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I Ignácio de 
Loyola na 
Faculdade de 
Comunicação 

"Nâo vi favelas, malo- 
cas,   pessoas   com  o  pé 
descalço no chão; nâo vi- 
pobre, mas também não 
vi rico". Dessa forma Ig- 
nácio de Loyola Brandão 
generalizou   os  aspectos 
sociais de Cuba, no deba- 
te aberto realizado na se- 
gunda-feira  à noite,  no 
auditório   da   Faculdade 
de Comunicação de San- 
tos. A vinda de Loyola 
Brandão, numa iniciativa 
do Departamento Cultu- 
ral do Diretório Acadêmi- 
co Júlio de Mesquita Fi- 
lho, foi novamente bem 
recebida não só pelos alu- 
nos da Facos, mas tam- 
bém pelas pessoas inte- 
ressadas  que,   em   bom 
número,   compareceram 
à realização. 

Abordando mais uma 
vez o regime cubano após 
a   revolução,   Loyola   - 
que   esteve  em Havana 
como membro da comis- 
são julgadora do Prêmio 
Casa de Las Américas, 
em 1978, ao lado de Chi- 
co Buarque de Holianda, 
Antônio   Callado   e  Fer- 
nando de Morais - disse 
que nâo é pregador do re- 
gime   cubano,   mas   que 
pretende falar das lições 
que aprendeu quando lá 
esteve. 

Sobre seu posiciona- 
mento político, na atuali- 
dade, lembrou: "Como 
intelectual faço um pouco 
do papel político quando 
tento modificar alguma 
coisa através dos meios 
de que disponho. Temos 
acesso aos veículos de co- 
municação e a tarefa do 
intelectual é, acima de 
tudo, abrir a cabeça do 
povo". 

Afimou que abertura 
política "nâo ó simples- 
mente   liberar  Emma- 
nuelle  e  outras   fitas. 
Abertura seria mudar o 
sistema econômico para 
que  esta situação  fosse 
também mudada". Criti- 
cou os políticos brasilei- 
ros   quando   indagado 
sobre a política partidá- 
ria,   dizendo   que   "en-' 
quanto os políticos discu- 
tem   alterações  partidá- 
rias, esquecem os gran- 
des problemas do Pais. 
Não sabemos a que ponto 
chegará   a   ausência  da 
democracia e da liberda- 
de.  Fatos ocorridos, re- 
centemente,  como o da 
Freguesia do 0, em São 
Paulo; da porta da União 
Nacional dos Estudantes, 
no   Rio   de   Janeiro; 
apreensão de jornais e a 
autocensura, não escon- 
dem   a   realidade negra 
que nosso Pais enfrenta". 

Ele é a favor da cria- 
ção do Partido Socialista, 
embora, dentro dos exis- 
tentes, pelo processo eli- 
minatório,   preferisse   o 
PT. 

Loyola, que na últi- 
ma vinda â Facos comen- 
tara que a situação do 
novo autor seria de gran- 
des dificuldades, princi- 
palmente no campo edi- 
torial - lembrando que 
nesse   caso   as  edições 
marginais    surgiriam 
como   solução  - falou 
desta vez que a regula- 
mentação da profissão do 
escritor  brasileiro,   con- 
forme projeto enviado ao 
Congresso, recentemente, 
"trata-se de mera forma- 
lidade. Desnecessário re- 
gulamentar   a   profissão 
do escritor quando é sa- 
bido que a maior parte do 
povo brasileiro nâo lê. Só 
para dizer que é escri 
tor?". 

Loyola falou de Cuba 

Músia 
Martins Fontes será hd 

lecimento, com a colocaçâc 
seu túmulo, no Cemitério da 
Horácio Gonçalves tambéml 
cerrando as homenagens ai 
sis, O Tié-Fogo Santista. hal 
Municipal, recital de poesie 
to de Cordas Martins Fontt. 

O espetáculo, no Murdl 
tes: a primeira terá a preso/ 
Academia Santista de Letre 
que dirão versos de Martins 
seguinte: Archimedes Baval 
Religião); Aristheu Bulhões (1 
Um Dia de Primavera); Wafl 
Olhos Espelho D'Alma); Ca 
lósofos e Minha Mãe); NíUJ 
Oneida Masch (Beijos Trisü 
Amado) e Manoel Azevedo 1 

O Quarteto Martins Fonl 
tro anos de existência, fará I 
Formado por Natan Schwartl 
Bela Mori (viola) e Paulo Tal 
râo o seguinte programa: Quí 
epresto), de Mozart; O Burri 
gro scherzoso, largo, vivace! 
tem entrada franca. 
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Loyola: Brasil de hoje é 
igual a Cuba de Batista 

Na Facos, Loyola falou sobre o trabalho do escritor 

Pela segunda vez, em 
menos de quinze dias, o es- 
critor e jornalista Ignácio de 
Lcyola Brandão esteve na 
Faculdade de Comunicação 
de Santos, segunda-feira, 
para falar aos alunos sobre a 
vida e o trabalho de um es- 
critor, numa realização do 
Departamento Cultural do 
Diretório Acadêmico "JCSlio 
de Mesquita Filho". 

