.

Além disso, as grandes companhias de nave
gação do Ocidente têm enfrentado nos últimos 
anos a crescente concorrência das marinhas 
mercantes da União Soviética e dos países socia
listas do Leste Europeu, as quais, depois de se 
expandirem rapidamente na primeira metade dos 
anos 70 (cerca de 400% na tonelagem, contra 
apenas 78% das marinhas dos países do Merca
do Comum Europeu), passaram a cobrar fretes 
entre 18 e 40% abaixo dos preços mundiais, go
zando, assim, da preferência dos contratantes.

Aviação. Situação bem diferente atravessam 
os transportes aéreos. Em novembro de 1978, a 
IATA (International Air Transport Association) 
anunciou ter o tráfego aéreo mundial transporta
do 517 milhões de passageiros em 1977 (excluin
do-se a URSS), registrando um aumento de 8,2%

em relação a 1976. Em termos médios, o exercí
cio de 1977 foi o melhor dos últimos dez anos. 
Neste período, o tráfego aéreo na América Lati
na aumentou 39,3%.

NO BRASIL
Com exceção das obras dos metrôs de São Paulo 
e do Rio de Janeiro, que prosseguiram em ritmo 
inalterado, e da inauguração do Aeroporto Su
persônico do Galeão (Rio de Janeiro), poucos 
empreendimentos na área dos transportes foram 
levados a cabo no período 1976/78.

O Plano Ferroviário Nacional (1975/79) foi 
formulado com o objetivo de elevar a participa
ção das ferrovias nos transportes nacionais, ate
nuando alguns dos efeitos do excessivo “rodo- 
viarismo” que caracteriza a estrutura viária do 
país. Contudo, até mesmo o ponto principal do 
plano — a construção da Ferrovia do Aço, li
gando Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São 
Paulo, que elevaria a participação das ferrovias 
nos transportes de cargas de 20% para mais de 
30% — foi atingido pela política de contenção 
de despesas do Governo, em 1976, quando já ha
viam sido executados 20% dos trabalhos de in
fra-estrutura.

Rodovias. As metas fixadas pelo Governo 
federal no setor rodoviário para o período 
1974/78 foram quase integralmente alcançadas 
(94,8%). Em 1976 o DNER (Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem) construiu 632 
km de estradas, pavimentou 1311 km e restau
rou 1 735 km. Em 1977, esses números sofreram 
considerável redução: 180 km construídos, 
1 100 km pavimentados e 1 680 km restaurados. 
Apesar do desestímulo ao “rodoviarismo”, a fal
ta de apoio governamental a soluções alternati
vas, aliada ao crescimento da economia como 
um todo e da circulação de mercadorias e pes
soas, manteve a hegemonia dos transportes ro
doviários, que em 1977 foram responsáveis pela 
condução de 90% dos passageiros e 80% das 
cargas movimentadas em todo o Brasil.

No transporte de passageiros, as novecentas 
linhas de ônibus interestaduais e intermunicipais 
em operação em 1977 realizaram 1 882 086 via
gens (contra 1 829 943 em 1976), levando 71,1 
milhões de pessoas (contra 65,8 milhões no ano 
anterior). Segundo o DNER o país dispunha, em 
1977, de 7 251 linhas rodoviárias, das quais cin
co eram internacionais, 209 interestaduais e 
1 592 intermunicipais. No transporte de carga, 
seus índices de crescimento foram de 9,2% e 4% 
em 1976 e 1977, respectivamente.

Preocupado com as distorções do sistema viá
rio, o Governo federal adotou algumas medidas 
restritivas, como o fechamento dos postos de ga
solina aos domingos e feriados, aumento dos 
preços do pedágio nos fins de semana, limitação 
da velocidade nas estradas, além da própria polí
tica do DNER de investir mais na conservaçao 
do que na construção de novas rodovias. Embo-



ra modestos, alguns dos efeitos dessas medidas 
se fizeram sentir: no período 1977/78, o tráfego 
de automóveis nas estradas diminuiu entre 5 e 
6%, e o número de acidentes rodoviários caiu nu
ma proporção de 12 a 13%.

Ferrovias. O acontecimento que suscitou 
mais debates em todo o país foi a interrupção 
da construção da Ferrovia do Aço (Belo Hori
zonte— Rio—São Paulo), projetada para se tor
nar no futuro a espinha dorsal de uma moderna 
rede ferroviária que interligaria os três principais 
centros econômicos do país. Iniciadas em 1975, 
as obras foram suspensas pouco mais de um ano 
depois, por diversos motivos, entre os quais er
ros na estimativa dos custos e a inflação. No en
tanto, outros projetos tiveram sua continuidade 
assegurada, como a Ferrovia do Trigo, inaugu
rada em 1978, que liga Passo Fundo a Roca Sa
les, no Rio Grande do Sul, beneficiando mais 
de cem municípios, onde se produz a maior parte 
do trigo, soja e milho do Estado; e o trecho ini
cial da ferrovia que ligará as minas de ferro de 
Carajás, no Pará, ao porto de São Luís, no Ma
ranhão, cujas obras, porém, arrastam-se muito 
lentamente.

A participação das ferrovias no transporte de 
carga em todo o país continuou baixa: entre 13 
e 14% no período 1977/78. Verifica-se, no en
tanto, uma tendência para o aumento dessa par
ticipação, em virtude principalmente do cresci
mento da densidade do tráfego. Em 1977, por 
exemplo, a Rede Ferroviária Federal transpor
tou 60 milhões de toneladas de carga, o que cor
respondeu a um aumento de 8,9% em relação ao 
ano anterior.

Tem se registrado também nos últimos anos 
um aumento considerável no número de passa
geiros. No Rio de Janeiro, 160 milhões de pes
soas, e em São Paulo, 110 milhões, viajaram de 
trem em 1977, a maior parte nas linhas de subúr
bios. Em 1978, os trens suburbanos dessas duas 
cidades transportaram, em conjunto, cerca de 
315 milhões de pessoas, o que corresponde a 
50% a mais do que no ano de 1975.

As metas ferroviárias do Governo federal pa
ra a período 1974/78 previam a construção de
3 800 km de linhas e variantes. Num país que 
possui uma rede de pouco mais de 30 000 quilô
metros de estradas de ferro, em constraste com 
os mais de 680 000 km dos Estados Unidos, esse 
objetivo era em si mesmo modesto. Ainda assim, 
não foi alcançado: nos últimos cinco anos, o 
país construiu apenas 1 140 km de linhas. Mui
tas obras ficaram paralisadas ou em fase de estu
do, como a Curitiba—Paranaguá, no Paraná, 
importante corredor de exportação que, se refor
mulada, poderia elevar sua capacidade de trans
porte de 3,5 para 5,8 milhões de toneladas por 
ano; o trecho Guarapuava—Cascavel—Foz do 
Iguaçu; o anel ferroviário de São Paulo; e algu
mas linhas üe grande Importância para o Nor
deste.

EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO NO BRASIL (1972-1977)

1972 1973 1974 1975 1976 1977
Número de aeroportos 64 74 76 79 86 84
Aeronaves: pousos e decolagens (milhares) 727 853 1 014 1 091 1 210 1 200
Passageiros embarcados (milhares) 4 563 5 831 6 872 7 802 8 938 9 841
Passageiros desembarcados (milhares) 4 601 5 759 6 841 7 806 8 952 9 838
Total de passageiros (milhares) 9 255 11 590 1 3 7 1 3 15 608 17 890 19 392
Carga carregada (toneladas) 76 906 96  047 120 093 129 911 144 803 150 848
Carga descarregada (toneladas) 76 453 105 112 129 263 133 226 149 454 151 839
Correio carregado (toneladas) 3 0 4 0 3 103 4 038 4 420 7 568 8 621
Correio descarregado (toneladas) 3 908 3 989 4 647 5 122 8 294 8 723

Fonte: Departamento de Aviação Civil (DAC).

Aviação. Em 1976, o movimento de pousos 
e decolagens de aeronaves nos aeroportos brasi
leiros foi de 1,21 milhão, crescendo cerca de 
10% em relação ao ano anterior, enquanto o nú
mero de passageiros embarcados e desembarca
dos apresentou um incremento de 15%, subindo 
para 17,9 milhões de pessoas. Em 1977 registra
ram-se 1,20 milhão de pousos e decolagens e 
19,4 milhões de passageiros transportados. A di
minuição do número de vôos, concomitante com
o crescimento da quantidade de passageiros, foi 
uma decorrência da política do Departamento de 
Aviação Civil (DAC), que, tendo em vista redu
zir o consumo de combustível, adotou medidas 
destinadas à obtenção de um melhor índice de 
aproveitamento dos aviões. 'No transporte de 
carga, a demanda cresceu 30%, enquanto a dis
ponibilidade de aviões aumentou apenas 14%, 
durante o ano de 1977.

Aeroportos. O acontecimento mais relevante 
no âmbito do tráfego aéreo nos últimos anos foi 
a inauguração, em 1976, da primeira pista e de 
parte da estação de passageiros do Aeroporto In
ternacional do Rio de Janeiro (AIRJ), com capa
cidade para operar com grandes aviões supersô
nicos comerciais. Considerado um dos mais so
fisticados do mundo, o AIRJ tem funcionado 
ininterruptamente desde então, e somente em
1978 mais de 5 milhões de passageiros passaram 
pelos seus portões de embarque e desembarque. 
Com a conclusão, no final de 1978, da segunda

Um dos mais modernos do 
mundo, o Aeroporto 
Internacional do Rio de 
Janeiro (no Galeão)
— inaugurado em 1976 — 
tornou-se o único 
do Brasil capaz 
de receber os grandes 
aviões supersônicos.



pista, de 4 100 m de extensão, a ARSA (Aero
portos do Rio de Janeiro S.A.), empresa respon
sável pela obra, deu por terminada a primeira 
etápa do aeroporto, que poderá ter sua capacida
de duplicada até o ano 2000.

Marinha mercante. Entre os anos de 1973 
e 1978, a tonelagem transportada pelos navios 
de carga brasileiros cresceu de 128 para 167,7 
milhões de toneladas, apresentando um aumento 
da ordem de 31%. No mesmo período, a frota 
mercante quase duplicou, passando de 565 para
1 001 embarcações, enquanto a tonelagem ele
vou-se de 3 para 6,2 milhões de tpb (toneladas 
de peso bruto), com uma expansão da ordem de 
107%. Ainda no período considerado, o país au
mentou sua participação na receita de fretes, de 
232,3 para 448,5 milhões de dólares, o que re
presentou um incremento de 93%, contra 50% 
de navios afretados e 24% de bandeiras estran
geiras. Apesar dessa expansão, os navios afreta
dos e as bandeiras estrangeiras faturaram ainda
1,5 bilhão de dólares com o transporte de cargas 
brasileiras. Se englobados os navios próprios e 
os afretados, contudo, a participação da bandei
ra nacional na receita atingiu, no ano de 1978, 
a marca de 51,8%, contra 50,8% em 1977 e 
50,2% em 1976.

Portos. Depois da criação da Portobrás 
(1975), órgão que substituiu o DNPVN (Depar
tamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis), 
aumentou a preocupação governamental com o 
problema do reaparelhamento da infra-estrutura 
portuária, que continuava deficiente em 1978. O

N AVEG AÇ ÃO  (1973 -1978 ) —  (em m ilhões de toneladas)

1973 1974 1975 1976 1977 1978* 7 8 /7 3  (%)

Longo curso: bandeira brasileira 51,0 53,5 60,7 68,1 70,9 72,9 43
Longo curso: outras bandeiras 61.5 72,7 73,2 77.5 68,3 72,5 18
Longo curso: subtotal 112,5 126,2 133,9 145,6 139,2 145,4 29
Cabotagem 13,9 16.7 16,8 18.0 17,7 18,5 33
Interior (fluvial) 1,8 2,6 2,7 2,9 3,4 3,8 111
Tota l 128 ,2 145 ,5 153 ,4 166 ,5 160 ,3 167,7 31

Fonte: Ministério dos Transportes. * Estimado o segundo semestre.

