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lio Vargas se viu, cada vez mais, for~ado a promover,

no Brasil, uma abertura política. Foi nesse contexto,

,
tambem

Co o término da 11 Grande Guerra e o processo de rede-

ocratiza~ão em todo o mundo, o governo ditatorial dê Get~-

quan-
do surgiam os primeiros vestígios de consólida~ão' de uma de-

mocracia burguesa no País;' qu~ o Partido Comunista do Brasil

(PCB) consegue sua legaliza~ão.

No período de novembro de 1945 a maio de,1947, o PCB
exerceu todos os direitos de um partido legal, que

clusive concorrendo ,is elei~~es realizadas nesse
era, in-

red~zido
espa~o de tempo.

O papel da União Soviética nos momentos finais da guer-

ra mundial foi essencial para que as idéias socialistas pas-

sassem a ter uma boa receptividade por parte das massas. No

seu curto período de legalidade, o PCB aumentou consideravel

mente o n~mero de filiados, virou partido de massas e pôde

desenvolver um trabalho de divulga~ão massiva dos ideais so-

cialistas, através de seus ~rgãos de imprensa.
I ,

A,p~rtir de 1945 o PCB lan~ou jornais diar~os em tódas
as principais capitais do País. Alguns deles chegaram a cir-

cular por mais de dez anos. Eram todos jornais sustentados,

basicamente, por campanhas de finan~as feitas pelo partido,

com o intuito de manter viva a nascente "imprensa popular".

Em Fortaleza', o PCB compra o jornal Q Q~~!~E~!~, que
passa a circular a p~rtir de 12 de mar~o de 1946, diariamen-

te, com cerca de três mil exemplares. Apesar das in~meras di

ficuldades, O Q~!~E~~,é mantido até outubro de 1958. Con-
(*)siderado "o grande agitador ~ocial de Fortaleza", o di~-

r o comunista desempenhou um papel fundamental nas lutas sin

cais e processos eleitorais que ocorreram nesse período,

re ista de Tarclsio Leitão, 16/10/90. Cf. Anexos.



-egou a ter votaçoes bastante expressivas.

olta política provocada pelo golpe militar de

resultou em prisões de muitos militantes comu-

e~ ao mesmo tempo, apreensão de documentos e jornais
s o partido. Assim, a imprensa popular brasileira peE
r e de sua hist~ria, durante os negros dias de ditadu-

= itar. No entanto, recentemente, foi localizada uma co-

eç o quase completa de Q Q~~~~E~!~,correspondente a doze
- os de hist~ria das lutas populares no Ceará e no pãís.

Ainda assim, a hist~ria que acompanha as edições de

desaparecendo, perdida:na ,
memo-aos poucos,

ria daqueles que viveram esses momentos. As fontes de infor-,
mação diminuem e a pesquisa se torna mais difícil. E mais um

capitulo da Hist~ria do Jornalismo Cearense sofre a ameaça
-de nao poder ser escrito.

f no sentido de resgatar, minimamente, a importincia do

diário comunista para a imprensa cearense e para o movimento

popular organizado que se apresenta o trabalho monográfico

que se segue.

A pesquisa realizada nao proporcionou informações sufi-

cientes para que o conte~do do presente trabalho fosse satis

fat~rio, correspondente à importincia hist~rica do objeto

-pesquisado. No entanto, isso nao invalida o conjunto de in-

formações, algumas inéditas, que aqui será apresentado. Uma

ti ida iniciação nesse assunto inexpl~rado,

contrará nas pr~ximas páginas.

,
e o que se

I
I

5

en-



o POLÍTICO DA REDEMOCRATIZAÇÃO
,

apos a 11 Grande Guerra, o mundo experimenta um mo

e "reflexio", que antecede o reordenamento todasde

edades. A disputa ideológica entre as pot~ncias capi-

s as e a Uniio Sovi~tica se inicia nesse periodo, mas só

e concretizará a partir de 1946, quando se "oficializará" a

c a ada "guerra fria".
As vitórias do Ex~rcito Vermelho colocam a Unlio Sovl~-

tica, ao final da guerra, numa posiçio relativamente favorá-

vel ao crescimento e fortalecimento das id~ias marxistas-le--,
ninistas. A e xp e r Le nc La , at~ entio ~nica, das Rep~bl,icas So-

vi~ticas com um novo modelo econômico passa a atrair .mu i t o

mais as populações das sociedades capitalistas.

"A camp~nha vitoriosa da URSS contra a Alemanha nazista

granjeou, principalmente no seio da classe operária, uma

grande admiraçio, pelos seus feitos na Grande Guerra al~m de

ter o efeito de calar, pelo menos temporariamente, os ~seus

principais opositores que nio tinham como mistificar a reali
(1) ,dade." E assim ocorreria tambem no Brasil.

As reivindicações de anistia aos presos politicos, rea-

lizaçio de eleições diretas, enfim, uma completa abertura p~
11tica que' desse fim ao Estado Novo, passam a ter maior re-

cep tiv ida de em m e io à p opu 1aç io b r,as i 1 e ira. ••O re to rno ao

rasil dos primeiros expedicionários de um contingente de

il soldados que o pais mandara ~ara lutar na Itália con-

nazi-fascismo traz um novo fermento à campanha de rede
-zaçao nacional. Quinhentos praças e oficiais morreram

defesa da liberdade e a populaçio exige, ,emo e

a emória de n o sso s mártires', que o Brasil
, (2)

z por todas seus traços autoritarios:"

rompa

rancisco Koreira. Q PCB_~ Ceará, p.50.
er a do. ~, p.287.
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-e a ril de 1945, Get~lio Vargas assina o Decre-

que concedia anistia a todos os presos poll-
e ciando muitos militantes comunistas, inclusive

partido, LuIs Carlos Prestes. No m~s seg~inte, O!
o presidencial fixaria a data das próximas elei-

retas, dia 2 de dezembro de 1945. Nesse dia os brasi-

~ s escolheriam o novo presidente da Rep~blica, senadores
tados federais que elaborariam a nova Constituição. (3)

Em seguida, o General Eurico Gaspar Dutra se lança can-

"dato a presidente pelo Partido Social Democr~tico (PSD) e
inclui entre a sua plataforma uma inacredit~vel bandeira: a

legalização do Partido Comunista". (4)

Sem esperar a data da eleição, o General Dutra

um golpe militar que depõe Vargas em 29 de outubro. A
chefia

data
das elei~ões é mantida e o Paritdo Comunista do Brasil, fi~
nalmente legalizado, pode participar do pleito. (5)

Com Yeddo Fi~za concorrendo à presidência da Rep~bliéa

e v~rios candidatos ao Senado e Cimara Federal, por todo o

Pais, o PCB se apresenta no dia 2 de dezembro. Apesar da i-

nexperi~ncia ~leitoral da militincia do partido, Luis Carlos

Prestes é eleito senador e, ao lado de muitos deputados fed~

rais comunistas " como Jorge Amado, João Ama eon as , Carlos Ma-

righella e Batista Neto, participa da elabora~ão da Consti-

tuição federal. Na mesma ocasião Dutra é eleito

da Rep~blica.

presidente

1.2 - A DISPUTA POLÍTICA NO CEARÁ

ca didatos das oligarquias locais fossem derrotados.

A participação dos comunistas nas eleições de 1945, _ no
, _ (6)

eara, "nao pode ser caracterizada como relevante". A fal

de ilitantes com experiência eleitoral não permitia que

BRASIL, v.2, p.244.
J op. cit., p.287.

, op. cit., p.245.
, op. cit., p.62.
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a terior ~s elei~ões de 45 no Cear~ e marcado

polltica entre o professor Olavo Oliveira,do
ar Sindicalista (PPS), e o Dr. Menezes Pimen-
interventor federal no Estado do Cear~._

ginas dos jornais tornam-se o palco da acirrada
entre os dois pollticos cearenses. De um lado o jor-

Esta~~ defendia o Dr. Menezes Pimentel. E para comba-
r o governo do interventor, o prof. Olavo Oliveira lan~a
'ornal O Democrata.