Loyola exemplificou o 
tema da palestra com sua 
própria experiência , contan- 
do da época em que viveu em 
Cuba, já sob o governo de 
Fidel Castro, onde presen- 
ciou uma realidade diferente 
da que o Brasil vivia. Segun- 
do ele, o Brasil está vivendo 
agora, em 1980, a realidade 
cubana de antes de 1959, 
quando o poder estava nas 
mflos de Fulgêncio Batista. 
Mas ele diz que há grande 
aproximação entre o povo 
brasileiro e o cubano, prin- 
cipalmente nas formas de 
viver. 

Muitos   alunos   participa- 

ram dessa conferência, 
ouvindo-o falar de seus li- 
vros. Loyola comentou sobre 
as publicações "Zero" — seu 
livro mais famoso e escrito 
entre 1967 e 1969 —, "Cuba de 
Fidel", "Cadeiras Proibi- 
das", etc. O escritor contou 
que a primeira ediçáo de 
"Zero" foi publicada na 
Itália, em 1974, acontecendo 
pela segunda vez na lite- 
ratura brasileira em que um 
livro nâo era publicado em 
sua primeira edição em lih- 
gua original. "Zero" foi pu- 
blicado no Brasil em 1975,e a 
seguir, proibido por dois anos 
e meio. Com a "abertura", 
foi o primeiro livro a ser re- 
publicado. 

Loyola comentou também 
'^Cadeiras Proibidas", clas- 
sificando-o como seu livro 
predileto, onde conseguiu o 
máximo de maturidade. Em 
forma de fábula, "a obra 
mostra um pouco da fragi- 
lidade do povo desse pais 
vivido durante muitos anos", 
definiu o conferencista. 
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Loyola fala do socialismo cubano 

tíEK-s; 

fSPiPa-rn; 

A incoerência da censura 
ao proibir a publicação de 
livros premiados oficialmen- 
te, como por exemplo "Zero'- 

fie autoria do jornalista e 
romancista Ignacio de Lo- 
rota Brandão, assim como 
sua visão sobre a revolução 
cubana, também relatada no 
livro "Cuba de Fidel'" foram 
os principais enfoques da 
palestra feita pelo escritor, 
sexta-feira, na FACOS. numa 
promoção do DA Júlio de 
Mesquita Filho, com debates 
coordenados pelo presidente 
da entidade. Dojival Vieira 
dos Santos. 

Na oportunidade. Ignacio 
de Loyola assegurou ser 
"Zero" o segundo livro de es- 
critor nacional editado 
primeiramente em outra lín- 
gua (o primeiro foi de autoria 
de Jorge Amado), no caso a 
italiana, em 19(14. uma vez 
que só foi permitida a pu- 
blicação no pais um ano após. 
para ser novamente proibido 
em 19(>(i. seis meses após ter 
recebido um prêmio oficial. 

"Aceitei o prêmio apenas 
para mostrar o paradoxo do 
regime. Mas agora, em maio 
do ano passado, ele foi no- 
vamente liberado e editado 
também na Espanha. Por- 
tugal. Alemanha e França, 
sendo que negociações estão 
sendo feitas no sentido de que 
seja publicado em mais dois 
países: Finlândia e Estados 
Unidos", explicou. 

Para Ignacio de Loyola o 
convite que recebeu para 
participar do júri "Casa das 
América" em 1978. deve-se 
ao fato do "Zero" ter sido 
levado para Cuba. pais onde 
teve uma grande emoção 
pessoal, logo após uma 
reunião com escritores e ar- 
tistas cubanos, quando se 
dirigia à casa de um amigo 
para ouvir música. 

"Enquanto andava, uma 
mulher alta. morena me deu 
o braço e indagou-me se 
havia participado de algum 
movimento clandestino, ten- 
do em vista os relatos feito 
no meu romance, onde tentei 
reproduzir baseado em do- 
cumentos aquilo que acon- 
tecia no pais". Ele afirma 
que a preocupação do roman- 
cista é escrever uma história 
com características reais, 
que mostre com fidelidade 
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issa Capa 
Oxmar sempre exerceu 

sobre, o homem uma mis- 
teriosJi atração «muitas 
são asNestórias «ue o en- 
volvemX No logotipo da 
primeira\página de nossa 
edição, \4mo6 duas das 
mais famosas praias do 
Guarujá — Pntangueirase 
Enseada -/vue nos ^ns 

de semana \se tornam 
pequenasparaacolher os 
visitantes. Denominada 
"PéroIayQo Atlâkico". na 
realidade, seus \uxuosos 
edificioB de apartamentos 
são ponto de encontro dos 
politLcos de projeção 
nacional e à beira dàsuas 
praiôs. sérios probléunas 
da »ida do Pais são\dis- 
cumdos e seu desoino 
traçado. Aliado a tudo\is- 
S9. Guarujá é. princip! 

lente, turismo, sol ' 
ranquilidade. 