O desenvolvimento dos 
transportes marítimos no 
Brasil foi acelerado 
pela construção de 
grandes petroleiros, como 
o Henrique Dias (acima), 
lançado ao mar em 78, 
e pela modernização 
da estrutura portuária 
(acima, à dir. o 
porto de Paranaguá, PR).

FROTA M ERC AN TE B R AS ILE IR A  

(1978)

Empresas Navios Tonelagem

Petrobrás 49 2 882 00 0
Docenave 13 1 254  000
Lloyd 51 521 000
Frota Oceânica 10 24 0  000
Aliança 14 165 000
Netumar 12 145 000
Paulista 5 58 000
Lolisa 3 4 4  000
Frota Amazônica 5 26 0 0 0
Nacional 2 25 000
T ota l 164 5 3 6 0  0 0 0

Fonte: O Globo.

total de recursos obtidos pelo setor no período 
1974/78 foi de apenas 21,8 bilhões de cruzeiros. 
Apesar disso, o movimento geral de carga regis
trado nos sete principais portos do país elevou-se 
de 146,7 milhões de toneladas em 1973 para
197,5 milhões em 1978, representando um au
mento global de 35%.

Transporte urbano de superfície. Com a 
criação da Empresa Brasileira de Transporte Ur
bano (EBTU), em 1976, o Governo federal pro
curou definir as linhas gerais de uma política na
cional de transportes coletivos nas cidades. No 
período 1976/78, o novo órgão contou com re
cursos da ordem de 11,6 bilhões de cruzeiros, 
dos quais 5,2 bilhões foram aplicados em 1978, 
e assim distribuídos: metrô do Rio de Janeiro,
1 bilhão; metrô de São Paulo, 800 milhões; pla
no das cidades médias, 1,9 bilhão; programa de 
renovação das redes de trólebus, 810 milhões; 
regiões metropolitanas, 626 milhões; e Baixada 
Santista, 72 milhões.

Esses investimentos, porém, mostraram-se in
suficientes para amenizar a caótica situação dos 
transportes urbanos. Em São Paulo, por exem
plo, um operário gastava, em 1977, de três a 
quatro horas por dia viajando de ônibus, cuja ve
locidade média não passava de 7 km horários. 
Além disso, o déficit no setor de transportes co
letivos na capital paulista manteve-se elevado, 
pois a frota de ônibus em circulação em 1977 
tinha capacidade para transportar cerca de 6 mi
lhões de passageiros/dia, quando a demanda era 
de 7,5 milhões. O fato de serem os ônibus que 
conduzem 85% dos usuários de transporte cole
tivo torna esse déficit ainda mais grave.

Metrô. Com a entrada em operação da linha 
Norte—Sul do metrô de São Paulo e a acelera
ção das obras do metrô do Rio de Janeiro abri
ram-se nos últimos anos novas perspectivas para 
a melhoria dos transportes urbanos nessas duas 
metrópoles. No período 1976/78, o número de 
usuários do metrô paulista aumentou mais de 
20%. Contudo, o número de passageiros por ele 
transportado (cerca de 450 000 em 1978) repre
senta apenas 5% do total de viagens/dia da cida-
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0  metrô do Rio de Janeiro iniciou em fins de 1978 as 
viagens experimentais de seu primeiro trecho.

de, e a maioria dos usuários tinha de recorrer 
aos ônibus de integração forçada. Também nesse 
período foi acelerado o ritmo de construção da 
linha Leste— Oeste.

Apesar dos atrasos sucessivos, as obras das 
linhas 1 e 2 do metrô do Rio de Janeiro intensifi
caram-se nos dois últimos anos; e em fins de
1978, com a conclusão de um trecho, foram rea
lizadas as primeiras viagens experimentais entre 
as estações de Cidade Nova e Glória.

Ver também: Aeronáutica, Indústria; Naval, Indústria.

Trinidad eTobago
República parlamentar das Antilhas, membro da Comuni
dade de Nações, e que compreende duas ilhas situadas 
próximo à costa nordeste da Venezuela; área: 5 128 
km 2; população: 1 200 000 (1977); capital e principal 
cidade: Port-of-Spain (250 000 hab.( 1974); língua: in
glês; relig iões: catolicismo e anglicanismo; PNB: 2,05 
bilhões de dólares (1975); principais exportações: pe
tróleo e derivados; Governo: presidente, Ellis Clarke; pri
meiro-ministro, Eric Williams.

Após a proclamação da República, em agosto 
de 1976, entrou em vigor a nova Constituição. 
As eleições de setembro favoreceram o Movi
mento Nacional do Povo, cujo líder, Eric Wil
liams, voltou a ocupar o cargo de primeiro-mi
nistro. Mas em 1977/78, o Governo enfrentou 
a oposição da Frente Unida do Trabalho, que 
defendia a adoção de reformas sociais.

Economia. As altas rendas oriundas da ex
portação de petróleo e gás natural permitiram 
que Trinidad e Tobago iniciasse um plano de ex
pansão industrial, com a construção do comple
xo de Point Lisas (amónia, fertilizantes, siderur
gia e alumínio). Apesar disso, o país continuou 
apresentando, em 1978, elevados índices de de
semprego (14%).

A partir de 1977, registrou-se uma queda nas
exp o rtaçõ es p ara  a Ja m a ic a  (dc ce rca  dc 4 0 % )

e a Guiana, em conseqüência das medidas prote
cionistas adotadas por esses países.

TURFE 381

Tunísia
República do norte da África, limitada pelo mar Mediter
râneo (N e L), Líbia'(S) e Argélia (0); área: 164 150 km 2; 
população: 5 737 000 (est. 1976); cap ita l: Túnis 
(550 404 hab., 1975); principal cidade: Sfax (171 297 
hab., 1975); línguas: árabe e francês; relig iões: islamis- 
mo, judaísmo e cristianismo; PNB: 3,77 bilhões de dóla
res (est. 1975); principais exportações: petróleo, fosfa- 
tos e azeite de oliva; Governo: presidente, Habib Burgui- 
ba; primeiro-ministro, Hedi Nouira.

No final de 1977, o Governo reprimiu o movi
mento de reivindicação salarial liderado pela 
União Geral dos Trabalhadores Tunisinos. A 
ação policial descontentou o ministro do Inte
rior, o liberal Tahar Belkoja, que foi, por isso, 
demitido. O conflito culminou na greve geral de 
janeiro de 1978, quando os choques entre manifes
tantes policiais causaram a morte de 51 pessoas 
e centenas de prisões.

Na política externa, o Governo estreitou rela
ções com a França, sobretudo após a viagem de 
Nouira a Paris em fevereiro de 1977, e reatou 
os contatos diplomáticos com a Líbia.

Turfe
No turfe mundial, o grande destaque de 1977 

foi o cavalo Scattle Slew, que venceu a Trípli
ce Coroa norte-americana (Kentucky Derby, 
Preakness e Belmont), pondo fim ao reinado de 
Forego, há três anos ganhador dessas corridas. 
Em 1978, foi a vez de Affirmed, um potro com 
três anos de idade, realizar idêntico feito, en
quanto o título do Derby inglês era levantado 
por Shirley Heights.

Brasil. A vitória de Sunset no Grande Prêmio 
Brasil de 1978 constituiu a grande surpresa — 
ele não estava entre os favoritos — e representou 
a confirmação da qualidade dos cavalos nacio
nais. A égua Emerald Hill reafirmou o valor da 
criação brasileira ao vencer todas as nove corri
das de que participou. Adquirida pelo Haras Ro
sa do Sul, Emerald Hill foi considerada unani
memente a melhor égua surgida no país nos últi
mos anos.

Embora 1977 tenha sido um ano difícil para 
o turfe — o Ministério da Agricultura limitou 
a importação de cavalos de raça para a reprodu
ção e algumas haras tradicionais encerraram 
suas atividades —, os animais de criação nacio
nal Daião e Mogambo venceram os Grandes 
Prêmios Brasil e São Paulo, respectivamente.

GRANDE PRÊMIO BRASIL 

Ano Vencedor País Filiação Criadores
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Turismo

TURKS E CAICOS, 
ILHAS
Ver Territórios 
Dependentes

O turismo tem demonstrado maior resistência às 
recessões internacionais do que outros setores da 
economia. Na maioria dos países do mundo a 
indústria do turismo apresentou nos últimos 
anos um dinamismo surpreendente. Segundo a 
Organização Mundial de Turismo (OMT) mais 
de 240 milhões de pessoas atravessaram, em
1977, as fronteiras internacionais, proporcionan
do uma receita estimada em 51 bilhões de dóla
res, o que correspondeu a um incremento de 
mais de 17% em relação a 1976; as previsões

ENTRADA DE TURISTAS NO BRASIL, SEGUNDO OS PRINCIPAIS PAÍSES EMISSORES —  1975/1977

VARIAÇÃO %
PAÍS N.° DE 

TURISTAS
PARTICIi- 
PAÇÃO%

N.° DE 
TURISTAS

PARTICI
PAÇÃO %

N.° DE 
TURISTAS

PARTICI
PAÇÃO % 76/75 77/76

Estados Unidos 109615 21,2 94 838 17,1 109 317 17,3 -13,5 + 15,3
Argentina 78019 15.1 67 440 12,1 89 788 

73 149
14,1 -13,6

+30.0
+33,1
+20,7Uruguai 46 637 9.0 60 629 10,9 11,5

Portuga» 38 485 7.4 35 513 6,4 23 566 3,7 -7 ,7 -33.6
Alemanha 30 782 5,9 34 109 6,1 40 012 6,3 +  10,8 + 17,3
França 21 589 4.2 28 370 5,1 29 975 4,7 +31,4 +5,7
Itália 22 242 4,3 25 360 4,6 27 749 4,4 +  14,0 +9,4
Paraguai 8 677 1,7 25 308 4,6 32 683 5,2 + 191,7 +29,1
Chile 13431 2,6 19 784 3,5 24 967 3,9 +47,3 +26,2
Inglaterra 12 593 2,4 16 329 2,9 18 175 2,9 +29,7 + 11,3
Espanha 12 805 2,5 15 920 2.9 19 104 3,0 +24,3 +20,0
Japão
Venezuela

15 448 
7 470

3,0
1,4

15 474 
12 401

2.8
2,2

17 378 
11 247

2.7
1.8

+0,2
+66,0

+ 12.3 
-9 ,3

Canadá 8 252 1.6 10254 1,8 12 541 2,0 4-24,3 +22,3
Suíça 7 652 1.5 10 178 1,8 10 852 1,7 +33,0 +6,6
África do Sul 6 573 1.3 7 447 1.3 6 490 1,0 + 13,3 -12 ,9
Subtota l A 40  2 7 0  85.1 479 354 86.2 546993 86.2 +8,9 + 14 1
Outros países 

Total

77 697 

517.967

14,9

100.0

76613

555,967

13,8

100,0

87 602 

634.595

13,8

100,0

-1 .4

+7 ,3

+ 14.3 

+14.1

para 1978 indicam um crescimento percentual 
igual ou superior a esse índice.

A maior parte do movimento turístico ocorre 
entre os 24 países ricos da OCDE — Organiza
ção de Cooperação e Desenvolvimento Econô
micos. Existe, no entanto, uma acentuada desi
gualdade na distribuição das receitas e despesas 
com turismo entre esses países. A Áustria, por 
exemplo, é um dos membros da OCDE que apre
senta maiores gastos, enquanto Espanha e Itália 
obtêm vultosas receitas.

Para alguns desses países, o turismo constitui 
a principal fonte de renda externa. É o caso da 
Espanha, que obteve, no período 1972/77, com 
essa atividade econômica, uma receita média 
equivalente a 26% de todas as exportações. No 
intuito de manter e ampliar essa participação, o 
Governo tem feito nos últimos anos considerá
veis investimentos em obras de infra-estrutura, 
sobretudo em transportes e comunicações, e 
também aprimorado sua política de incentivos 
financeiros à rede hoteleira do país.

Na França, em 1977, mais de 600 000 traba
lhadores dependiam diretamente da indústria do 
turismo, e na Grã-Bretanha pelo menos seis em 
cada grupo de cem pessoas empregadas estavam 
de algum modo ligadas a esse setor da economia. 
Em 1978, o número de trabalhadores vinculados 
à atividade turística cresceu 13% na Suécia, 9% 
na Noruega e 6% no Canadá.