Com a vit~ria nas urnas de Olavo Oliveira, sendo eleito

senador da Rep~blica, o jornal Q ~~~~~E~!~torna-se sem uti-
lidade e circula ,

somente ate o dia 17 de janeiro de 1946. (7)
<

L~~~ ~: ~~,&ia~;~ ~~rtido Comunista do Brasil adquire o jOE

nal do novo senador, que volta a circular, agora com

orienta~ão polltica, no dia 12 de mar~o de 1946.
outra

1.3 - A IMPRENSA POPULAR E O PCB

Ao mesmo tempo em que o PCB constrói sua estrutura le-

gal, se organiza para uma melhor participa~ão nas elei~ões,
tamb~m passa a investir nos meios de comunica~ão, que na

,
e-

poca se restringiam ao jornalismo impresso. Dai se inicia o

período de grandes investimentos na chamada "imprensa popu-

lar".
"Pela primeira vez em sua hist~ria, torna-se partido de

assa: o n~mero de aderentes e de simpatizantes aumenta de

neira extraordin~ria. É vasta a quantidade de jornais e re

s as sob a sua chancela, publicados em todos os Estados e _,
(8)rito Federa!." logo ap~s as elei~ões de 1945, o (:PC~

ssui nove jornais di~rios nas principais cidades brasi
(9)

e tavelmente, as informações sobre as püblica~ões do

e perlodo não são muitas. É certa a existência dos

op , c í e ; , p.132.
aria azareth. Impreósa Oper~ria no Brasil

o.
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5 -Ei~~~!f~E~!!E, do Rio de Janeiro, criado
(11) ,e Hoj!, de são Paulo. Alem desses, existe o

, (12)
rib~~! Q!~~~!,de Porto Alegre, de Q ~~~!~-

(13) (14)va do r , de ~ K~!!!.! ~~ f~~~, e m R e c i f e s. .-.- e
, (15)___ a f!E.!~!E.!., em V ito r ia •

odos esses jornais eram mantidos
,

atraves de grandes
anhas de finanças. Era feito um verdadeiro

... (16)_erra" para mante-Ios. A imprensa popular
"esforço de

era, -entao,
,

a prioridade maxima para o Partido Comunista do Brasil.

No Ceará, os militantes contavam com o apoio do jornal

diário Q Q!~~~E!.!!.,como já foi dito anteriormente, que co-
meçou a circular em 1º de março de 1946. Como todas as ou-

'.tras publicações citadas, seguia uma linha popular, sindica-

lista e antiimperialista, orientada pelo partido. Circulando

até outubro de 1958, Q Q!~~~E!.!!.assumiria o importante

papel de levar is amplas massas as posições do PCB.

Até o final da década de 50, a maioria das ~p~blic~ções

do PCB não existiam mais, por falta de sustentação polltica

e financeira. Algumas persistiram até 1964, quando foram to-

das fechadas pelo regime militar.

Democrata, Fortaleza, 23/10/47, nº 482, p.l •
• ibid., 15/01/48, nº 583, p.l.

EIRA, op. cit., p.80.
~revista com Durval Aires, 16/10/90. Cf. Anexos.
____ c_r_a_t!.,Fortaleza, 20/04/46, nº 38, p.2.

id., p.2.
sta com José Ferreira Alencar, 24/10/90. Cf. Ane



2 - SOBRE O DE OCRATA
'= -=-=-----=-=

2.1 - O FU C O AMENTO DO JORNAL

2.1.1 - Equipe de Trabalho

redação e as oficinas do jornal Q Q~~~~E~!~funciona-
va no pr~dio de nº 814 da Rua Senador Pompeu, no centro de

Fora eza. L~ chegaram a trabalhar mais de 60 pessoas, dis-

tr uidas entre oficinas e redação, sendo a
, (1 )a'or neste ultimo setor.

..concentraçao

A ~rdua tarefa de botar na
,..

rua cerca de tres mil exem-

ares diariamente era assumida por esses empregados qu~, na

sua maioria, eram militantes do PCB. O trabalho em O Democra~

ta era muito e o sal~rio era pouco, pois o partido o susten-
tava com poucos recursos, exigindo muitos sacrificios dos em

( 2 )pregados.

Durante seu primeiro ano de circulação, O Democrata te-
ve como diretor St~lio Lopes Mendonça, que foi substitufdo

em março de 1947. O novo diretor, que permaneceria no cargo

Né, Odalves Lima, Durval Aires, Joel Carvalho. AI~m de mui-

até o fechamento do jornal, era Annibal Bonavides. Excelente

jornalista, Annfbal já tinha assumido a chefia de reporta-
, (3 )

gem dos jornais ~~EE~!~;~~~~~E~'~~!!~E!~e Q Povo.
Pela gerência do jornal passaram Elias Trindade, Manuel

Feitosa, Fernando Ferreira e Raimundo Correia, entre outros.

Na redação trabalharam jornalista~ como Mário P;ntes, Morais

tos outros militantes do partido que deram sua contribuição

a imprensa popular trabalhando na redação do· jornal.

Dentre as 60 pessoas que figuravam na equipe de traba-

e Q De~~~E~!~ havia os cor,espondentes de vári~s cida-
'nterior cearense, como Iguatu, QUixadá, Sobral, Cra~

,
s a de Jose Ferreira Alencar, 24/10/90, Cf. 'Ane-

níbal. Diário de U Preso Político. p.ll1.
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( ) Um tel~grafo e um sistema de r~dio

çao das noticias na redaçio do jornal.
s~bado se fazia um balanço da semana. AI~m de a di

ajuda •..

í o rna I promover periodicamente reuniões da ,- - reda-

.- - CaracterÍsticas do Jornal

s oficinas de Q Q~~~~E!!!eram equipadas com uma Mari-
velha m~quina impressora francesa, fabricada em

_ 5. "Uma caranguejola gigantesca, ocupava metade da casa",

segundo Tarc{sio Leitio. Ao lado da grande impressora havia
uas m~quinas tipogr~ficas, que serviam como auxiliares para

trabalhos menores. Na parte de composiçio o jornal ,
possuia

duas linotipos, graças a uma campanha de finanças
I PCB I d 1956.'(6)pe o ,por vo ta e

promovida

Com a oficina equipada dessa forma, o jornal permanece-

ria em p~ de igualdade com os outros jornais de

defasagem tecnológ~ca veio com a aquisição de

Fortaleza.

impressoras

rotativas pelos jornais Q ~~~~ e f~EE~!~do f~!E~'j~ próxi-
ao fechamento de O Democrata.

O jornal era normalmente impresso no tamanho 54x37 cm.

o havia algum problema, como a falta de papel, o parti-

seguia material em tamanho diferente e o jornal circu-

pouco menor, no formato tablóide, 47x33 cm. "Em vir-

crise de papel por que estamos passando, est~ jornal
-,..·,•..'··..•""',--a-sena con t t ng en c í a de c í rc u La r em formato menor, du

guos dias at~ que recebamos

a firma T. Janner, no Rio
a partida de papel já pe

( 7)de Janeiro", esclare-
ta do jornal.

a ente vespertino, Q Q~~~~E!!~circulava com seis
'-·nas. Em momentos de maiores dificuldades

,
o numero

a b~m era alterado, o jornal podia sair com qua-

José Ferreira Alencar, 24/10/90. Cf.Anexo~
Tarc{sio Leitão, 16/10/90, Cf. Anexos.
José Ferreira Alencar, 24/10/90. Cf.Anexo~

~L ~~~~~~~~~a, ortaleza, 15/01/48, 02 5 7, p.lo
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_ a enas. Uma notinha pedindo a -compreensao dos

~ almente era publicada. "Q Q~~~~E~!~hoje em edi
p~ginas. Motivo: Um desarranjo na m~quina im-

a pr~xima segunda, voltaremos a circular com seis

esclarecia a nota de 22 de novembro de 1947.
--da de 50, O Q~~~~E~!~passa a ser um jornal mat~

ras da manhã j~ estavam sendo enviados os exem-

interior do Estado. O esquema de distribuição

-stante eficiente. Os jornais eram enviados ;pa-

co o Sobral, Crato, Quixad~ e de l~, distribuidos
,=r 5 municipios. Onde existesse base do Partido

io rna I chegava. Geralmente, os " c o r resp on d en t e s
,

- s municipios eram os mesmos que se
" (9 )__ çao.

- primeiros anos de circulação Q Q~~~~E~!~sofreu

encarregavam

__.~-~~-ças. Sempre manteve uma seção, ,
ou ate uma

••.c,..",.,..,..res,que incluia o "Notici~rio Esportivo do Sul

- ticias locais. Mantinha tamb~m uma coluna de
_~paz do Dia", onde saia toda a programação da ci-

-"ormente seria acrescida a essa coluna a critica

e •

5 pre, na p~gina 2, •. 'junto a coluninha de cinema,

com o registro de anivers~rios, casamen-
...as ou outros eventos do genero que ocorreriam

mesma p~gina encontra!am-se ainda o expedie~

e as "Noticias do Partido Comunista". Nessa co-

icados os hor~rios das reuniões das c~lulas do

e outras promoções do Comitê Estadual.

a es de finanças tamb~m eram anunciadas

Comi-
nessa

se pre ~ublicava grandes reportagens sobre os

stas, pronunciamentos de St~lin ou o avanço do
,

-_ ar organizado em outros paises capitalistas.