Igoácio de Loyola Brandão 

uma época. "Mas. a partir 
dessa indagação e da conver- 
sa mantida no percurso senti 
um alivio por ter conseguido 
retratar tudo com exatidão, e 
quando cheguei ao destino 
perguntei o seu nome e ela 
respondeu: Cláudia Mari- 
ghella": (a viúva de Carlos 
Marighella). 

A seguir, Loyola destacou a 
importância da Casa das 
Américas, que oferece um 
prêmio pequeno ao vencedor 
(mil dólares), "mas que goza 
de grande prestigio, e do qual 
o Brasil participou pela 
primeira vez em 78. através 
dele e mais Chico Buarque. 
Antônio Calado e Fernando 
Moraes, escritores que con- 
seguiram romper o cerco, 
uma vez que os demais con- 
vidados, num total de doze. 
foram impedidos de viajar. 

"Eu tinha curiosidade de ir 
e confesso que na volta, me 
senti um pouco apertado. 
Para sair de lá há poucas 
linhas aéreas e voltei ao 
Brasil numa que fazia escala 
em Havana. Paraná. São 
Paulo e Rio de Janeiro, en- 
quanto os outros três que 
foram comigo fizeram outra 
linha, com escala em outros 
países. Quando chegamos, o 
DOPS já havia armado es- 
quema para nos pegar. 

Mas, o-escritor admite que 
isso "são águas passadas", 
embora até hoje para se ir à 
Havana tenha que se fazer de 
modo indireto, através de um 
pais que mantenha relações 
diplomáticas com Cuba. 

PAIS DE SENSAÇÕES 
Um pais que a cada minuto 

que passa desperta novas 
emoções e mostra uma re- 
volução que se renova per- 
manentemente, dentro de um 
socialisfno tropical, sem a 
rigidez do soviético ou mes- 
mo do chinês, com contra- 
dições e paradoxos, mas com 
os problemas básicos do 
homem do campo resolvidos, 
sem mendicância, miséria, 
casebre ou mesmo pau- 
apique, com escola, emprego 
e trabalho para todos, foi a 
visão que Ignacio de Loyola 
teve de Cuba, durante o tem- 
po que lá esteve há dois anos. 

"Ninguém pense que é um 
paraíso. Mas. todos os pro- 
blemas básicos foram resol- 
vidos. Vive-se com dificul- 
dade.   Trabalha-se   muito. 

mas em 59 a revolução cu- 
bana representou uma coisa 
mitica como solução para 
todos os países sul-ameri- 
canos". Entretanto, ele afir- 
ma que há os descontentes, 
justificando dessa maneira 
aqueles que vêm buscanda 
asilo nos Estados Unidos. 

"Mas, estes, são aqueles 
que na época da revolução 
tinham 30 anos de idade e que 
tiveram que abdicar de 
privilégios em favor do povo, 
ou aqueles que nasceram no 
ano da revolução e que não 
conheceram o quadro caótico 
em que o país vivia: desem- 
prego, analfabetismo, fome, 
falta de hospitais rurais, ín- 
dice elevado de mortalidade 
infantil, e todas as compa- 
nhias de charutos, as áreas 
cultiváveis férteis (GO por 
cento), redes ferroviárias, in- 
dústrias, exploração do 
açúcar na mão de compa- 
nhias estrangeiras, nota- 
damente norte-americanas". 

Por outro lado, ele também 
duvida dos números de 
asilados divulgados com "es- 
tardalhaço" pelo jornal O Es- 
tado de S. Paulo, porque 
eles são fornecidos pela UPI 
— agência noticiosa norte- 
americana. "Quando Fidel 
assumiu em 59, houve mu- 
dança radical e 500 mil 
deixaram Cuba: era a bur- 
guesia e a classe média alta. 
Mas. isso facilitou seu tra- 
balho para mudar o estado de 
coisas reinante, uma vez que 
a classe média é o principal 
entrave para qualquer 
modificação e hoje Cuba tem 
uma revolução que o povo es- 
tá com ela". — 

Atualmente, nas con»- 
nidades rurais o governo está 
construindo edifícios de três 
andares para os camponeses. 
Porém, a grande dificuldajie 
é encontrar quem queira 
morar no terceiro andar, 
"pois eles têm medo de cair. 
Nâo há gente de pé no chão, 
mas também não verifiquei 
grandes riquezas, mansões e 
iates. Estivemos em casa de 
cinco ministros e eram sim- 
ples". 

Culturalmente, há liber- 
dade e a revolução para os 
cubanos è a coisa mais 
importante, "pois deu casa, 
comida, emprego, dinheiro, 
escola, hospitais, e por isso 
acho muito difícil que ela 
caia", concluiu Ignacio de 
Loyola Brandão. 
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SECRETARIA   DA    SEGURANÇA   PÚBLICA 

DELEGACIA 

O Escr 

INQUÉRITO   POLICIAL 

AUTUAÇÃO 

Aos dias do mês de  

do ano de mil novecentos e , nesta cidade de 

 , na Delegacia de Polícia, em meu 

cartório, autuo , 

que adiante se segue , do que para constar, lavro este termo. 

Eu, , escrivão, o escrevi. 
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