Brasil. No intuito de reduzir a defasagem da 
indústria turística brasileira em relação à maio
ria dos países da Europa ocidental e da América 
do Norte, o Governo tem apoiado, nos últimos 
anos, por intermédio da Embratur (Empresa 
Brasileira de Turismo), esse setor da economia, 
mediante a concessão de incentivos fiscais à 
construção de hotéis. Apesar disso, a entrada de 
turistas no país e a receita disso decorrente con
tinuaram bastante reduzidas. Segundo a Embra
tur, os 634 595 turistas que entraram no país em 
1977 (o equivalente a apenas 0,26% do movi
mento internacional) proporcionaram uma recei
ta de 458,4 milhões de dólares (0,90% do total 
da gerada pelo turismo mundial).

Se a participação relativa do Brasil no turis
mo mundial continuou reduzida, o seu cresci
mento, no entanto, tem sido significativo. A va
riação anual da entrada de turistas no país foi 
de 7,3% em 1976, 14,1% em 1977 e 14,3% em
1978, enquanto a da receita correspondeu a 
2,8%, 12,4% e 14,4%, respectivamente.

Estatísticas referentes à entrada de turistas em
1977, segundo regiões de origem, indicam que 
40,4% eram sul-americanos, 30,8% europeus e 
20,2% norte-americanos. Estados Unidos, Ar
gentina, Uruguai, Portugal e Alemanha são os 
países de onde procede a maioria das pessoas 
que fazem turismo no Brasil.

O déficit crô n ico  apresentado pela conta de 
turismo no balanço de pagamentos levou o G o
verno a restringir as viagens de brasileiros ao ex-

Revelaçõesdo turfe 
brasileiro: a égua 
Emerald Hill (acima), 
com nove vitórias, 
e o cavalo Sunset (dir.), 
vencedor do Grande 
Prêmio Brasil, em 1978.

Quanto ao desempenho de treinadores e jó
queis, Sílvio Morales sagrou-se, em 1978, tri- 
campeão dos treinadores no Hipódromo da Gá
vea, Rio de Janeiro, obtendo 133 vitórias, recor
de brasileiro numa só temporada. O jóquei Juve
nal Machado da Silva, também tricampeão, foi 
quem deu maior número de vitórias a Sílvio (4).

Em São Paulo, o jóquei Albênzio Barroso, re
cordista em vitórias no Brasil, reconquistou o 
título de campeão do Hipódromo de Cidade Jar
dim, ao vencer o dobro de corridas do campeão 
de 1977, Roberto Penacchio.



terior, mediante a criação de um depósito com
pulsório, que, segundo as autoridades, deverá de
saparecer gradualmente, consumido pela infla
ção, pois é intenção do Governo “agir sobre a 
receita e não mais sobre a despesa”. Neste senti
do, a Embratur deverá intensificar a publicidade 
no exterior, oferecer facilidades às empresas de 
transporte e abrir novas linhas de turismo. A me
ta da empresa é carrear para o país em 1984 cer
ca de 1 bilhão de dólares, com a entrada de
1 400 000 turistas.

RECEITA TURÍSTICA BRASILEIRA 
(em milhões de dólares)

1971 1972 1973 1974 1976 197« 1977 1978 1984*

204 253 298 351 390 401 458 536 1 000

•Estimativa Embratur Fonte: Embratur

SAÍDA DE TURISTAS BRASILEIROS (1969/77)

milhares
400 ---------------------------------------------------------------------------

Turquia
República situada entre a Europa e a Ásia Menor, limitada 
pelo mar Negro (N), União Soviética (NE), Grécia e Bul
gária (NO), Irã (L), Iraque, Síria e mar Mediterrâneo (S); 
área: 779 452 km 2; população: 41 039 160 (1976); 
cap ita l: Ancara (1 994 900 hab., 1975); principal cida
de: Istambul (2 634 800 hab., est. 1975); línguas: turco 
e curdo; re lig ião: islamismo; PNB: 34,59 bilhões de dó
lares (1975); principais exportações: algodão, fumo e 
avelãs; Governo: presidente, Fahri Korutürk; primeiro- 
ministro, Bulent Ecevit.

Em setembro de 1978, os EUA cancelaram o 
embargo econômico e militar imposto à Turquia 
em 1974, quando Ancara se recusara a suspen
der a sua intervenção em Chipre. A decisão nor
te-americana foi tomada — apesar da oposição 
da Grécia e dos cipriotas — quando o Governo 
turco, reagindo ao embargo, iniciou a aproxima
ção com o Kremlin, permitindo inclusive que, 
durante o conflito no “Chifre da África”, aviões 
soviéticos que transportavam armas para a Etió
pia sobrevoassem seu território.

Política interna. Em dezembro de 1978, o 
Governo impôs a lei marcial em treze das 67 
províncias do país para impedir os conflitos en
tre membros das comunidades muçulmanas su- 
nita e xiita. Os choques entre os dois grupos fo
ram estimulados pelos acontecimentos no Irã, 
onde os xiitas se insurgiam contra o Governo.

Após as eleições de junho de 1977, Bulent 
Ecevit, líder do Partido Republicano Popular 
(social-democrata), tornou-se primeiro-ministro, 
mas renunciou em julho ao receber um voto de 
desconfiança no Parlamento. Suleyman Demirel, 
do Partido da Justiça (conservador), voltou à 
chefia do Governo, só conseguindo, porém, man
ter-se até dezembro. Em janeiro de 1978, Ecevit 
foi convidado a formar um novo gabinete de cen- 
tro-esquerda, que deu prioridade à redução do 
déficit comercial com os países do Mercado Co
mum Europeu (1,4 bilhão de dólares em 1976 
e 1,6 bilhão em 1977).

Tuvalu
Monarquia parlamentar, membro da Comunidade de Na
ções, localizada num grupo de ilhas do Pacífico, na Ocea
nia; área: 26 km 2; população: 9 000 (1975); cap ita l: 
Funafuti (1 300 hab., 1976); língua: tuvalu; relig iões: 
protestantismo e animismo; principais exportações: co
pra e peixe; Governo: rainha Elisabete II; governador-ge- 
ral, Henry Layng; primeiro-ministro, Toalipi Lauti.

Tuvalu (ex-Ellice) tomou-se independente da 
Grã-Bretanha a 30 de setembro de 1978, e o Par
lamento manteve Toalipi Lauti no cargo de pri
meiro-ministro. Após a declaração de indepen
dência, o Governo britânico prometeu ajuda eco
nômica ao novo país.

Uganda
República da África oriental, limitada pelo Sudão (N), 
Quênia (L), Tanzânia (S), Ruanda (SO) e Zaire (O); área: 
241 149 km 2; população: 12 352 500 (est. 1977); 
capital e principal cidade: Kampala (542 000 hab., 
1975); línguas: inglês e suahili; re lig iões: cristianismo, 
islamismo e animismo; PNB: 2,8 bilhões de dólares
(1975); principais exportações: café e algodão; Gover
no: presidente, Idi Amin Dada.

Desde 1976, a imprensa ocidental tem publi
cad o  relatos de atrocidades com etidas pelo presi
dente Idi Amin, como os massacres de adversá
rios do regime e perseguição a minorias étnicas

Turquia

Com a queda do gabinete conservador de Demirel, reas
sumiu o Governo turco Bulent Ecevit (acima).

Uganda



A luta em Uganda pela 
derrubada do presidente 
Idi Amin (acima) 
intensificou-se depois 
que ele ordenou a 
malograda invasão da 
Tanzânia (mapa ao lado).

U M B A N D A
Ver Religiões e Cuitos

UNESCO
(Organização das Nações 
Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura)
Ver Organizações 
Internacionais

União Soviética

e religiosas. Chegou mesmo a ser acusado de as
sassinar, em fevereiro de 1977, três opositores: 
o arcebispo Janani Luwum, o coronel Orinayo 
Oriema e Charles Oboth-Ofumbi.

Política externa. Em virtude das constantes 
violações dos direitos humanos, o regime tem si
do condenado por numerosos países, e isto levou 
a Grã-Bretanha a romper relações diplomáticas 
com Kampala em 1976. Em julho desse ario, 
após o resgate, por um comando israelense* dos 
passageiros de um jato da Air France seqüestra
do por palestinos e desviado para Kampala, 
Amin acusou o Governo do Quênia de participa
ção na operação. Em conseqüência, Nairóbi in
terrompeu os serviços de transporte ferroviário 
operados em conjunto com Uganda, levando 
Amin a negociar o levantamento do bloqueio.

Em novembro de 1978, tropas ugandenses in
vadiram o norte da Tanzânia, a pretexto de pre
venir um ataque por forças deste país. Pressiona
do pela reação das tropas tanzanianas, Amin or 
denou a retirada, após dezesseis dias de ocupa 
ção, sem impor nenhuma exigência.

União dos Emirados 
Árabes
República do leste da península Arábica, limitada por 
Omã (L e S), Arábia Saudita (S) e Qatar (0); área: 83 600 
km 2; população: 656 000 (est. 1975); capital e princi
pal cidade: Abu Dhabi (95 000 hab., est. 1975); língua: 
árabe; re lig ião: islamismo; PNB: 6,87 bilhões de dólares
(1975); principal exportação: petróleo (96%); Governo: 
presidente, Zaid ibn Sultan al Nahayan; primeiro-minis
tro, Maktun Ben Rashid.

O xeque Zaid ibn Sultan anunciou, em 1976, 
sua intenção de não aceitar um novo mandato, 
em virtude das constantes divergências entre os 
sete Estados membros da União e do lento pro
cesso de centralização do poder. Por isso, antes 
dc rcclcgc lo, cm outubro, o C o n selh o  Sup rem o  

(Parlamento) concedeu-lhe maiores atribuições 
nas arcas dc imigração, segurança interna, fisca

lização das fronteiras, e aprovou a fusão das 
Forças Armadas.

Política externa. Em março de 1978, junta
mente com três outros países árabes (Egito, Qa
tar e Arábia Saudita), o Governo assinou com 
a França um acordo para obter assistência técni
ca na produção de armas.

Na questão do Oriente Médio, o Governo 
continuou apoiando os palestinos, apesar do as
sassinato do seu ministro das Relações Exterio
res, Seif ibn Said al-Ghubash, em outubro de
1977, por um membro da organização extremis
ta Setembro Negro (o tiro era endereçado ao mi
nistro sírio Abdel Hakim Khaddam).

Economia. No início de 1977, o Governo 
anunciou a redução de 10% para 4,9% do rea
justamento do preço do petróleo decretado pela 
OPEP. E, em abril, o país passou a integrar o 
recém-criado Fundo Monetário Árabe, com sede 
em Abu Dhabi, a capital.

Em fevereiro de 1978, a imprensa ocidental 
noticiou que a União dos Emirados Árabes ha
via reduzido seus planos de desenvolvimento 
econômico em virtude de sua dificuldade para 
absorver a tecnologia estrangeira.

União Soviética
Federação de quinze repúblicas européias e asiáticas, li
mitada pelo oceano Ártico (N), Finlândia e Noruega (N0), 
Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Romênia (0), Tur
quia, Irã e Afeganistão (SO e S), China, Mongólia e Co
réia do Norte (SE) e oceano Pacífico (L e NE); área:
22 400 000 km 2; população: 258 000 000 (est. 1977); 
capital: Moscou (7 819 000 hab., est. 1977); principais  
cidades (1977): Leningrado (4 425 000 hab.), Kiev 
(2 079 000 hab.), Tashkent (1 689 000 hab.); línguas: 
russo (oficial) e mais de cem línguas nacionais; relig iões: 
cristianismo (Igreja Ortodoxa Russa), islamismo e judaís
mo; PNB: 665,9 bilhões de dólares (1975); principais  
exportações: maquinaria e equipamentos de transporte, 
óleo cru, produtos derivados do petróleo, ferro e aço, ma
deira; Governo: presidente do Soviete Suprèmo e secre- 
tário-geral do Partido Comunista, Leonid Brejnev; primei
ro-ministro, Alexei Kossiguin.