Fortaleza, 24/11/47, n2 506, p.l.
e osé Ferreira Alencar, 24/10/90, Cf.Anexos
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_ s parlamentares comunistas em todo o Brasil tam-

za n t e m e n t e noticiada. Mas a tem~tica I' principal

sistia no combate ao imperialismo norte-ameri-

a linha do jornal popular e sindicalista, nao po~
, .~e haver pelo menos uma pag1na do jornal dedicada

e te a esses assuntos. A ~ltima pagina, era, inevi

o espaço das grandes questoes sindicais, que ap~

una "Movimento Sindical", e dos problemas b~si-

giam a população, principalmente dos bairros

es de Fortaleza. Na coluna "A Voz do Povo" sur-

icações, como "O caminhão do lixo deve andar mais

utras den~ncias do mesmo tipo.

:::.c::rt;;;:'.&"LLI;; as de f ina n ç as que g a r a n t i a mos e u p 1e n o fu n c i o n a-

- e parte do espaço do jornal era dedicado tamb~m

CRATA E OS JORNAIS BURGUESES----
jornal

ido do ~~EE~i~ ~~ ~~~E~, figuravam como os de

ação em Fortaleza. O di~rio comunista detinha a

_'or vendagem e, em algumas edições, ~hegava a dis

ndo lugar com o ~~EE~i~, forte defensor da clas-
(10)

a nao se dava apenas em !elação
,

ao numero de

endidos, mas muito mais no nivel ideológico. Era

~~~c~r~a~t~ ser obrigado a publicar grandes

er desmentir cal~nias divulgadas nos outros vei

reporta-

algum tempo, manteve-se no jornal a coluna

Sobre a Terra" na qual eram transcritos trechos

5 dos outros jornais, com os devidos esclareci-

a aixo. Geralmente, dava-se -a versao do PCB pa-

s a de José Ferreira Alencar, 24/10/90, Cf. Ane-
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~s·'a na defesa do Partido Comunista, onde se

formação. Os jornais que mais freqüentavam

O Nordeste e o Correio do Ceará.

dava

polêmicas da vida polÍtica da época. Essa co-

essa

era

conturbada relação refletia o conflito entre interes-

pletamente antag~nicos defendidos de um lado por
e ocra!!, de outro pelos jornais burgueses •

. 3 - ASSINATURAS E ANÚNCIOS

Havia dois tipos de assinantes de Q Q~~~~E!!!.Um era
o militante do PCB. Apesar de não ser um n~mero bastante ele

vado, essas assinaturas persistiram até os ~ltimos dias de

circulação do jornal. Mas havia o outro tipo de

que ~ão era militante do Partido Comunista.

assinante

Com a defesa das empresas estatais e a luta pela paz,
por exemplo, o PCB ampliava muito o n~mero de seus simp~ti-
zantes. Muitas pessoas que concordavam com essas bandeiras,

bastante genéricas, apesar de não lutar por urna revolução s~

cialista, assinavam Q Q~~~~E!!!.Somado com as assinaturas
, (11)os militantes, dava um numero "relativamente grande".

o que diz respeito aos an~ncios, segundo José Ferreira

car, "o jornal Q Q~~~~E!!!tinha um n~mero reduzido
. , (12)em relaçaõ aos outros jornais da epoca".

de

ciantes, A

esia tinha preferênc~as pelos
,

seus proprios jornais. E

s avam automaticamente excluÍdos 9a lista de anunciantes

resas multinacionais e mais algumas empresas

o, por exemplo, toda a ind~stria têxtil.
e clusão faz sentido quando se sabe que entre as lu-

cearen-

'das no jornal incluÍa-se o antiimperialismo, com

odas as criticas às multinacionais, e, a nivel 10

total às reivindicações dos trabalhadores da in

que tinham péssimas condições de trabalho.

a de José Ferreira Alencar, 24/10/90, Cf. Ane-
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len c a r , "um industrial, mesmo do ramo t~xt i i ,

ser um amigo do jornal, mas dificilmente ele anuncia

s caso, uma maior

at~ uma ajuda por fora e recomendando,
_ (13)

moderaçao do jornal".

- e preferia dar

-Por essas razoes, os comerciantes sempre foram os mai-

res anunciantes do jornal. Havia muitos an~ncios de livra-

aior na luta de

e "empresas que nãó tinham um envólvimento
(14 )classes". Na ~poca de Natal, principal-

-·as e magazines

ente, muitos lojistas anunciavam em O Democrata. O terceiro
-jornal mais vendido da cidade nao podia ser totalmente des-

prezado.

Desses anunciantes pode-se destacar, pela freqü~ncia

dos an~ncios nas p~ginas do jornal, a "Livraria Alaor" e a

"Casa J. Lopes".

Al~m dos an~ncios de casas comerciais, havia muitos pr~

fissionais liberais que anunciavam em O Democrata. Esses e-- ---------.
ram, em sua grande maioria, militantes do Partido Comunista,

sendo Aldy Mentor, advogado, Dr. Pontes Neto e ".

orreia Lima, m~dicos, os mais assiduos.

Dr. Hider

O di~rio comunista, -no entanto, nao se mantinha com o

beiro arrecadado com os an~ncios, nem muito menos das as-

_ aturas e venda dos jornais. As campanhas de finanças do

eram a principal fonte de sustentação de Q Q~~~~E~!~.

I

s a de José Ferreira Alencar, 24/10/90, Cf. Ane-



c·a, pois poderia, indiretamente, garantir

3 -

AÇÃO DA DEMOCRACIA
-e 19 de janeiro de 1947 era para o pC~ de fun

o de continuar participando da vida polí-
ado das urnas, caso fosse favor~vel

a, significaria talvez o ifiicioda conso-

o Pais.

-o ento eram o unico caminho legal

s a para lutar contra o cer-

ue pouco a pouco o em-
(1)

o tenta, de

e isolamento

fria.

e ocra-

o am-
e ( ••• ) e con-

expressa um certo
o itica dos eleitores;

~ rendera nas elei~ões de
or distinguir um -partido

erdadeiro partido democr~tico
ais os representant~s elei-

se ~ia Constituinte que cump~iram
s. ( ••• ) Viram c~mo·se diluíram par
acreditavam sólidos ( ••• ) a pont~
os, por exemplo, quem são os parti-

e os partid~rios da UDN, do PR ou

o PCB enfrentaria nessa elei~ão, como nas

a católica, uma forte oposi~ão formada por r~

ssi os à burguesia, economicamente 'poderosos

cit., p.77.
Fortaleza, 12//11/46, nº 198, p.3.
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a anha contra o comunismo. Enquanto isso, a

se alastrava cada vez mais rapidamente pelo mun-

E OCRATA E A CAMPANHA ELEITORAL

___ e_ - A Chapa Popular e o Programa Minimo

Campanha Eleitoral do PCB no Ceará - Sua abertura
·cial num grande comicio, sábado à noite,,(4) era a manche-

~e de O Q~~~~E~!~do dia 16 de outubro, chamando para o co-
icio do próximo dia 19. Na mesma edição encontra-se uma de-

talhada matéria com toda a programação do ato p~blico. A lei

tura do Programa Minimo, defendido pelo Partido, ev a aprese,!!

tação dos nomes dos 20 candidatos comunistas à Assembléia Le

gislativa, já escolhidos pelo Comit~ Estadual, seriam o pon-

to alto do comicio a se realizar na Praça José de Alencar.

O partido solicitava, ainda através do jornal, que as

pessoas comparecessem ao ato munidos de "faixas e cartazes
com dizeres alusivos à campanha eleitoral e à imprensa popu-
I ,,(5)ar •

Até a noite do comício não foi anunciado nenhum dos no-
mes que compunham a chamada Chapa Popular. Inicialmente com

20 nomes, a chapa já tinha 40 candidatos, filiados ou não ao

PCB, no m~s de dezembro. José Marinho de Vasconcelos encabe-

çava a lista de candidatos a deputado estadual publicada no
dia 14 de dezembro.(6) Dos outros 39 ?omes, destacam-se Vul-

iaoo Cavalcante de Araújo, Aldy Mentor, José Bento de Sou-

nnibal Bonavides, Elias Lopes Trindade, Rui Simões de

zes, José Pontes Neto, Stélio Lopes, Isaac Maciel e A~é-

arreira, todos esses militantes do Partido Comunista

s

ocrata, Fortaleza, 16/10/46, n2 178, p.l.
p.5.

I~~~~a~t~a, Fortaleza, 14/12/46, n2 224, p.l.
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durante os quatro meses que antecederam as

5 candidatos da Chapa Popular fdram personagens
o jornal comunista. Mas, nem todos os candida-

o mesmo tratamento. Até mesmo porque havia-com!

ais, uns mais empenhados que os outros.

·tês que se sobressairam foram os dos candidatos

o de Vasconcelos (pedreiro, lider sindical), Pon-

édico) e Aldy Mentor (advogado). A publicação de
-caçao para atos e fotos dos candidatos levou es-

5 a se destacarem. Inclusive José Marinho e Pontes

os dois ~nicos eleitos, sendo o segundo o deputa-

=ado do Cear~.

_pa Popular faltavam, no"entanto, candidatos ao Go-

~s ado e ao Senado Federal. Em 12 de novembro, Luis

~ stes explicitou, em entrevista a Q Q~~~~E!!!,a p~
B de, em todo o Pais, "procurar entrar em acordo

5 correntes politicas. ( ••• ) Onde não forem possi-

os acordos pollticos lançaremos candidatos pr~-

(8)e no dia 4 de janeiro de 1947 sai estampado. na

o jornal a notIcia, j~ esperada, -de que o PCB nao
-didato a governador nem a senador. ,O partido nao

,
porem, os candidatos que seriam apoiados pela

ar. A manchete "O Partido Comunista recomenda

. Ib u que rque", que e sc Ia re.ce r ia a p o s ição do ~CB ~
, _ (9)

o dia 13 de janeiro, ha 6 dias da eleiçao.

a edição h~ também a justificativa de se estar
I
I

~~"=~=:!:';:::o:.,;itc:':::oo Desembargador Faustino de Albuquerque, da UDNJ

eral Onofre Muniz, do PSD. Segundo o texto do

didato da UDN era "candidato da oposição". E,

as "forcsas" re ec Lo n a r Las v , integralistas, j~ es-

~~~:.E.~:.:a~, Forta leza,
04/01/47, nQ

13/01/47, nQ

12/11/46,
240, p v í ,

248, p v t ,

nº 198, p.le
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o o general Onofre. Para o Senado o partido re-

r. C~sar CaIs.
mérico Barreira, candidato a deputado estadual

a:

se pre tendeu a se colocar ao lado de um can
ou outro dentro do conceito de que, de al-
o, um era menos ruim do que o outro. ( ••• )

representava naquele momento a anti-ditadura
·alvez não fosse a posição mais correta po-

- -ente, mas o fato ~ isso, os comunistas na
se definiram por Faustino contra o Onofre

_ gum modo ajudaram a eleger o desembargador
o general."(10)

a oio do PCB trouxe aos udenistas.uma grande dor

s votos dos católicos estariam irremediavelmente

o PSD conseguisse fazer a "ligação entre comuni~
(11 )cionistas". Sabendo do risco que corriam, os

referiram garantir o voto dos católicos, lançando
-que esclareciam que nao aceitavam o apoio do PCB

acordo tinha sido feito entre os dois partidos.

oi assinada pelo próprio Faustino de Albuquerque

declarava que não aceitava os votos dos comunis-

católico. Assim, era, oficialmente, recusado o

pa Popular. Mas a campanha do PCB continuaria a

a recomendação do nome de Faustino.

ataforma politica, os candidatos populares apre-

as propostas que dariam respostas imediatas

es b~sicas da população cearense. O Programa M!

se chamava o conjunto de propostas, foi propagan-

e três meses pelo jornal Q Q~~~~E~!~.Todos os
icados alguns pontos do Programa.

apresentado no comício de 19 de outubro, o Pro-
ainda não havia sido homologado pelo Comit; Na-

a, segundo Stélio Lopes Mendonça, Secret~rio

a de Américo Barreira, 21/08/84, Fita 12,p.30.
C) •

op. e t e , , p.92.
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e Propaganda do Comitê Estadual do PCB, consis-
er o "livre exame e discussão de seus pon-

s criticas e sugestões eram enviadas ao partido e

as a um cuidadoso exame, podendo, ou não, ser--~ in-

no Programa.
anchete de 4 de dezembro anunciava "Amplo Debate de

s os Problemas do Ceará - O povo recebe com entusiasmo,

- s comicios do Partido Comunista, os pontos atacados no Pr~
, (13) --ra a Minimo", denunciando a discussao nas bases do par-

~ .do.

A partir do inicio de janeiro, o Programa' passa a ser

publicado em partes no jornal. Em um dia o assunto era Tran~
, . - , (14)p~e e Serviços Publicos, no outro, Educaçao e Saude.

Apesar de a Chapa Popular e o Programa Minimo terem che

gado à população cearense, principalmente,
,

atraves de O Demo

o PCB se utilizava também de outras
,

taticas eleito-

rais, como os pequenos comicios nos bairros de Fortaleza e

em cidades do interior. O diário comunista, no entanto, fun-

cionava como canal de informação permanente entre a Chapa Po
f .•.lar, os comites e o eleitorado •

•_.2 - Os Comícios e a Reação no Interior do Estado

Por todo o Estado ocorreram os comicios do PCB; chaman-

ra as eleições estaduais. Normalmente, o partido tinha

o de algum deputado federal constituinte para aumentar

rtincia de seus comicios.

constituinte Batista Neto, cearense, Deputado Federal
,

do Distrito Federal (Rio de Janeiro), veio ao Ceará

de novembro e falou aos pescadores do Mucuripe, co

e outros bairros de Fortaleza.

ado Jorge Amado também veio ao Ceará, já no iní-

, para participar de um grande comício em Forta-

Fortaleza, 21/10/46, n2'181, p.2.
o, O /12/46, n2 214, p.l •
•, 01/11/46, n2 190, p.l.



21

:ros tantos pelo interior do Estado. O êxito do
neiro, do comicio "Cear~ a Jorge Amado" na Praça

-encar, nao se repetiria na viagem ao interior cea-

ora anticomunista de algumas pessoas chegou ao seu

o em Itapaj~, apesar de

do PCB num comicio

j~ terem at~ ferido à fa-
, (15)em Crateus. Em Itapa-""ante
,

ado foi impedido de fazer o comicio que estava
pelo partido. Segundo Z~lia Gattai, esposa do se-

stituinte, que o acompanhou na aventura pelo ser-
se, os dois chegaram "à praça ainda a tempo de as-

estruição do palanque, o padre comandando as oper~

~rente da massa de camponeses armados
( )

de facões e

a c nOs o e tao grande no interior que o

a petrar um mandado de segurança para

garan r e ridade fisica de seus militantes e eleitores

durante a realização de suas manifestações p~blicas. Em 11

de janeiro ~ publicado em Q Q~~~~E~!~a noticia de que o man
dado havia sido concedido, por unanimidade, ao partido. A n~

ta do advogado doPCB, Aldy Mentor, explica que assim "ficam
asseguradas as franquias constitucionais para que os seus co

micios de propaganda politico-eleitoral~se realizem sem as

perturbações de ordem p~blica que se vinham verificando em

nosso Estado, em face da ação facciosa da autoridade

i I" (17)c a •
poli-

•2.3 - O Alistamento Eleitoral

urante a campanha eleitoral o PCB,
,

atraves de O Demo-
antém um serviço de esclarecimento à população, j~

suada com processos democr~ticos de eleições. A "Co-

e ocrata, Fortaleza, 09/01/47, n2 244, p.3.,- ,
Zelia. Um Ch~~ Para ~~&!.!!!.p.154.

crata, Fortaleza, 11/01/47, n2 246, p.l.
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ra " aparecia constantemente no jornal. Em 12
(18 )"Posto Eleitoral". Além da

de
raz o assunto ex-

e que O referido Posto é o local onde as

para participar das eleições, há também O

pessoas

,apelo

e todos regularizem a documentaç;o antes do pleito.
, ,

campanha se encerra as vesperas de 19 de novembro,

final para o alistamento. No dia 16 é publicado

_ c·o que ocupa meia página. Uma foto de prestes
um a-

se alis-

a do dava um tom muito sugestivo ao an~ncio que dizia: "Si-

5a o exemplo de Prestes - Aliste-se Eleitor. Procure o Posto
Central Eleitoral do PCB. ALISTE-SE e Vote nos Candidatos do
PCB.,,(19)

,
O PCB pretende levar as urnas 30 mil votos e para tanto

-se propoe a incentivar os leitores de 2.Q~~~E~!~, eleitores
do PCB em potencial, a tirarem titulos eleitorais. O resul-

tado da expressiva votaç;o esperada pelo partido deveria ser
a eleiç;o de cinco deputados da Chapa Popular.

3.2.4 - A Reta Final da Campanha

Os ~ltimos momentos dessa campanha eleitoral sao marca-

dos principalmente pela viol~ncia contra os militantes do

PCB e eleitores da Chapa Popular. O Q~~~~E~!~se, transforma
em espaço de den~ncia das agressões sofridas e de reivindica

çao da garantia dos direitos constitucionais.