O controle exercido pelo secretário-geral do 
Partido Comunista, Leonid Brejnev (ver Perso
nalidades do Ano), sobre o aparelho de Estado 
soviético ampliou-se consideravelmente no pe
ríodo 1976/78, quando acumulou a chefia do Es
tado e do partido, ao mesmo tempo que cresciam 
no Ocidente os rumores que acusavam a pro
gressiva debilitação de seu estado físico. Parale
lamente, a ação do partido tornou-se mais rígida 
e dogmática: um sintoma desse endurecimento 
foi, em 1978, a reabilitação parcial de Stálin, cu
ja biografia reapareceu no calendário oficial de 
efemérides — Politzdat — , na qual o ex-dirigen
te do país é exaltado como “um dos maiores 
líderes do movimento operário e comunista in
ternacional”.

E m  abril de 1 9 7 6 ,  Brejn ev elevou ao ca rg o  de

ministro da Defesa o civil Dimitri Ustinov, após 
a morte do marechal Andrei Grechko, E7 em ju
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nho de 1977, depois da demissão de Nicolai 
Podgorny da presidência do Soviete Supremo da 
URSS (cargo equivalente ao de presidente da 
República no Ocidente), Brejnev ocupou o pos
to, acumulando-o com o de secretário-geral.

A nova Constituição. Tendo em vista as 
transformações sociais ocorridas na URSS nas 
últimas décadas, o Comitê Central do Partido 
Comunista aprovou o projeto de uma nova 
Constituição. Antes de ser submetido à aprova
ção formal do Soviete Supremo, o texto do proje
to foi divulgado pela imprensa e organizações 
partidárias, para exame e debate, tendo recebido, 
segundo informações oficiais, cerca de 400 000 
emendas, sugestões e críticas. Em vigor.desde 
7-10-77, a nova Constituição, contrariamente à 
de 1936, abandonou toda referência à ditadura 
do proletariado, expressão substituída por “Esta
do de todo o povo”, que caracterizaria, de acor
do com a ideologia oficial, a essência do poder 
na URSS atual.

Judeus e dissidentes. Os dois problemas 
mais graves da política interna soviética — emi
gração judaica e ação dos dissidentes — conti
nuaram atraindo a atenção da opinião pública 
internacional. No caso dos judeus, um exemplo 
das restrições a que eles continuam submetidos 
no país foi a prisão, em dezembro de 1976, dos 
organizadores de um seminário de cultura judai
ca: os participantes do encontro eram, em maio
ria, refuznik, nome dado na URSS aos que soli
citaram e não obtiveram visto de saída para o 
exterior. Em fevereiro de 1977, um grupo de ju
deus acusou as autoridades de estimularem o an
ti-semitismo e de tentarem desacreditar e isolar 
o movimento judeu no país por meio de filmes 
na televisão e artigos na imprensa.

Quanto ao movimento dos dissidentes, for
mou-se uma ampla e heterogênea frente de opo
sição ao autoritarismo governamental e ao mo- 
nolitismo partidário, englobando desde conser
vadores, como Soljenítsin, e liberais, como Sa- 
kharov, até marxistas expulsos do partido, como 
o historiador Roy Medvedev. Esse movimento

dissidente foi significativamente fortalecido des
de 1975, quando a URSS assinou os Acordos 
de Helsinque (ver Direitos Humanos), e mais 
ainda a partir de 1976, com o lançamento da 
chamada diplomacia dos direitos humanos pelo 
presidente Carter, dos EUA. Além disso, a luta 
pelas liberdades civis na URSS passou a contar 
com o apoio de grande parte da esquerda européia.

Apesar da solidariedade internacional, o nível 
de tolerância do Governo para com os militantes 
oposicionistas continuou muito baixo. Segundo 
um relatório da organização Anistia Internacio
nal, desde os Acordos de Helsinque (1975) no
venta dissidentes foram presos ou levados para 
hospitais psiquiátricos (esta, uma prática apa
rentemente destinada a encobertar prisões políti
cas, e que se tornou comum). A anistia decretada 
em novembro de 1977, por ocasião das comemo
rações do sexagésimo aniversário da Revolução 
de Outubro, não beneficiou prisioneiros políti
cos. Em agosto de 1978, Alexander Podrabinek, 
líder do Comitê de Estudos de Internamentos 
Psiquiátricos Abusivos, foi condenado a cinco 
anos de prisão domiciliar. E, em março do mes
mo ano, o general reformado Piotr Grigorenko, 
defensor dos tártatos da Criméia e que continuou 
reafirmando sua profissão de fé no socialismo, 
teve sua cidadania cassada quando se encontra
va nos EUA.

Independência dos PCs. A política externa 
soviética foi marcada, a partir de 1976, por uma 
acirrada polêmica ideológica com alguns parti
dos comunistas da Europa ocidental, adeptos 
das teses do eurocomunismo e empenhados em 
ampliar o espaço de independência em relação 
ao Partido Comunista da URSS, antes conside
rado “a vanguarda do movimento comunista in
ternacional”. Essas divergências foram publica
mente deflagradas no decorrer dos debates do 
XXV Congresso do PCUS (1976), oportunidade 
em que os líderes dos partidos comunistas italia
no, francês e espanhol, apoiados pelos comunis
tas romenos e iugoslavos, insistiram na necessi
dade de cada partido elaborar independentemen

A 6-4-77, o Governo da 
URSS divulgou para 
debate público (abaixo, 
à esq.) o texto da 
nova Constituição do 
país. A carta, 
aprovada a 7 de outubro 
pelo Soviete Supremo 
(abaixo), caracteriza o 
Estado soviético 
como “ Estado de todo 
o povo” , e não 
mais como "ditadura 
do proletariado”
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Brejnev passou a 
acumular os cargos de 
secretário-geral e 
presidente. Ao lado, 
a cúpula dirigente do 
país na Festa do 1.°de 
Maio: a partir da 
esquerda, o primeiro- 
ministro Kossiguin, 
o presidente-Brejnev, o 
ideólogo Suslov e 
o secretário Kirilenko.

Apesar da campanha 
internacional em 
defesa dos direitos 
humanos na U R SS , o 
Governo soviético 
continuou reprimindo 
a ação dos dissidentes 
russos: em julho de 
1978 o poeta Alexandre 
Ginzburg (ao lado), de 
origem judaica, foi 
condenado a oito anos 
de trabalhos forçados.
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te sua política, segundo as condições de cada 
país. Em abril de 1977, por ocasião das come
morações do 107.° aniversário do nascimento de 
Lênin, as teses do eurocomunismo e da autono
mia partidária foram interpretadas pelo dirigente 
soviético Mikhail Zimyanin como uma “busca 
de conciliação com a burguesia” *

Presença na África. O período 1976/78 as
sinalou um considerável aumento da influência 
soviética na África — diretamente ou por inter
médio das tropas cubanas acantónadas em terri
tório africano —, o que provocou inquietação 
entre os principais países do bloco ocidental e 
motivou vários protestos a nível internacional 
(ver África, Angola, Etiópia, Moçambique, 
Somália).

O problema chinês. O conflito sino-soviéti- 
co prosseguiu inalterado. Uma tentativa de apro
ximação por parte da URSS, logo após a morte 
do líder chinês Mao Tsé-tung, não encontrou res
sonância em Pequim. Os ataques recíprocos por 
meio da imprensa voltaram a ser freqüentes, tor
nando cada vez mais difícil a Superação das di
vergências. A disputa verifica-se também no âm
bito de países afro-asiáticos, onde tanto a URSS 
como a China mantêm uma política dé alianças, 
segundo seus interesses políticos, econômicos e 
militares. Um dos focos mais graves da disputa 
foi o apoio dado pela URSS ao Vietnam em seu 
conflito com o Governo, também socialista, do

Cambodja, este apoiado pela China (ver Ásia, 
Birmânia, Cambodja, China, Japão, Tailândia, 
Vietnam).

Oriente Médio. No conflito árabe-israelen- 
se, a URSS continua mantendo suas posições em 
favor da retirada de Israel dos territórios árabes 
ocupados e pela criação de um Estado palestino. 
Recepcionando em Moscou o presidente sírio 
Hafez Assad, a 5-10-78, Brejnev reafirmou essas 
posições e opôs-se aos acordos de Camp David, 
firmados entre Egito e Israel, sob patrocínio do 
presidente Carter.

Desarmamento. Entre avanços e recuos, 
prosseguiram as conversações com os EUA para 
a assinatura do acordo SALT II (ver Defesa Na
cional), de limitação das armas estratégicas. A 
23-12-78, em Genebra, o chanceler soviético An- 
drei Gromyko e seu colega norte-americano Cy- 
rus Vance encerraram mais um ciclo de-negocia
ções visando à assinatura do acordo.

Economia. Favorecida pela grande produ
ção petrolífera (a maior do mundo), que garante 
a auto-suficiência do país, a URSS não experi
mentou a grave recessão que se abateu sobre a 
economia dos países capitalistas desde 1974, 
após o grande aumento dos preços do petróleo 
pelos países da OPEP.

A economia soviética, entretanto, continuou 
vulnerável em decorrência das deficiências de 
sua agricultura. Os insucessos da safra de 1975 
(140 milhões de toneladas), abaixo das metas go
vernamentais (215 milhões de toneladas), foram 
compensados em 1976, quando a colheita atin
giu cerca de 223 milhões de toneladas, voltando 
a cair em 1977 para 195 milhões. Isso levou o 
Governo a aumentar substancialmente as impor
tações de cereais do Ocidente, sobretudo dos 
EUA (6 milhões de toneladas por ano de 1975 
até 1980). Mesmo em relação à produção pe
trolífera ocorreram problemas, pois a extração 
passou a ser encarecida pelo emprego de tecno
logia ocidental. Por outro lado, o déficit crescen
te do balanço de pagamentos (ver Comecon e 
OCDE em Organizações Internacionais) levou o 
Governo a reduzir suas exportações para os de
mais países socialistas e vender mais para os



países capitalistas de moeda forte, principalmen
te a Alemanha Ocidental.

O X Plano Qüinqüenal (1976/80) alterou al
gumas diretrizes tradicionais da economia sovié
tica. A ênfase deslocou-se da quantidade para a 
qualidade dos bens produzidos e fixaram-se ta
xas de crescimento mais modestas: 36% para a 
indústria e 16% para a agricultura.

Uruguai
República da América do Sul, limitada pelo Brasil (N e 
NE), oceano Atlântico (L), rio da Prata (S) e Argentina 
(O); área: 177 508 km 2; população: 2 781 778 (1975); 
capita l: Montevidéu (1 229 748 hab., 1975); Ifngua: es
panhol; re lig ião: catolicismo; PNB: 3,67 bilhões de dó
lares (1975); principais exportações: carne, lã e peles; 
Governo: presidente, Aparicio Méndez.

O acontecimento mais importante da vida 
política uruguaia nos três últimos anos foi a de
posição do presidente Juan Maria Bordaberry 
em junho de 1976 e a criação do Conselho Su
premo da Nação, controlado pelas Forças Ar
madas. Após um período de transição, durante
o qual o país foi governado pelo vice-presidente 
Alberto Demichelli, o Conselho escolheu o ad
vogado Aparicio Méndez para exercer um man
dato presidencial de cinco anos. Respaldado pe
los militares, o novo governante intensificou, a 
partir de 1977, a perseguição aos inimigos do re
gime, suspendendo os direitos civis de centenas 
de intelectuais, políticos e trabalhadores, e efe
tuando grande número de prisões.

Tais medidas provocaram amplo movimento 
migratório, estimando-se que, no final de 1978, 
cerca de 500 000 uruguaios viviam dispersos pe
la Europa, Brasil, Canadá e Austrália. Pressões 
externas, exercidas sobretudo pelo Governo dos 
EUA, que reduziu sua ajuda ao país, e pelas dis
sidências sindicais internas, levaram o presidente 
a abrandar a censura à imprensa e a prometer 
a eleição de um civil para 1981.

Economia. Apesar da lenta recuperação da 
indústria em 1976/78, os índices de crescimento 
da economia têm sido baixos. O desemprego 
continuou elevado (cerca de 10%) e a taxa infla
cionária anual se manteve em torno de 50%.

Vaticano
Estado-sede da Igreja Católica Apostólica Romana, en
cravado em Roma; área: 0,44 km 2; população: 726
(1976); línguas: italiano e latim; Governo: papas, Paulo 
VI (até 6-8-78), João Paulo I (até 28-9-78) e João Paulo 
II; secretário de Estado, cardeal Jean Villot.

Após a morte de Paulo VI (ver Obituário), em 
6-8-78, o cardeal Albino Luciani foi escolhido 
para sucedê-lo e adotou o nome de João Paulo
I (ver Obituário). Sua eleição desmentia, na opi
nião dc m uitos o b servado res, as esp eculações so

bre um processo, que estaria em curso, de trans
ferência dos poderes da burocracia vaticana para

uma direção colegiada da Igreja, que seria exer
cida por meio do Sínodo dos Bispos. Albino Lu
ciani era considerado um homem estreitamente 
ligado à Cúria e conservador em questões litúr- 
gicas. Sua morte, 33 dias após a eleição, sur
preendeu todo o mundo católico. A eleição do 
polonês Karol Wojtyla, arcebispo de Cracóvia 
e que adotou o nome de João Paulo II (ver Per
sonalidades do Ano), foi uma nova surpresa, 
pois trata-se do primeiro papa não italiano em 
456 anos. Sua escolha consolidou a orientação 
da política externa vaticana iniciada por Paulo 
VI e marcada pela abertura do diálogo com os 
países socialistas.

Relações exteriores. As relações com os 
países comunistas foram sensivelmente melhora
das com a visita dos líderes Janos Kadar, da 
Hungria, e Edward Gierek, da Polônia, em 1977. 
Significativa foi também a visita do presidente 
egípcio Sadat, em 1978. Prosseguiram as nego
ciações para reforma do Tratado de Latrão, assi
nado em 1929 com a Itália e que estabelece o 
catolicismo como religião italiana oficial e reco
nhece o Vaticano como Estado soberano.

Economia. As finanças do Vaticano apre
sentaram considerável déficit em 1978, princi
palmente por causa das despesas com os dois 
conclaves realizados para a escolha do papa. 
Além disso, o número de funcionários triplicou 
em quinze anos, atingindo a cifra de 4 300 pes
soas. Estudou-se a redução do pessoal, o que não
foi posto em  p rática , por co n trariar o espírito do

Concílio Vaticano II.
Ver também: Catolicismo.
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Após a morte de dois 
papas no curto período 
de dois meses, o 
sucessor escolhido foi 
o cardeal Karol 
Wojtyla, arcebispo de 
Cracóvia, apontado 
como responsável pelas 
boas relações entre 
Igreja e Estado na 
Polônia. A eleição de 
João Paulo II foi 
uma agradável surpresa 
para o mundo católico, 
pelo fato de o novo 
papa conciliar a rigidez 
doutrinária com a 
habilidade diplomática e 
a grande disposição 
para o diálogo. Em cima, 
o papa é cumprimentado 
pelo prefeito comunista 
de Roma, Giulio Cario 
Argan; embaixo, recebe o 
corpo diplomático 
credenciado no Vaticano.

Vaticano
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Venezuela

Engajado numa política 
de defesa de melhores 
preços para os 
produtos de exportação 
latino-americanos, o 
presidente venezuelano 
Andrés Pérez encontrou- 
se com diversos 
estadistas de países 
industrializados: ao 
lado, Pérez recebendo 
a visita do rei Juan 
Carlos, da Espanha.
À dir., o oposicionista 
Herrera Campins,
candidato v itorioso às
eleições presidenciais 
realizadas no início 
de dezembro de 78.

Venezuela
República do norte da América do Sul, limitada pelo mar 
das Antilhas (N), Guiana (L), Brasil (S) e Colômbia (0); 
área: 9 1 2 0 5 0  km 2; população: 13 121 952 (1978); 
capital: Caracas (2 660 000 hab., est. 1977); principais  
cidades (est. 1977): Maracaibo (818 000 hab.) e Valên
cia (455 000 hab.); língua: espanhol; re lig ião: catolicis
mo; PNB: 26,6 bilhões de dólares (1975); principais ex
portações: petróleo e derivados (95%), minério de ferro, 
café e cacau; Governo: presidente, Carlos Andrés Pérez 
(com mandato até 12-3-79).

Quinto produtor mundial de petróleo, cuja 
produção foi nacionalizada pelo governo Pérez 
a 1-1-76, a Venezuela notabilizou-se internacio
nalmente como um dos mais aguerridos inte
grantes da OPEP na defesa de melhores preços 
para o produto. No âmbito latino-americano 
destacou-se pela observância às normas da de
mocracia representativa, apesar da ação de gru
pos guerrilheiros no interior do país.

Uma política de alianças. O presidente 
Andrés Pérez visitou vários países, entre eles o 
Brasil e os EUA, e defendeu melhores preços pa
ra os produtos de exportação latino-americanos. 
Engajou-se ainda na política de defesa dos direi
tos humanos, do presidente Jimmy Carter. Este 
visitou a Venezuela em abril de 1978 e ressaltou 
o papel do Governo local no respeito às liberda
des civis, numa região marcada pela presença de 
governos autoritários. O Governo da Venezuela 
apoiou a assinatura do novo acordo entre o Pa
namá e os EUA sobre o controle da Zona do 
Canal e enfatizou a posição norte-americana 
contra a presença de Cuba na África. No decor
rer de 1978, a Venezuela opôs-se decididamente 
ao governo de Somoza na Nicarágua e ofereceu 
ajuda militar à Costa Rica, para defender-se da 
invasão de tropas nicaragüenses à procura de 
guerrilheiros sandinistas.

As relações com o Brasil, bastante deteriora
das em 1976, quando o presidente venezuelano 
respaldou as restrições norte-americanas ao de
senvolvimento do programa nuclear brasileiro, 
se normalizaram com a visita de Pérez ao Brasil, 
em 1977. Além disso, em 1978 a Venezuela fir

mou com o Brasil e seis outros países sul-ameri
canos o Pacto Amazônico, visando à preserva
ção das riquezas naturais da região.

Derrota da Situação. No plano interno o 
principal acontecimento foi a derrota eleitoral do 
candidato de Andrés Pérez, Luis Pinerua Ordaz, 
do Partido Ação Democrática, nas eleições pre
sidenciais de dezembro de 1978. Saiu vitorioso 
Luis Herrera Campins, candidato do COPEI, de 
tendência democrata-cristã. Concorreram para 
esse resultado as freqüentes denúncias de corrup
ção nos altos escalões governamentais e a cres
cente concentração de renda, com os lucros aufe
ridos do petróleo, inviabilizando a resolução dos 
graves problemas sociais que afetam o país (ver 
Eleições).

Apesar dá normalidade democrática e da polí
tica de defesa dos direitos humanos a Oposição 
fez várias denúncias sobre torturas a presos polí
ticos. Nesse sentido teve grande repercussão, em
1976, a morte de Jorge Antonio Rodríguez, líder 
da Liga Socialista Venezuelana, preso sob a acu
sação de ligações com o movimento guerrilheiro. 
Em fevereiro de 1978, contudo, quatro agentes 
do serviço de inteligência do Governo foram 
condenados a onze anos de prisão cada um, pela 
morte de Rodríguez.

Economia. A elevada produção petrolífera 
(2,2 milhões de barris diários) rendeu ao país em
1977 cerca de 7 bilhões de dólares. A taxa infla
cionária tem sido mantida sob controle: 7% em
1977, de acordo com dados oficiais (embora se
tores de oposição afirmassem que foi de 20%), 
e 6,6% entre janeiro a junho de 1978.

A deficiente produção agrícola, contudo, le
vou à importação de gêneros alimentícios, con
correndo para um déficit de 100 milhões de dóla
res na balança comercial de 1977 (o primeiro em 
dez anos). Essa situação levou o Governo a re
duzir drasticamente os investimentos públicos, 
congelar os preços de vestuário, gêneros ali
mentícios e imóveis, e proibir a importação de 
quinhentos produtos de consumo.

Na tentativa de quebrar a grande dependência 
do país em relação ao petróleo, foi elaborado um 
plano econômico (1976-1980) prevendo, em um
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investimento global de 50 bilhões de dólares, a 
conclusão de uma grande usina hidrelétrica no 
rio Guri (12 000 megawatts) por um consórcio 
venezuelano-brasileiro e a quadruplicação da ca
pacidade (1,2 milhão de toneladas) da siderúrgi
ca de Ciudad Guayana. Além disso, o orçamen
to de 11 bilhões de dólares aprovado para 1979 
estabeleceu que os ganhos provindos da explora
ção das reservas de petróleo e ferro cobririam 
apenas 58% dos gastos públicos.

Vietnam
República socialista do Sudeste Asiático, limitada pelo 
Laos e Cambodja (O), mar da China do Sul (S e L) e China 
(Nb área: 338 392 km 2; população: 46 523 000
(1976); capital: Hanói (1 443 500 hab., 1976); princ i
pais cidades (1976): Ho Chi Minh (3 460 500 hab.) e 
Haiphong (1 190 900 hab.); língua: vietnamita; re li
giões: budismo, animismo, confucionismo, catolicismo; 
PNB: 7,1 bilhões de dólares (1975); principais exporta
ções: roupas, peixe, borracha e carvão; Governo: presi
dente, Ton Duc Thang; primeiro-ministro, Pham Van 
Dong.

Após a reunificação do país, efetivada a 24 
de junho de 1976, o Governo da nova República 
socialista deu prioridade às tarefas de consolida
ção do regime. A fusão de dois sistemas econô
micos diferentes e a difícil reintegração político- 
cultural representou um desafio para os dirigen
tes, que esperavam a adaptação gradual do sul 
ao modelo socialista.

Nesse sentido, a política desenvolvida logo 
após o fim da guerra (abril de 1975) procurou 
redistribuir a população pelo campo, com o ob
jetivo de aumentar a produção agrícola. Dois 
anos depois, contudo, os resultados mostravam- 
se insatisfatórios: ao final de 1977, o Governo 
reconheceu a situação precária da agricultura, 
determinada, sobretudo, pela queda da produção 
de arroz. Os governantes esperavam que a entra
da do Vietnam para o Comecon, a 29 de junho 
de 1978, ajudasse a superar a crise.

O agravamento do conflito: em dezembro de 1978, fo r
ças vietnamitas iniciam a invasão do Cambodja.

Relações exteriores. Apesar da melhoria 
de relações com os EUA a partir de março de
1977, o Governo norte-americano, até dezembro 
de 1978, não se dispusera a pagar a indenização 
de guerra exigida por Hanói.

Enquanto isso, deterioraram-se as relações si- 
no-vietnamitas, sobretudo depois de setembro de
1977, quando ocorreram conflitos fronteiriços 
entre o Vietnam e o Cambodja, e o Governo deste 
país recebeu apoio de Pequim. As divergências 
com a China agravaram-se em 1978 e, em maio, 
cerca de 70 000 residentes chineses foram expul
sos do Vietnam. Em dezembro, o Governo viet
namita enviou ao Conselho de Segurança da 
ONU uma nota de protesto contra a China, acu
sando-a de adotar uma política expansionista e 
aproveitar-se do conflito fronteiriço entre Viet
nam e Cambodja para tentar dividir os países 
do Sudeste Asiático e impor sua hegemonia nes
sa região.

Economia. O plano qüinqüenal 1976/80, 
lançado em dezembro de 1976, deu prioridade 
ao desenvolvimento agrícola. Por outro lado, o 
Governo reconheceu que suas metas só seriam 
atingidas se contasse com razoável ajuda exter
na. A partir de 1977 o país passou a receber 
auxílio não só de seus parceiros tradicionais — 
com a URSS — mas também de nações não-co- 
munistas e organizações internacionais.

Visuais, Artes
Se é fato que um biênio não é suficiente para 
que se manifeste e consolide em definitivo uma 
tendência artística, também é verdade que dois 
anos bastam para confirmar ou rejeitar aquilo 
que caracterizou o período anterior. De modo 
geral, e tomando-se por base o que ocorreu no 
período 1977/78 em Nova York e Paris — con
siderados como centros máximos da atividade 
artística mundial — pode-se afirmar que a arte 
vem se popularizando, recuperando o terreno 
que há muito parecia perdido e levando um nú-

Soldados cambodjanos 
são levados como 
prisioneiros para a 
cidade vietnamita 
de An Giang.
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mero crescente de pessoas a ter com ela algum 
tipo de relacionamento. Essa constatação decor
re do prestígio de que hoje desfrutam as obras 
de arte tridimensionais — esculturas, relevos e 
objetos — na medida em que invadem, cada vez 
mais, o espaço visual.