No dia 15 de janeiro, no entanto, o Democrata volta as- ,- ençoes a Chapa Popular e circula com a seguinte ".:manchete:

aremos ~s urnas, domingo, 30 mil votos - Com es~a
, (20)-homenagem a Chapa Popular". Esta ediçao

s é quase totalmente dedicada ~s eleições do dia 19,

udo, tocar no assunto das agressões contra o PCB.

reportagem sobre o desembargador Faustino ~e Albu-

integra do Progr~ma Mínimo e duas páginas s~ COm

·, 12/11/46, n2 198, p.4.
16/11/46, n2 200, p.4.
15/01/47, n2 249, p.1.

·,
·,
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as fotos dos ca a C apa Popular foram os destaques

essa ediç o também convidava a todos, p~es

r Um- e encerraria a campanha.

o grande líder do parti-
con e~do do jornal.

s novamente o Pro-

ares. No dia 19

-reça o do P C BJ-er r-en e, a

-02 ·co do partido, es erava mais de

a a Popular. Ap~s a abertura das ur-

a realidade, o PCB nao conseguira a-

os votos esperados.

e, as expectativas dos dirigentes comunistas

- e te otimistas; esperavam eles que o trabalho

s dois anos de legalidade provocasse um cres-

de mais de 100% no n~mero de eleitores que
candidatos do partido à c~mara federal em

de 29 de janeiro, a manchete de o Democrata
-a a a apuraçao em Fortaleza e comemora: "Parti-

obteve o primeiro lugar em Fortaleza, com "8777

) De acordo com os mapas eleitorais do TRE, O

a verdade, em segundo lugar na capital. Obteve

ficando logo atr~s da UDN, que somou 10.757 vo-

erior do Estado, no entanto, o resultado da elei-

derrota para a Chapa Popular. O PSD teve 95.889

, 90.418, enquanto apenas 3.451 eleitores do in-

ara nos candidatos do PCB.

O, op. cit., p.82.
e oerata, Fortaleza, 29/01/47, nº 258, p.1.

,
-'
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o 12.579 votos em todo o Estado, o PCB elegeu ap~
eputados: o m~dico Pontes Neto e o líder sindical,

or da construçio civil, Jos~ Marinho de ~. Vasconce-

artido elegeu, ainda no Cear~, um vereador, Fernando
_ , (23)

-a, na regiao serrana de Baturite.

jornal adota, entio, a t~tica de divulgar o resultado

eleições dos Estados onde o Partido se saiu melhor. Em

Paulo, por exemplo, o artista pl~stico Cindido Portinari

o eleito senador pelo PCB e virou manchete de Q ~~~~~E~!~.

a b~m foi dado grande destaque à votaçio no partido em For-

taleza.

Em 11 de abril d 1947 e publicado em Q ~~~~~E~!~ um
informe político do Secretariado Estadual do PCB onde ~ fei~

ta uma autocrítica da direçio por ter sub-utilizado o jor-
nal durante a campanha eleitoral~ "O nosso jornal O DEMOCRA-

TA, somente nas v~speras do pleito foi que armou-se
(24)a propaganda eleitoral." Talvez tenha sido

para fa-
zer essa uma

-das razoes do resultado decepcionante do pleito.

op. cito, p.l06.
rata, Fortaleza, 11/04/47, n2 313, p.3.------



E VOLTA À ILEGALIDADE

~~RA FRIA E A CASSAÇÃO DA LEGENDA DO PCB

945 vinha sendo arquitetada a ideologia da "gue!.
março de 1946, o ex-primeiro ministro inglês,

rchill, fez um discurso na Universidade de Fulton

5 Unidos, em que afirmou que havia descido sobre

a "cortina de ferro", que a dividiu em (1)duas.

de Churchill ~ considerada daa "oficialização"ao

passaria a presenciar um novo tipo de guerra
, .esta no a~tagon1smo entre o ocidente de 'tradição

democr~tica' e o oriente 'comunista e materialis~

~'~"~"~~lladosnuma batalha de cunho predominantemente ideo

- -o de, no Leste europeu, surgirem sistemas econômi-

_=ados no modelo soviético passa a preocupar os dir!

~-s grandes potências capitalistas. Harry Truman, pr~

s Estados Unidos, põe em p r~ t ic a o "Plano M a rsh a Ll'

reconstrução dos paises europeus. Na realidade, o
- ndamental do plano era atenuar as tensões sociais

destruidos economicamente pela guerra e afastar o

evolução.
ado desses acontecimentos no âmbito internacional

do anticomunismo .• Também aqui no Brasil, o

nista sofreria as conseqüências.

-eto-lei nQ 9.258, de 14 de maio de 1946, permitia

o do registro eleitoral de partidos que recebe~

política ou contribuição financeira de outros

icia-se ai a grande orquestração da burguesia
__,~,~_~ão da legenda do Partido Comunista do Brasil.

IVERSAL, Vol.13, p.2725.
o p , c í t , , p.65 •

• , p.66.



c~;p;a~-~adifamatória. o Democrata assume o papel de levar
,
a

ensa sadia", como era chamada a imprensa burgue-

o Ceará a campanha anticomunista publicando, qu~
ente, a noticia do fechamento do PCB. Os jornais

~ f!~E!e Q ~~E~!~!!são os que mais insistem- na

~ çao cearense uma defesa dos comunistas com relação
cias feitas nos outros jornais.

Apesar das in~meras ameaças, a direção do PCB ainda se

,
as

strava otimista, sem acreditar na real possibilidade de

cassação da legenda. Somente após as eleições de janeiro de

947, o perigo começa a ficar mais evidente, quando os comu-

nistas são surpreendidos com a concretização da tentati~a dé

levar o PCB ~ ilegalidade novamente.

"Um dos temas mais discutidos nos meios políticos, so-

bretudo nos da esquerda, nos primeiros dias de fevereiro de

1947, era o famoso Parecer Barbedo, assim denominado por

chamar-se Alceu Barbedo o procurador junto ao Tribunal Elei-

toral que devia apresentar parecer sobre o pedido de ,cassa-
çao do PCB.,,(4)

Em 19 de fevereiro de 1947, Q Q!~~~E~!~traz uma decla-
ração do deputado Mauricio Grabois, lider da bancada comunis

ta na Câmara Federal. "O parecer do Sr. Barbedo é uma peça
ridícula", afirmou o parlamentar, que complementa que a "ten

tativa desesperada dos restos nazi-fascistas" de provar a i-
....~ . (5)

.egalidade do PCB pela Constituiçao nao obteria sucesso.

O diário comunista passa a publicar opiniões de politi-

contrários ao "parecer" e telegramas de entidades sindi-
criticando o projeto de cassação. Em 10 de abril a man-

era "Antes de pronunciar-se o TSE o povo já condenou o

er' Cabe agora aos juizes daquela cort~ de justiça

re o s an se ios' de m oc'rá t ico s da Nà ção J repelindo o

nfame que o Sr. Barbedo preparou para servir aos

op , c t t ; , p.161.
""~C~Lrata, Fortaleza, 10/03/47, n2 312, p.l.
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o (6 )
5 as norte-amer1canos". A reportagem esclarecia

da burguesia internacional em barrar o processo

co brasileiro e cassar o registro do ~CB.

esar de muita mobilização, "os juizes do Tribunal

ral adotaram suas conclusões, colocaram o PCB na ileg~
(7 )e" em 7 de maio de 1947. A partir de então, o PCB

-ssa a ser uma sociedade civil, registrada legalmente •

.2 - AS DIFICULDADES DA IMPRENSA POPULAR

.2.1 - A Repressão e a Censura no Governo Dutra

À perda do registro eleitoral
,

e a constante ameaça da

cassação dos mandatos, soma-se contra o PCB a repressão do
governo Dutra, representado no Cear~ pelo governador Fausti-

no de Albuquerque.

Ferindo abertamente a Constituição,
,

em varios Estados

do Brasil, a policia invade as sedes locais do PCB e prende
militantes. As autoridades se viam no direito de fazer o mes

mo tamb~m ~s redações dos jornais do PCB, cada vez que se

sentiam ofendidos com alguma coisa que fora publicada.

O di~rio carioca !E!~~~!~~E~!~E,de orientação comuni~
teve sua sede invadida pela policia, que destruiu móveis

rasgou jornais. Essa foi a grande manchete de Q Q~~~~E~!~
2 de outubro de 1947. (8) Era o inicio da escalada de vio

°a contra a imprensa popular.

o inIcio de janeiro do ano seguinte, o jornal ª~l~, do
são Paulo, sofreu o mesmo tipo de violência. A poli-

e _dhemar de Barros, então governador de são Paulo, foi

5 ousada e atacou à bala a redação do jornal, num ti-
e durou mais de duas horas, como noticiou d O Demo-

dia 5 de-janeiro. Foram presos os jornalistas que

ava no local e apreendidos, j~ nas bancas, os jO!

Fortaleza, 10/03/47, n2 312, p.1.
c t e , , p.176 •

.~~~~~a!. Fortaleza, 22/10/47, n2 481, p.l.