NO MUNDO
A popularização das artes visuais, seu transbor- 
damento dos locais anteriormente reservados às 
manifestações artísticas, tais como o museu e a 
galeria, determina, por outro lado, uma pesquisa 
obrigatória da linguagem artística mais assimilá
vel pela massa, o que explica o atual retorno aos 
diversos tipos de “realismo”. Paradoxalmente, 
porém, essa popularização da arte depende de 
amparo oficial, ou da compreensão de mecenas, 
o que leva o artista a permanecer preso à contra
dição de ter sua produção divulgada na razão 
inversa de seu conteúdo contestatório.

Pintura: Art Déco e Blankast. O cresci
mento flagrante da arte de consumo de massa, 
tanto a de consumo socializado (esculturas ao 
ar livre, murais e outdoors) quanto a de consumo 
privado (gravuras e reproduções), não foi sufi
ciente, porém, para impedir a expansão da pintu
ra a óleo sobre tela — da velha pintura de cava
lete — um meio expressivo de que mesmo ten
dências mais populares, como a Pop Art e o Pri- 
mitivismo, não chegaram a abrir mão. Tendên
cia que se observou em diversas grandes mostras 
internacionais foi a vinculação da arte com seu 
conteúdo puramente ideológico. Assim, a Bienal 
de Florença procurou denunciar a arte sufocada 
sob regimes totalitários de orientações por vezes 
divergentes, e a de Veneza, que anteriormente

mostrara os pintores espanhóis reprimidos pelo 
franquismo, desta vez expôs os soviéticos às vol
tas com dificuldades de livre expressão.

Entre as mais notáveis exposições parisienses 
do biênio 1977-1978 destacou-se, no Museu do 
Louvre, a que propôs uma revisão do Oitocentos 
europeu, partindo do princípio de que tem havi
do uma superestimação do Impressionismo fran
cês, em detrimento da contribuição pelo menos 
tão importante dos pintores românticos ingleses, 
alemães e italianos. A voga nostálgica continuou 
muito forte em toda a Europa, onde museus e 
galerias dedicaram-se com freqüência a ressusci
tar estilos recentes, como o Art Déco, súbito 
transformado em alvo de todas as atenções, ou 
ainda o Simbolismo. A mostra mais importante 
dedicada ao Art Déco ocorreu no Museu de Ar
tes Decorativas de Paris. Mas a nostalgia assu
miu, por vezes, ares inusitados: na Grã-Breta
nha, por exemplo, buscou-se ressuscitar o Da- 
daísmo, movimento que, por suas características 
anárquicas e contestatórias, possui inegáveis 
pontos de afinidade com fenômenos contempo
râneos, tais como o Punk e o Blankast (do inglês 
blank, vazio), os quais, mesmo sem a agressivi
dade do Dadaísmo, constituem uma forma de 
não-aceitação da ordem estabelecida, inserida 
num movimento mais amplo que prega a con
templação, e que se inspira por sua vez no hin- 
duísmo. Exemplo de Blankast é o filme em que 
Andy Warhol faz preguiçosamente repousar sua 
câmara, durante duas horas, sobre uma parte do 
Empire State Building, na esperança de fazer 
com que o espectador — ele próprio — utilize 
a imagem como ponto de partida para o desen
volvimento de uma reflexão pessoal.

Da tendência mundial de popularização da arte vem resultando também a busca 
de uma linguagem mais realista: à esq.,Abraham andlsaac, do 
n o r te -a m e r ic a n o  G e o rg e  S ega i, o b ra  re je ita d a  pe la  U n iv e rs id a d e  de Kent State 
como 'muito violenta "; acima, esoultura de bronze, homenageando 
os trabalhadores dos esgotos, colocada na praça Nyrd Plan, em Estocolmo.
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O movimento blankast, de origem norte-ame
ricana, vem sendo apontado como um elo de li
gação entre o realismo e o sentimento místico 
ou esotérico que anima considerável parcela dos 
artistas que utilizam a linguagem abstrata como 
veículo de expressão. Mas outras tendências, 
além do Blankast e do Abstracionismo, parecem 
predominar na arte norte-americana e européia 
dos últimos anos: a Pop Art e o Hiper-Rea- 
lismo ainda continuam vivos nos Estados Uni
dos, como o comprova o êxito das exposições 
realizadas pelo russo naturalizado Nicholas Va- 
silief e por Gregory Battcock.

Arte latino-americana. Continuou intensa, 
durante todo o biênio, a luta por uma conceitua- 
ção de uma arte latino-americana, com a realiza
ção de simpósios no México, na Venezuela, na 
Argentina, na Colômbia e no Brasil. Dessas 
reuniões resultaria a criação, em novembro de
1978, na cidade colombiana de Villa de Leyva, 
e com a participação de diretores de museus de 
dezenove países (entre eles Araci Amaral, da Pi
nacoteca de São Paulo), da UMLAC (União de 
Museus Latino-Americanos e do Caribe), cuja fi
nalidade principal é a realização de um circujto 
de exposições de artistas da região, dentro e fora 
da América Latina, estando já programada para 
1980 uma grande mostra na Europa. A UMLAC 
disporá de uma central de notícias, sediada em 
Montevidéu, Uruguai, e de um banco de dados, 
que funcionará em Caracas, Venezuela. Gloria 
Zea de Uribe, diretora do Instituto Colombiano 
de Cultura, foi indicada por unanimidade para 
a presidência de honra da nova entidade.

Na Bienal Ibero-Americana, realizada no Mé
xico em 1978, o grande vencedor foi o brasileiro 
Arcângelo Ianelli, artista que alcançou nesse ano 
a sua consagração: não só obteve a láurea mexi
cana — no montante de 20 000 dólares, o piaior 
prêmio já  atribuído a um artista brasileiro — co
mo realizou, primeiro no Museu de Arte Moder
na de São Paulo, depois no Rio de Janeiro, im
portante retrospectiva de quase 360 obras, co
brindo cerca de quatro décadas de atividade, 
além de ver publicado o livro Do Figurativo ao 
Abstrato, em que Paulo Mendes de Almeida 
analisou, com sensibilidade e conhecimento, to
da a sua evolução artística.

Sob o tema, algo discutível, de Mitos e Ma
gias, realizou-se em São Paulo no final de 1978 
a I Bienal Latino-Americana. Desorganizada, 
“maravilha de demagogia”, na opinião do crítico 
Pierre Restany, “demonstração do colonialismo 
brasileiro”, segundo Marta Traba, a Bienal Lati
no-Americana não confirmou o que dela era es
perado, nem justificou os 6,5 milhões de cruzei
ros gastos em sua “organização”. Apesar dos 
convites formulados aos países da América Lati
na, Cuba excluída por motivos óbvios, alguns, 
como a Venezuela, por exemplo, não chegaram 
a participar, e outros, como a Argentina, o fize 
ram de modo insatisfatório. Ao México e ao pró

prio país anfitrião couberam as glórias maiores 
de uma participação à altura, destacando-se no 
Brasil artistas como Antônio Poteiro, Eli Heil, 
Alcides Santos e Níobe Xandó. Um simpósio, 
parte do programa, transformou-se num palavró
rio inútil, com críticos e artistas dirigindo-se, por 
vezes, a um plenário inexistente.

Como disse o crítico Roberto Pontual, ele 
mesmo participante indefectível de todos os con
gressos e simpósios a respeito de arte latino- 
americana, “Tem-se buscado a América Latina 
mais em discussões do que no que ela produz: 
há muita verborragia, e pouco trabalho, no senti
do de ir até a obra”.

NO BRASIL
A vida das artes visuais no Brasil no período 
1976/78 foi marcada por algumas importantes 
exposições, sobretudo nas áreas da gravura e da 
escultura, e também por eventuais debates entre 
artistas e críticos sobre problemas ligados à cria
ção e ao consumo de arte no país.

Gravura. A gravura, como alternativa de ar
te acessível a uma parcela maior da população, 
ganhou nova importância no biênio 1977-1978. 
Em setembro de 1977, uma exposição realizada

Os representantes 
do Brasil e do México 
destacaram-se na I 
Bienal Latino-Americana, 
realizada em São 
Paulo em 1978, sob o 
tema geral "M itos 
e Magia"; no alto, óleo 
do brasileiro A ntônio 
Henrique Amaral; e 
acima, à esq., trabalho 
do mexicano Arnold 
Belkin sobre Zapata. 
Acima, a obra Gasómetro, 
do brasileiro Ianelli, 
vencedor da Bienal 
Ibero-Americana, 
promovida no México.
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no Shopping Center Ibirapuera, em São Paulo, 
pôs ao alcance de vasto público, sem o hábito 
de freqüentar mostras, obras de 74 artistas, com 
bom êxito de vendas. Essa I Exposição Didática 
da Gravura seria continuada, já em outra dimen
são, pela Mostra Anual de Gravura da Cidade 
de Curitiba, realizada em novembro de 1978 na 
capital do Paraná, com a participação de quase 
cinqüenta artistas, que expuseram cerca de 250 
obras, com distribuição de prêmios em dinheiro 
e dezesseis gravadores, entre eles Ana Letícia, 
Rossini Perez, Artur Luís Piza, Roberto De La- 
monica, Fayga Ostrower, Maria Tomaselli Cir- 
ne Lima e Newton Cavalcanti. A mostra incluiu 
ainda salas especiais, dedicadas a Marcelo 
Grassmann, Carlos Scliar, Axel von Leskos- 
chek, Clube de Gravura de Bagé, liderado por 
Scliar, Danúbio Gonçalves e Glauco Rodrigues, 
e à gravura paranaense, que incluiu sobretudo 
obras de Poty Lazzarotto e Guido Viaro. Parale
lamente à exposição, realizou-se um simpósio 
sobre a gravura brasileira, com a participação 
de artistas, críticos e mesmo jnarchands e pro- 
nrietários de galerias especializadas em gravura.

Ainda no campo da gravura, cabe registrar a 
querela ocorrida, no final de 1978, entre grava
dores e marchands de gravuras paulistanos: con
tra um anúncio estampado numa revista, em que 
Maria Bonomi conclamava o público a lhe com
prar diretamente as obras, sem a intermediação 
das galerias, e também contra a iniciativa de um 
grupo numeroso de gravadores, empenhados na 
criação de um movimento de comercialização 
direta de seus próprios produtos, insurgiram-se 
os proprietários de algumas galerias especializa
das, que publicaram num mesmo dia, em vários 
jornais, anúncio colocando à venda, ao preço 
único de 300 cruzeiros, gravuras de todos os ar
tistas participantes do movimento.

Importante mostra foi a que comemorou em
1977, primeiro em São Paulo e depois no Rio 
de Janeiro, os vinte anos do movimento concre- 
tista. Organizado por Araci Amaral, o Projeto 
Construtivo Brasileiro fez ressurgir o debate so
bre as raízes brasileiras ou estrangeiras da ten
dência, com acirradas discussões entre críticos 
e teóricos, como Décio Pignatari e Ferreira Gul- 
lar. Também importante, e geradora de debates, 
foi Visão da Terra, organizada em 1977 no Mu
seu de Arte Moderna do Rio de Janeiro pelo crí
tico Roberto Pontual, reunindo duzentos traba
lhos de uma dúzia de artistas, como Franz 
Krajcberg, Márcio Sampaio e Antônio Maia.