28

~ao daquele dia. Segundo a noticia em o Democra-

ciais que invadiram o prédio "traziam uma nota em
a que o jornal se submetesse à censura prévia ba-

ara esse novo atentado à liberdade de impréns~, na

---5-agem subversiva' do jornal ~~l~, que nada mais faz se-
co oca r-se ao lado da resistência do povo contra as vio-

(9)c as de Ademar e da ditadura Dutra".

Em 5 de março de 1948 seria a vez do governador do Cea-
ra tirar a m~scara de democrata e mandar invadir o diirio co
-unista de Fortaleza. "A policia do sr. Faustino de AlbuqueE
que varejou e saqueou a redação e a gerência

(10)cumprindo ordens ilegais." O prédio onde funcionava' o

jornal foi ocupado durante cerca de cinco horas. A poliéia

saiu de l~ às 18:30 horas, em uma caminhonete cheia de li-
vros, correspondências e quadros, todos retirados do local.

Tentaram, inclusive, levar a coleção do jornal, o que nao

conseguiram.

Atentados como esses viriam a acontecer mais algumas ve

zes, mas todos incapazes de impedir a circulação dos jornais

o PCB. Os governos autorit~rios chegaram a proibir a circu-

aç~o de alguns peri~dicos, mas sempre por poucos dias. O De
... - -;

rata, por exemplo, suspenso em algumas ocasiões, circula~
.. (11) ,o d1a segu1nte com outro nome. A tatica de lançar um

·ornal, na verdade s~ com o nome diferente, foi muito

ada pelos militantes comuni~tas~

censura que havia n~o era institucionalizada como nos

s de ditadura. Apesar da fragilidade da democracia do

utra, os di~rios conseguiam driblar o controle do

a volta de Get~lio Vargas a presidência da

4, com a instala~ão da ditadura militar.

Rep~-
e continuaram circulando até chegar dias melhores,

'~~~~~a!. Fortaleza, 05/01/48, n2 538, p.1.
05/03/48, nº 582, p.1.
de José Ferreira Alencar, 24/10/90, Cf. Ane-
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---- - s Campanhas de Finanças

grande e permanente problema da Imprensa .popular sem-

~e foi a falta de recursos para se manter. Com o PCB voltan.a ilegalidade, o problema se agrava. As campanhas- de fi-

anças, companheiras insepar~veis dos jornais do PCB, tor-
na -se cada vez mais necess~rias.

Folheando a coleção de º Q~~~~~~!~,por exemplo, encon-
tra-se constantemente chamadas para reuniões de comissões de

finanças, quadros demonstrativos com os valores arrecadados,
entre outras coisas.

No final de 1946 observa-se uma campanha de finanças e~

tremamente bem organizada. É a "Campanha Pró-Imprensa Popu-
lar" implementada nacionalmente pelo Partido Comunista do

Brasil. A partir de maio, pelo menos, começa a se estruturar

a campanha, - ,da qual constarao inumeras atividades.

As diversas comissões que levavam adiante a campanha se

reuniam semanalmente. º Q~~~~~~!~,naturalmente, era o local
de divulgação dos diversos eventos. Em quase todas as

nas do jornal era publicada uma notinha convocando para as

reuniões.

o dia 31 de outubro de 1946 os militantes ,Aldy Mentor,

luísio Gurgel e Vulpiano Cavalcante são proclamados, em '0

e ocrata, os heróis da Imprensa Popular, por serem os que

a s contribuições arrecadaram individualmente. A noticia d!

a e "os três primeiros colocados, no final do movi

os seus retratos apostos em nossa redação, como
( 2)

ar e s -es r D-

,
ra-

r os
ais



..• ) o sujeito dava uma garrafa, um jor-
o, uma revista, um pedaço de ferro, ou

ava porco, galinha, o diabo ( ••• ) A campa
- era feita através do jornal ( ••• ) o s~jeit~

a redação, entregava quatro ovos ( ••• ) meni-
s de 10 ou 12 anos iam entregar o seu cofri-

de dinheiro ( ••• ) N~s juntamos toneladas de
-a el velho e toneladas de pedaço de ferro que

endemos em sucatas ••• "(13)

:0 periodo mais pr~ximo ~s eleições de janeiro de 1947,
- ca panha desaparece das páginas do jornal para dar lugar ~

ropaganda eleitoral. Quando reaparece, assume outras formas.

15 de julho aparece no jornal o convite para uma festa

"ao ar livre num ambiente de m~sica e alegria. Compareça no

pr~ximo domingo, dia 20, ~ Festa campestre a ser realizada
- - (14)em Sao Joao do Tauape". A renda da festa seria destinada

a manutenção de Q Q~~~~E~~~'
Os quadros demonstrativos com os valores arrecadados na

"Campanha de Ajuda a Q Q~~~~E~~~" voltam a aparecer, como

também alguns artigos explicando "como se faz um jornal", ou

qual a utilidade de O Q~~~~E~~~, sempre acompanhado da súge~
tiva frase "O Democrata precisa de sua ajuda".

Em fevereiro de 1948, com o partido na ilegalidade e os

mandatos dos parlamentares cassados, as campanh~s vão toman-
do cada vez mais o espaço nas páginas do jornal. A nota que

se segue era publicada diariamente nos primeiros meses de

1948:
"PORQUE AJUDAR A O DEMOCRATA:
1) O Democrata tem a seu crédito 2 anos de lutas
em defesa dos direitos e reivindicações dos tra-
balhadores e do povo
2) O Democrata é o ~nico jornal em Fortaleza de-

icado ~ defesa dos interesses fundamentais dos
rabalhadores e do povo

3) O Democrata é um jornal pobre, que tem vivido
·camente das contribuições de seus amigos, que

os democratas ativos, os patriotas, os que
endem a independência nacional da penetração