Salão Nacional de Artes Plásticas. Outra 
delicada questão a dividir opiniões foi a fusão, 
encaminhada pela Funarte (Fundação Nacional 
de Arte), dos dois salões — o Nacional de Belas- 
Artes e o Nacional de Arte Moderna — manti
dos pelo Ministério de Educação e Cultura, num 
único Salão Nacional de Artes Plásticas. Não 
que se contestasse a validade da idéia, havia 
muito preconizada pelos que não viam mais sen
tido na manutenção pela entidade oficial de duas 
estéticas, uma acadêmica e outra moderna, 
mas porque muitos artistas se sentiram alija- 

»dos do processo de criação do novo salão, ou
torgado, portanto, do alto para baixo, sem parti
cipação maior dos principais interessados — no 
caso, os próprios artistas. Havia, de resto, uma 
série de problemas jurídicos a contornar, como

Os anos de 1977 e 1978 
foram marcados, no 
Brasil, por um grande 
interesse pela gravura. 
Marcelo Grassmann 
(obra acima), destacado 
representante dessa 
técnica, manteve-se como 
um dos preferidos do 
público e da crítica.

Na Bienal de São 
Paulo de 1977, Franz 
Krajcberg foi 
premiado por suas 
esculturas ecológicas, 
caracterizadas pelo 
aproveitamento 
de elementos naturais, 
como fibras, galhos 
e troncos secos.
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0 das isenções de júri, sustentando alguns que 
estes prêmios, que possibilitavam a quem os ob
tivesse participar de próximos certames sem 
submeter suas obras a um sempre incômodo júri 
de seleção, não se extinguiriam com a extinção 
dos dois antigos Salões, enquanto outros — cuja 
opinião afinal acabou predominando — acredi
tavam que as isenções, por estarem ligadas a 
uma situação que se estava buscando substituir, 
eram também coisa do passado, e, como tal, de
viam ser abolidas.

Das várias discussões, marchas e contramar
chas que se seguiram à criação do Salão Nacio
nal de Artes Plásticas, iria surgir uma Associa
ção Brasileira de Artistas Plásticos (ABAP). 
Mas o I Salão Nacional de Artes Plásticas só 
seria realizado em 1978, com a participação de
1 246 concorrentes de dezoito Estados, tendo si
do selecionados 206. Entre os premiados, figura
ram artistas como Glauco Pinto de Morais, José 
Lima, Paiva Brasil, Ascânio MMM e Arlindo 
Mesquita Daibert.

Censura no MASP. Um princípio de celeu
ma ocorreu quando, em abril de 1978, o diretor 
do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateau- 
briand, Pietro Maria Bardi, expulsou do MASP 
a exposição de Maria Celeste Maia Bentley, sob 
a alegação de que as obras expostas atentavam 
contra a moral. Os quadros (ao todo 23, dos 
quais apenas quatro eram nus — a retratada e 
sua própria família) foram depois transferidos 
para o Museu de Arte Brasileira, onde puderam 
ser vistos, sem escândalo.

Escultura. O Panorama de Arte Atual Brasi
leira, aberto a 23 de novembro de 1978 no Mu
seu de Arte Moderna de São Paulo e consagrado 
à Escultura e ao Objeto, teve como vencedores 
o escultor Amílcar de Castro (que em 1977 rece
bera, também num Panorama, o prêmip de dese
nho) e a “objetista” Mary Vieira, residente, há

muitos anos, na Suíça. Com prêmios de estímulo 
foram aquinhoados Mário Cravo Neto e Wilson 
Alves, enquanto Avatar de Morais ganhou o 
Prêmio Skultura, concedido pela galeria homô
nima de São Paulo. Da coletiva participaram 58 
artistas, que apresentaram 170 obras de caráter 
tridimensional.

Ainda no campo da escultura, merece desta
que o I Encontro Nacional de Escultores, reali
zado em Penápolis, São Paulo, como parte do 
III Salão de Arte da Noroeste, que contou com 
a participação de artistas e críticos de arte de 
diversos Estados.

Duas outras mostras de' objetos realizaram-se 
em São Paulo: O Objeto na Década de 1960, 
no Museu de Arte Brasileira da Fundação Ar
mando Álvares Penteado, e Móveis e Objetos 
Inusitados, no Paço das Artes — esta última, or
ganizada pela Galeria Arte Aplicada.

Arte nipo-brasileira. Por sua vez, as come
morações do setuagésimo aniversário da imigra
ção japonesa motivaram, em 1978, exposições 
de integrantes da chamada Escola Nipo-Brasilei- 
ra na Galeria Arte Global e no Centro Campes-

Expostos em abril de 
78 no Museu de Arte de 
São Paulo, alguns dos 
quadros de Maria 
Celeste Maia Bentley 
foram censurados pela 
direção do Museu, 
causando polêmica.

A obra de Amílcar de 
Castro recebeu o 
prêmio de escultura da 
exposição Panorama 
da Arte Atual 
B ras ile ira , realizada 
em novembro de 78 
no Museu de Arte 
M o d e rn a  de S ão  Paulo .
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Mercado da Bahia, 
uma tela de 
lolanda Mohalyi, 
que faleceu em 78.

Inaugurando o 
grandioso Centro de 
Arte e Cultura de 
Washington, a National 
Gallery, dos EUA, 
promoveu a exposição 
Esplendor de Dresden, 
mostrando uma coleção 
de valiosas obras 
salvas dos bombardeio^ 
da II Guerra Mundial, 
entre as quais 
a estatueta saxônica 
Blackamoor com  
Esmeraldas e a famosa 
tela de Vermeer 
Moça na Janela.

monia parecia ter ficado com os norte-america
nos; mas ao anunciar, em 1974, sua intenção de 
fazer construir em Paris um gigantesco centro de 
arte e cultura, o presidente Georges Pompidou 
não deixou de ressaltar seu objetivo de restituir 
à cidade “o título de capital mundial da arte, que 
lhe fora arrebatado por Nova York”. Esse espíri
to presidiu à construção do magnífico conjunto 
arquitetônico, inaugurado em janeiro de 1977 e 
batizado com o nome de seu idealizador (ver A r
quitetura).

Centro Pompidou. A partir de 1977, o novo 
museu realizou importantes exposições de arte, 
concebidas de uma forma pouco ortodoxa, total
mente diversa do usual estilo museológico, frio 
e impessoal.

A mostra inaugural do Centro Pompidou — 
uma gigantesca construção ultramoderna e mul- 
ticolorida, cuja estrutura metálica, a descoberto, 
contrasta com o casario que a circunda — foi 
uma completa Retrospectiva Mareei Duchamp, 
ao lado da qual podia ser visitada uma exposi
ção prospectiva sobre a Paris do ano 3 000: Ar
queologia de Paris. Em seguida, o diretor sueco 
do Centro, Pontus Hulten, programou a polêmi
ca exposição Paris-Nova York, com o objetivo 
de “determinar e entender qual o papel real de 
Paris na cultura internacional, desde inícios do 
século XX até os anos 60”. Eram mais de qua
trocentas obras — pinturas e esculturas — de 
aproximadamente oitenta artistas, com destaque 
para Matisse, Pollock, Picabia, Frank, e Joseph 
Stella, agrupados de modo que se pudesse esta
belecer confrontos è desse paralelismo extrair 
conclusões.

Mais tarde, o Centro organizou nova exposi
ção confrontativa, desta vez enfocando as rela
ções entre a arte francesa e a alemã do período 
1930/33. Sob o tema “Paris/Berlim: um Panora
ma da Arte Francesa e Alemã no Período Pré- 
Hitlerista”, a mostra reuniu a pintura e o cinema 
pós-impressionistas, os designers da Werkbund, 
os pintores do Blaue Reiter, como Kandinsky, 
cartazes políticos da I Guerra Mundial, o Da- 
daísmo, o Bauhaus e o Construtivismo, num 
puzzle inteligente e espicaçador da imaginação.

Centro de Arte e Cultura de Washington. 
A resposta norte-americana não custou: doado 
por Paul Mellon, o Centro de Arte e Cultura co
meçou a funcionar em meados de 1978 ao lado 
da National Gallery, em Washington. A constru
ção — dois triângulos superpostos, com vértices 
afilados como lâminas, tudo recoberto de már
more róseo — abrange uma imensa superfície 
destinada a exposições, um centro de pesquisa 
em artes visuais e uma biblioteca especializada, 
que ocupa seis andares. Na fachada principal, 
uma colorida tapeçaria de Juan Miró, medindo 
15 metros por 5, divide com uma monumental
escu ltu ra de H en ry M o o re a atenção do público.

Várias mostras inauguraram o museu: Esplen
dor de Dresden, com obras-primas dos museus

tre do SESC, ambas em São Paulo, a primeira 
com a participação de artistas pertencentes a 
três gerações. O mesmo evento trouxe ao Brasil, 
para exposição, 53 gravuras do célebre artista 
popular nipônico Hiroshige, falecido em 1853 e 
considerado um dos mestres supremos do gênero 
ukyio-e (“cenas da vida passageira”).

Acontecimentos diversos. Entre as exposi
ções mais curiosas ocorridas em 1978, destaque- 
se O Circo, efetuada no Paço das Artes, com a 
participação de mais de duzentas obras de cerca 
de sessenta artistas, todas enfocando o circo co
mo tema ou motivo.

Alguns meios expressivos, anteriormente pou
co cultivados, mereceram em 1978 exposições de 
sucesso: assim, a fotografia marcou sua presen
ça em diversos ensejos, destacando-se as indivi
duais de Maureen Bisiliatt e Cláudia Andujar, 
além do XXX Salão Internacional de Fotografia 
(ver Fotografia),

E São Paulo presenciou, em dezembro, o I En
contro Internacional de Vídeo-Arte, organizado 
pelo Museu da Imagem e do Som, com a partici
pação de trinta artistas, nacionais e estrangeiros.

O panorama artístico brasileiro sofreu desfal
ques, representados pelo desaparecimento de 
uma grande pintora, lolanda Mohalyi, e ainda 
de Takaoka, Pola Resende, Nomura e Moby.

Registre-se ainda a condenação a um ano de 
prisão do artista mineiro Lincoln Volpini, que 
ousou, com uma sua pintura enviada a um salão 
de arte, enfrentar os rigores da censura.

MUSEUS
No âmbito das atividades museológicas, o biênio 
1977-1978 presenciou a retomada da velha riva
lidade entre Paris e Nova York como capitais 
internacionais da arte. Havia muito que a hege
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de arte dessa cidade da Alemanha Oriental, as 
quais pela primeira vez, desde a guerra, deixa
vam sua sede; Colagens de Henri Matisse, reu
nindo as imensas realizações do célebre pintor 
francês nesse campo experimental; uma série de 
obras em que se procurava dar uma visão da arte 
norte-americana de meados deste século; e, final
mente, cem pinturas de mestres franceses, como 
Pierre Renoir, Vuillard, Bonnard, Seurat e Geor- 
ges Rouault. Para comemorar a abertura do 
Centro, a National Gallery organizou uma mos
tra das “fantasias arquitetônicas” do gravador 
italiano Giovanni Battista Piranesi, cujo bicente
nário de morte também ocorria.

Grand Palais. Fòra do Centro Pompidou, a 
principal atividade museológica parisiense ocor
reu no Grand Palais, palco de três manifestações 
culturais sucessivas, todas muito importantes. 
Em outubro de 1978, foram expostas 130 pintu
ras dos Macchiajoli, ou impressionistas italia
nos, cuja denominação, derivada de macchia, 
mancha, sugere os borrões coloridos com os 
quais esses artistas revolucionários resolviam as 
figuras de suas telas, que somente adquirem seus 
contornos aos olhos do espectador quando ob
servadas de certa distância; dezesseis artistas, 
entre eles o pioneiro Telemaco Signorini e os 
mais conhecidos Giovanni Fattori e Silvestre Le
ga, puderam ser admirados pelos franceses. Se
guiu-se a retrospectiva dos três irmãos Le Nain
— Antoine, Louis e Mathieu — , célebres pinto
res, Mathieu sobretudo, ativos no século XVII; 
essa exposição teve o mérito de demonstrar que 
ao contrário do que julgavam os historiadores 
de arte, não foi apenas Mathieu o grande artista 
que pensou as obras que seus outros irmãos aju
daram, artesanalmente, a executar: cada um de
les teve participação igual nos diversos quadros 
comumente associados ao seu estilo pictórico. 
Finalmente, ainda em outubro de 1978 realizou- 
se no Grand Palais a IV Feira Internacional de 
Arte Contemporânea (FIAC), da qual participa
ram 115 galerias da Europa, América e Japão. 
Nessa mostra sobressaíram-se artistas já consa

grados, como Max Ernst, César e Rauschenberg, 
bem como os cubistas apresentados pela Galeria 
Didney Janis, de Nova York, e os novos artistas 
nipônicos.

Outros museus. A arte do Japão seria tam
bém o tema de importante exposição efetuada 
ainda em outubro, no Museu de Cleveland, que 
reuniu objetos de artesanato popular, tais como 
cerâmicas, vestuário, pinturas, lacas, móveis, jo
gos infantis e máscaras.

Em Berlim, sob o patrocínio do Conselho da 
Europa, a nova Galeria Nacional, a Academia 
de Arte e o Castelo de Charlottenburg mostra
ram paralelamente as Tendências dos Anos 20, 
ilustrando todos os aspectos de tendências como 
o Construtivismo, o Surrealismo, e o Dadaísmo.

Museus brasileiros. O habitual marasmo 
em que se desenvolve a atividade museológica 
no Brasil foi sacudido em julho de 1978, quando, 
por motivos ainda não esclarecidos, um incêndio 
destruiu 90% do acervo do Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro, no qual se incluíam ori
ginais de Picasso, Miró, Dali, Max Ernst, Bran
cusi, Portinari e Di Cavalcanti. Na ocasião, rea
lizava-se no MAM-RJ a coletiva América Lati
na — Geometria Sensível, partindo de um im
portante núcleo de obras do pintor uruguaio 
Joaquín Torres Garcia (falecido em 1949), para 
demonstrar sua influência sobre outros artistas 
do continente. Perderam-se, no fogo, 86 obras de 
Torres García, assim desaparecendo muitas de 
suas melhores produções.

Apesar disso, um mês depois o MAM do Rio 
de Janeiro expôs, com auxílio da embaixada da 
Alemanha Ocidental, 97 obras de Julius Bissier, 
falecido em 1965, um dos maiores expoentes da 
arte alemã de após-guerra.

Na capital paulista, coube aos museus de Arte 
de São Paulo, de Arte Contemporânea da USP 
e de Arte Moderna a iniciativa das principais ex
posições. O MASP, dirigido por Pietro Maria 
Bardi, deu prosseguimento a uma série de expo
sições de vulto, tais como a de gravuras de Raus
chenberg e a de desenhos de Portinari, ambas em

Quase cem obras do 
uruguaio Torres Garcia 
(no alto, à esq., peixe 
em esmalte sobre parede) 
perderam-se no incêndio 
do Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, em 
1978. No mesmo ano, 
desenhos inéditos de 
Portinari (no centro, 
estudo do painel Guerra) 
foram expostos no 
MASP, de São Paulo; 
o Museu de Arte 
Contemporânea de São 
Paulo realizou uma 
retrospectiva de Anita 
Malfatti (no alto, à^dir.,
O Homem Amarelo) -, 
e Osvaldo Goeldi 
foi o terría de uma mostra 
do Museu de Arte 
Brasileira de São Paulo. 
(Acima, O Ladrão.)

FO
TO

S 
AG 

FO
LH

AS



396 XADREZ

VOLEIBOL
Ver Esportes

W ALLIS  E FUTUNA. 
ILHAS
Ver Territórios 
Dependentes

1978. O MAC, que teve seu diretor Walter Zani- 
ni substituído em 1977 pelo veterano Wolfgang 
Pfeifíer, apresentou uma bem cuidada Retros
pectiva Anita Malfatti. O MAM, por sua vez, 
apresentou retrospectivas como as de Arcângelo 
Ianelli, Joaquim Tenreiro e Aldo Bonadei; reme
morou, com uma excelente coletiva, a mostra 
dos Dezenove Artistas, realizada originalmente 
em 1947; e promoveu um Panorama da Arte 
Atual Brasileira, dedicado em 1978 à escultura.

Mas outros museus de São Paulo merecem 
também destaque: o de Arte Brasileira da Fun
dação Armando Álvares Penteado, com a retros
pectiva de Osvaldo Goeldi, e o Museu Lasar Se- 
gall, com a mostra consagrada aos dez últimos 
anos de atividade do seu famoso patrono.

seis vitórias contra cinco de Korchnoi; as outras 
partidas terminaram empatadas.

Recorde. Destaque de 1977 foi o recorde ba
tido pelo tcheco Vlastimil Hort, em Reikjavik, 
ao jogar em 25 horas seguidas 550 partidas si
multâneas, obtendo 477 vitórias, 63 empates e 
sofrendo apenas dez derrotas. Nesse mesmo ano, 
o título mundial feminino passou à soviética 
Maya Chiburdanidze, de 17 anos, que venceu 
sua compatriota, Nona Gaprindachivili, detento
ra do título por mais de quinze anos.

Brasil. Depois que Mequinho (Henrique Cos
ta Mecking) alcançou a categoria de Grande 
Mestre Internacional em 1976, ao vencer o Tor
neio Interzonal de Manila, nas Filipinas, as ati
vidades enxadristas ganharam significativo im
pulso no país, passando, inclusive, a receber 
apoio de órgãos oficiais para a realização de 
campeonatos em todos os níveis. A vitória de 
Mequinho permitiu-lhe disputar o Torneio de 
Candidatos ao Título Mundial de Xadrez, no 
qual, entretanto, foi derrotado pelo soviético Lev 
Polugaievski: em doze partidas, Mequinho per
deu uma e empatou onze.

Zaire
República da África central, limitada pelo Congo (NO), 
Império Centro-Africano e Sudão (N), Uganda, Ruanda, 
Burundi e Tanzânia (L), Angola (SO) e Zâmbia (S); área:
2 344 885 km 2; população: 25 629 000 (1976); capi
ta l: Kinshasa (1 733 800 hab., est. 1974); principal c i
dade: Kananga (601 239 hab., 1974); línguas: francês 
e dialetos bantus; re lig iões: animismo e catolicismo; 
PNB: 3,74 bilhões de dólares (1975); principais expor
tações: cobre, café e diamantes; Governo: presidente, 
Mobutu Sese Seko.

Xadrez
Um dos acontecimentos esportivos que mais 
atraíram a atenção em 1978 foi a disputa, em 
Baguio, nas Filipinas, do título mundial de xa
drez, entre os soviéticos Anatoly Karpov — que 
conquistara o título do norte-americano Bobby 
Fischer, por desistência deste, em 1975 — e Vic- 
tor Korchnoi, vencedor do Torneio de Candida
tos. O encontro foi marcado por uma série de 
incidentes. Korchnoi renunciara à cidadania so
viética e insistia em usar a bandeira da Suíça, 
país onde fixou residência. A delegação soviéti
ca, por outro lado, exigiu que a cadeira giratória 
trazida por Korchnoi da Suíça fosse submetida 
a exame de raio X, para determinar a eventual 
existência de “elementos estranhos” em sua es
trutura. Korchnoi protestou contra um copo de 
iogurte solicitado por seu oponente numa das 
partidas, afirmando que ele poderia conter ins
truções especiais, e também contra a presença, 
na platéia, do parapsicólogo Vladimir Zuhar, 
que estaria tentando hipnotizá-lo.

Com tudo isso, a disputa tornou-se o mais 
longo campeonato da história do xadrez, arras
tando-se por três meses (18-7 a 18-10-78) e 32 
partidas. Karpov manteve o título mundial, com

A disputa pelo título 
mundial de xadrez 
entre Anatoly Karpov e 
Victor Korchnoi (de 
óculos) foi a mais longa 
competição oficial da 
história do xadrez, 
com 32 partidas.

Zaire

Na invasão de Shaba (Zaire, 1978) as tropas rebeldes 
mataram dezenas de europeus, em Kolwezi.



No encontro de Mobutu (à esq.) e Agostinho Neto 
firma-se a reaproximação entre Angola e Zaire.

Duas invasões à Província de Shaba (ex-Ka- 
tanga) — o maior centro de mineração do país
— em 1977 e 1978, por elementos da Frente Na
cional de Libertação do Zaire, comandada por 
Nathaniel Mbumba, foram os acontecimentos 
mais importantes no Zaire nos últimos anos.

Na primeira incursão, os katangueses, proce
dentes de Angola, onde estavam acampados, 
ocuparam Dilolo, Kisengi e Kapanga em março 
de 1977. Empenhados em evitar que os recursos 
minerais da região caíssem em mãos dos rebel
des, vários países do Ocidente, sobretudo Esta
dos Unidos, Bélgica e França, prestaram ajuda 
econômica e militar ao Zaire, enquanto tropas 
marroquinas e oficiais egípcios participaram di
retamente das operações que repeliram os rebel
des. O Governo de Mobutu rompeu relações 
com Cuba (abril) e Alemanha Oriental (maio), 
em conseqüência da ajuda que esses dois países 
deram aos katangueses.

Na segunda invasão de Shaba, iniciada em 
maio de 1978, os rebeldes ocuparam a cidade de 
Kolwezi, onde mataram dezenas de europeus. 
Foram, porém, logo rechaçados pela intervenção 
de pára-quedistas franceses da Legião Estrangei
ra, secundados por belgas, que resgataram cerca 
de 2 500 europeus (ver África).

Os gastos com as operações militares em Sha
ba agravaram a situação financeira do país, cujc 
Governo é acusado de ineficácia e corrupção. A 
França e nove outros países ocidentais concede
ram uma ajuda de emergência.

Mobutu, que em dezembro de 1977 se reelege
ra  p ara  um novo período presidencial, enfrentou
em fevereiro de 1978 uma tentativa de golpe li
derada pelo general Bompeya.

Em paz com Angola. A 10 de junho, Angola 
reiterou que não ajudara os rebeldes de Shaba 
e anunciou que os desarmaria ao retornarem 
dessa região zairense, garantindo-lhes apenas o 
direito de asilo. A 17 de junho, os dois países 
concordaram em reabrir a ferrovia de Benguela, 
fechada desde 1975. Finalmente, a 19 de agosto, 
o presidente angolano Agostinho Neto foi ao 
Zaire encontrar-se com Mobutu, e ambos anun
ciaram o propósito de estabelecer plenas rela
ções diplomáticas.

Zâmbia
República da África-central,- limitada pelo Zaire (N), Tan
zânia e Malawi (L), Moçambique (SE), Rodésia, Botsuana 
e Namíbia (S) e Angola (0); área: 752 614 km 2; popula
ção: 5 345 000 (est. 1977); cap ita l: Lusaca (483 000 
hab., est. 1976); principal cidade: Kitue (314 000 hab., 
est. 1974); línguas: inglês e bantu; relig iões: animismo 
e cristianismo; PNB: 2,65 bilhões de dólares (1975); 
principal exportação: cobre; Governo: presidente, Ken- 
neth Kaunda; primeiro-ministro, Mainza Chona.

Em fins de 1977 e início de 1978, tropas da 
Rodésia atacaram por duas vezes o território de 
Zâmbia, com o objetivo de destruir bases guerri
lheiras rodesianas perto de Lusaca. Essas incur
sões foram condenadas pelo Conselho de Segu
rança da ONU, que em março de 1978 elogiou 
o apoio zambiano ao movimento nacionalista 
negro da Rodésia. Apesar desses incidentes, o 
presidente Kaunda reabriu, em outubro, as fron
teiras com a Rodésia (fechadas desde 1973). 
Contudo, as relações entre os dois países volta
ram a se agravar após o terceiro ataque rodesia- 
no, a 20 de outubro, e que teria causado a morte 
de centenas de zambianos. A 12 de dezembro de
1978, o presidente Kaunda foi reeleito para um 
mandato de cinco anos.

Economia. Em fevereiro de 1978, o Governo 
iniciou uma política de austeridade destinada a 
conter a crise econômica provocada pela queda 
dos preços do cobre no mercado mundial a par
tir de 1975: os gastos governamentais foram 
congelados e os impostos aumentados.
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Apesar da reabertura da 
fronteira entre 
Zâmbia e Rodésia, 
continuaram tensas as 
relações entre os dois 
países. Ao lado, campo 
de treinamento de 
guerrilheiros rodesianos 
em Mkusiei, zamDia, 
após um ataque da 
Rodésia, em 21-10-78.