·sta de Américo Barreira, 22/08/84, Fita 13, p.7.
FC) •

~~~r~a~ta!, Fortaleza, 15/07/47, n2 388, p.3.
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ista americana. O Democrata s~ poder~ con
a viver dessa ajuda

e ocrata est~ no p~lo oposto ao da imprensa
os jornais vendidos ou alugados ao impe-

smo ianque e seus lacaios em nosso país
O Democrata não faz propaganda da Light, da

-rasil Oiticica, empresas imperialistas que expl~
ra o nosso povo

) O Democrata luta contra os aumentos
como o do pão, verificado ultimamente,

de pre<s0s,
contra a

fome e a mis~ria
7) O Democrata informa a verdade sobre a grande
p~tria do socialismo, a União Sovi~tica e as demo
cracias populares da Europa, desmascarando as men
tiras e cal~nias do fascismo, ontem, e da rea<sao
imperialista, hoje."(15)
Por" essas razões citadas os políticos conservadore? ti-

nham total disposi<são de fechar os jornais da imprensa popu-

lar. Era preciso, entao, muito mais disposi<são dos "demo-

cratas" para conseguir manter esses jornais circulando. Aba!

xo seguem as diversas maneiras pelas quais se podia ajudar

O Democrata a sobreviver:

"COMO AJUDAR O DEMOCRATA:
1) Criando Postos de Vendas nos bairros de Forta
leza e municípios-do interior
2) Contribuindo para os cartões que se acham nas
mãos de v~rios amigos do jornal
3) Enviando contribui<sões - em listas ou i~divi-
duais - para a Comissão de Ajuda, à rua Meton de
Alencar, 1739
4) Contribuindo, com o que puder, nas urnas
se encontram em nossa reda<são e nos" bairros

que
de

nossa capital
5) Divulgando º Q~~~~E~!~, lendo~o e enviando-o
a amigos que leiam
6) Fazendo imediatamente uma assinatura e dando
como presente ao seu amigo uma assinatura."(16)

Fortaleza, 17/02/48, nQ 570, p.3.------'~,
p • 3 •



5.1 - O PCB SEM LEGENDA

5.1.1 - Os Comunistas no Partido Republicano

-Com a cassaçao do registro eleitoral do PCB e as elei-
~oes já pr~ximas, a direção do partido deveria se movimentar

rapidamente no sentido de conseguir uma legenda que abrigas-
,se os seus candidatos, para que disputassem as vagas junto a

C~mara Municipal de Fortaleza.(l)

O Partido Republicano (PR), pequeno e inexpressivo, sur
giu como solução para o grave problema dos comunistas cearen

ses. O PCB pôde lan~ar sete candidatos a vereador na legenda

a a a ·gação de Péricles Moreira da Rocha com
a. Os dois eram irmaos, da tradicio-

a 50 a egenda do Partido Republ!

s a, en uanto Acrisio, um

a re e·to pelo PR.

a 5 a ereador ançados pelo PR, os sete
i entificados co o "candidatos de Prestes". Os

5, ue necessitavam do abrigo legal do PR, encontra

u a maneira de se diferenciar.

ar de participarem dos comícios do PR, os candida-

trabalhavam também, e principalmente, numa campa-
l1sio Mamede, Américo Barreira, Te~filo Cor-

o Brígido Garcia, Manoel Feitosa, Joaquim Alexan-

e Isaac Maciel eram os "candidatos
(2 )r Prestes".

populax;es

,
a feita em O Democrata e, quase, exclusiva dos

nistas. Somente no final da campanha surge,
jornal, propaganda de um outro candidato do

a lista de recomendação de Prestes. A foto de

a a cante, co a legenda "candidato a vereador

cit., p v t t t ,
For a eza, 11/11/ 7, n~ 297, p.3.
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arece durante a semana imediatamente anterior ao
-e e çao.

ex icação para o privil~gio dado a esse candidato
e certa. Ele poderia ser um militante clandest-ino do

_-'0 Comunista e por razões de segurança não aparecer co-

candidato de Prestes". Ou apenas um forte aliado do PCB,
.- atizante das id~ias defendidas pelo partido e, assim, m~

receu o apoio do jornal à sua candidatura, o que parece mais
prov~vel.

5.1.2 - O Apoio a Acrisio Moreira da Rocha

"Porque os comunistas ap~iam o Sr. Acrisio Moreira da
Rocha - Os deputados

tantes declarações a
Jos~ Marinho e Pontes Neto fazem

(3) _
Q Q~~~~E.~!~'" Nessa ediçao de

impor-

11 de
-novembro, o PCB justifica para as grandes massas a razao de

sua aliança tão "original". "O Acrisio sempre foi anticomu-
nista, começa a originalidade por ai. Ele pode ter tido o a-
poio dos comunistas, mas sempre foi um homem

(4)conservador", lembra Raimundo Ivan Barroso
pró fundamente

de Oliveira,
ex-militante do PCB.

O fato é que Acrisio era um politico populista. E
nou-se popular, também, ap~s sua curta temporada de 26

tor-
dias

,
como interventor federal no Cear~, no inicio de 1946. Enqua~

to esteve no poder, rompeu o contrato com a Companhia Cear~

Light & Power, respons~vel pelos serviços de bondes de Forta

leza. A população da cidade, h~ muito' insatisfeita com os

serviços da companhia inglesa, aplaudiu a atitude de Acrisio
e a ocasião aumentou consideravelmente sua popularidade.

er o apoio dos comunistas parecia, de inicio, uma "fa-

dois gumes". De vantagem havia a influência que o par-

a sobre os trabalhadores da capital, tendo sido mui

o ado nas eleições de janeiro de 1947. Por outro la-

~ comunismo afastaria o eleitorado cat~lico. "O Arce

Fortaleza,
Rai undo

DOC, UFC). ----

11/11/47, n2 497,
Ivan B. Oliveira,

p.1 •
16/02/8 Fita

(
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r aleza, Dom Antônio, em nome do ~dio zool~gico

unistas, chegou a afirmar que quem votasse em
. •.• (5)aria contra Cristo e merecia a excomunhao."

ue, de inicio, parecia nao ter chances na disputa

-efeitura, resolve arriscar com o apoio do PCB. A cam-

e Acrisio seria "de cunho popular, vendendo sua ima-
homem simples e identificado com as aspirações do po-

) O apoio do PCB era, inclusive, fundamental para a

strução dessa imagem. E os comunistas precisavam da lege~

(

a. ma mão lavaria a outra nessa campanha.

5.2 - A PROPAGANDA ELEITORAL EM O DEMOCRATA

A partir de setembro, apesar de não definidos os candi-

datos, nem mesmo a legenda pela qual eles concorreriam, O

~~~~E!!!passa a publicar artigos do lider Luis Carlos Pres
tes, no sentido de preparar militantes e aliados do partido
para as eleições municipais

,
proximas.

No inicio do mês de outubro j~ começa a se falar em can

di~atos populares e publica-se, insistentemente, o apelo de

restes: "Participemos ativamente das
. ,,(7)s ,

eleições munici-

...A apresentaçao dos candidatos populares, ou candidatos

ze cc a en dadc s por Prestes,
,

50 se daria no inicio de ~utubro.
·ção de 13 deste mês havia uma "convocação urgente dos

pr~-candidatos populares". Na mesma p~gina, u'a ma-

s bre um comício do dia anterior registra a presença
ado Pontes Neto e dos candidatos Alexandre Valentim

areia. Em seguida, encontra-se um manifesto de a-

didatura de Manoel Feitosa, que "defenderá na Cima
(8)- sses do proletariado e do povo".

e e novembro, o partido iria declarar e justifi-

a crísio Moreira da Rocha e citar o nome do PR.

uciano, Q ~i!or~~~ da f~~~ Séria,p.23 •
• c í t ,., p.112.

~~:=-:~~a, Fortaleza, 13/10/47, nº 474, p v I ,
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lica-se, além de uma justificativa do apoio, o

ficial da chapa completa do Partido Republicano.
ficialmente a chapa do PR para prefeito e vereado-

egram os 21 nomes sete candidatos populares recomen
(9 )or Luis Carlos Prestes."

apelo para a injusti~a cometida contra o partido, com

ssa~ão da legenda, é forte. "Defendamos a democracia ele
(10)o os candidatos Ilopulares." O PCB pretendia capital.!

"ir em cima da indignação das pessoas que se 'd' positionavam

contra o autoritarismo do governo. Pessoas que, apesar de

não concordarem de modo algum com o ide~rio comunista, eram

democratas. A votação no PCB, como se observar~ posteriorme~

te, pode ser atribuida, principalmente, a essa indignação.

Com a proximidade do dia 7 de dezembro, quando a popul~

ção de Fortaleza iria às urnas, o jornal torna-se"exclusiv~.mente, orgao de propaganda eleitoral. No dia 2 de dezembro,

por exemplo, as quatro p~gi~as do jornal
,

so apresentavam as-

suntos da campanha e sobre a cassa~ão da legenda do PCB, que
.• (11)de certa forma também contribuiria na elel~ao.

Na primeira p.igina a manchete "Acrisio Moreira da Rocha

ser~ o futuro prefeito de Fortaleza",abre a edição. > "Estes

5·0 os candidatos de Pre~tes à câmara de vereadores de Forta

eza", seguia-se de fotos de todos os sete candidatos, ainda
,

primeira pagina.

Em p~ginas internas havia chamad~s para um "grande comi

no dia 4 de dezembro, o editorial "Às urnas contra os

sa ores" e até mesmo uma denúncia de uma menina que

sa (da escola) porque saudou Acrisio".
_ cerrando a edi~ão, a última p.igina conclamava os lei-

"'Foi

s: "Elejamos, domingo, os 7 candidatos de Prestes"."Acr!, I, - .
s e Gregorio no comicio do Alto da Paz". Assim fazia-se a

ocaçao para o eomicio daquela noite, com a presença do

e ocra~; Fortaleza, 11/11/47, nº 497, p.3 •
• ibid., p s ê ,

e ocrata, Fortaleza, 02/12/47, nº 513.
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o e do "bravo representante do proletariado
o", o deputado comunista Greg~rio Bezerra. "Faça

a z para o comício - Escolha um destes "s log an s "v ,

ava o convite do jornal, que vinha seguido de uma

e frases, todas relacionadas à questão da cassação.

ustrando, ainda, -a organizaçao do partido para essas
ões, destaca-se o seguinte an~ncio:"Na redação de O De-

crata vende-se a fl~~~~QE~E~Ei~ nQ 100, com instruções e-
(12 )e"torais."

5.3 - A CAMPANHA CONTRA A CASSAÇÃO DE MANDATOS

Paralela à propaganda eleitoral, caminhava a campanha

contra a cassação dos mandatos dos senadores, deputados e v~

readores eleitos na legenda do PCB. A partir do dia 7 de ma-

io, quando o partido perde seu registro eleitoral, os manda-

tos passam, imediatamente, a correr o risco de serem tamb~m

cassados, apesar de todos os "ameaçados" serem legitimos re-

presentantes do povo, eleitos diretamente.
Ufa maneira encontrada pelo partido de levar as massas

,as lutas em defesa dos "mandatos populares" foi a mais ampla

divulgação da atuação dos parlamentares comunistas. A coluna

"A Semana Parlamentar da Bancada Comunista na cimara e no Se
nado,,(13) passa a ser publicada constantemente. AI~m de arti

gos sobre a atuação dos deputados estaduais

Pontes Neto e Jos~ Marinho.

constituintes

As manchetes no mês de maio tornam-se mais agressivas e

s destacadas, pois aparecem em letras garrafais. "União
\

"";"o rça 5 De m oc r~ t ica s c o n tra o G rup e Ih o Na z ista" (09 /05'),

andou Dutra Fechar o PCB Foi Truman" (16/05), "Dutra

o o Hoje ~ Partid~rio do Fascismo" (26/05), "DUTRA É

928/05) foram algum~s dessas manchetes.

r ir de junho, o jornal passa a tocar, mais direta-

ass nto das cassacsões dos mandatos. "O Povo Cearen-

Fortaleza, 04/12/47, n2 515 •
•, 09/05/ 7, n2 335, p.3.
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~ -se Energicamente Contra a Cassação dos Mandatos
(14 )- s - Feita Enquete com o Povo", era a manchete

de junho. "O Povo Defenderá o Mandato de seus Ge-
_epresentantes - Outra se empenha em novas medidas i-

ue visam liquidar por completo a democracia de nossa

sairia no dia 17 de junho.

Logo mais, em julho, seria proposta a "lei-monstro", a

ei de segurança nacional" que viria podar ainda mais as li

erdades democráticas. Atrav~s dela, proíbem-se os comícios.

"Somente rasgando a Constituição se poderia cassar os

andatos Populares. É INCONSTITUCIONAL a 'f~rmu1a' do PSD p~

ra cassar mandatos. Será uma nova derrota do grupo f a s cí s t a

na chamada 'Batalha dos Mandatos li' e "Nasceu Morta a Lei de

Segurança Nacional" são as den~ncias pub1icadas no dia 11 de

agosto de 1947. (15)

A campanha se associaria,
,

mais adiante a propaganda dos

candidatos populares. Trabalhando os dois temas juntos, o

jornal publicaria, até dezemQro, muitas notas, depoimentos e
convocações para vários atos e comícios. Os ,

proprios
,

comi-
cios eleitorais assumiriam, tamb~m, um caráter de protesto
contra o projeto de cassação. Mesmo porque, seria impossível

tratar qualquer uma das duas questões iso1adame~te.

Com a aproximação da decisão sobre a situação dos parl~

entares comunistas, marca-se no início de janeiro uma "gra~
, , (16) ,e festa democratica e patriotica" . na Praça Jose de Ale~

--o A festa ocorreria em 8 de janeiro, exatamente quando a

- =ra Federal votaria o Projeto Ivo de Aquino, relativo
ão dos mandatos.

,
a

-esu1tado viria antes da festa poder se realizar. "Fi

a 8 de janeiro, após tanta luta e tanta
- (17)

s dos parlamentares foram cassados!"

agonia,

"Por 181

~~~r~a~t~a, Fortaleza, 18/06/47, nº 366, p.1.
11/08/47, nº 421, p.l •

•, 05/01/48, n2 538, p.l •
• cit., p.225.
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6 foi aprovado ontem na C~mara Federal, o ind~

americano', apresentado através do -: Sr. Ivo
e que visa cassar os mandatos dos representantes

(18 )
_"_'--' ••• ,'i"_ z a s v " E sobre os 181 parlamentares que votaram a

o projeto de cassação, o jornal diria: "Vendidos a

• Eles traíram ao Povo". As fotos dos deputados cassa-

~ontes Neto e José Marinho e do senador cassado Luís Car

~ 5 restes acompanhavam a notícia.

- A BANCADA DO PR NA CÂMARA MUNICIPAL

Apesar de todos os infort~nios que atingiram o PCB nes-

se período, o resultado da eleição de dezembro de 1947 foi
mais do que s a t Is f a t o r t o , "Esmagadora resposta do povo \( de

. .. (19),seus 1n1m1gos" e o resultado da vibrante camFortaleza a

panha eleitoral do PCB, através do jornal Q Q~~~~E~!~'
o Partido Republicano elegeu Acrísio Moreira da Rocha

com 19.530 votos, 56,93% do total. Os candidatos favoritos,
Diogo Vital de Siqueira, da UDN, e St~nio Gomes da Silva, da

coligação PSD-PSP, tiveram juntos cerca de 421 dos votos do

eleitorado de Fortaleza. "Sem deixar de lêvar em conta o re-

levante prestígio eleitoral de que dispunha o candidato do

PR, o apoio dos comunistas a sua candidatura foi fundamental

para a sua vitória esmagadora frente aos seus
. , ,,(20)r10S.

adversá-

Para a C~mara Municipal foram eleitos 11 vereadores da

egenda do PR. O PCB elegeu os seus sete candidatos. Eram
e es: Alísio Mamede (foi Presidente da C~mara), Américo Bar-

ra (foi Vice-presidente da C~mara), Teófilo Cordeiro, La~
~r~gido Garcia, Manoel Feito~ Joaquim Alexandre

Maciel. Os outros quatro do PR eram José

Valen-

Júlio
I

e, um forte aliado do PCB, Leôncio Botelho, José

arbosa e José clá~dio de Oliveira, sendo esse últi-

afastado da bancada comunista. "Nós elegemos a ban

rata, Fortaleza, 08/01/48, n2 541, p.1.------
'J 09/12/47, n2 518, p.1.

op. ci ., p.ll3.



39

a ( ••• ) n~s mand~vamos dentro da
, . . _ (21)-_- co Barrelra.

C~mara",

rOa dos candidatos comunistas "em parte tem que

retada como uma resposta das massas ( ••• ) do- elei-

earense ~ cassação e principalmente ~ contribuição e

o maravilhoso através do Pontes Neto e Marinho de

elos, na Assembléia, que isso influi decisivamente p~
agem com relação ao PCB". (22)

prestigiosa bancada do PCB toma posse no dia 6 de ja-

ro de 1948, quando a C~mara Municipal de Fortaleza e ins-

-alada. Uma das suas primeiras decisões
,
e se posicionar con-

ra a cassação dos mandatos do rCB, que seria aprovada

dias depois pela C~mara Federal no Rio- de Janeiro. De

dois

qual-
quer forma, os vereadores comunistas, aliados a outros pro-

gressistas, foram maioria na C~mara Municipal. "A -expressao

maior era a bancada do PCB, era ela que dava a tônica da dis
- (23)cussao."

revista de Américo Barreira, 22/08/84, Fita 13, p.3.
revista de Raimundo Ivan B. Oliveira, 16/02/84, Fita

.17. ( UDOC, UFC).
e ista de José Ferreira Alencar, 24/10/90, Cf. Ane-



S DA ERA KRUSCHEV

de St~lin, em 1953, provocaria uma grande confu

os os partidos comunistas do mundo. No XX Congres-

rtido Comunista da União Sovi~tica (PCUS), realizado

ikita Kruschev, o novo Secret~rio Geral, "criticou

e os m~todos stalinistas e revelou erros, crimes e
-, , (1)'caçoes historicas cometidos por Stalin". Segundo

c ev, as deformações do pensamento de Marx, ocorridas na
S, tiveram a sua origem no "culto .i personalidade" de

~~lin.

Resultado da den~ncia ..do "culto a personalidade" e ou-
ras revelações de Kruschev, haveria uma grande reviravolta

o movimento comunista de todo o mundo, inclusive do Brasil.

Reflexo dos acontecimentos da União Sovi~tica, há entre

56 e 1958, grandes debates no interior do PCB. Apesar de

itas discussões, expulsões de militantes e outras arbitra-

'edades, o partido iniciava, então, o rompimento com o dog-

ismo e a superação dos comportamentos sect~rios.

Logo após o XX Congresso do PCUS houve um p~riodo de

esestabilização no PCB, quando certas atividades do parti-
sairiam prejudicadas. Algumas publicações do PCB ! fecham

rante esse período •.

A crítica aos m~todos s t a lt n í s t as passa a dar margem a

estionamentos sobre a validade de manter determinadas ati-

'dades do partido, a um custo político e social elevado.

o jornal Q Q~~~~E~!~era mantido atrav~s de um
o grande dos militantes, de muitos sacrifícios.

esforço

Baseado
elo ideológico intenso, o partido exigia dos quadros

,
e

-do que se podia cumprir. Os intelectuais que tra-

-"'._.•...•., José
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e ocr!~, por exemplo, viviam em condicsões
ra manter o diário circulando era necessário de

siva por parte dos militantes aos trabalhos no

assim se fazia. "Uma deformacsão de
ento do partido que

ue eles dessem tudo

se exigia dos militantes e
. (2 )ao partldo."

dos

o início do processo de discussão, as pessoas pas-

~erceber o custo político daquele jornal e comecsam a

ir que talvez não seja possível mantê-lo. Coincidindo
outros prob~emas que o p rop r í o sistema ca.pitalista ..impoe

imprensa popular, o partido decide tirar o jornal de circu
..acsao•

6.2 - MUDANÇAS NA REALIDADE CEARENSE

6.2.1 - O Desenvolvimento de Fortaleza

Na segunda metade da década de 50, Fortaleza passa por

algumas grandes mudancsas, consequencia do início da

trializacsão na região metropolitana.

Em 1958, Fortaleza já abriga a sede do Banco do Nordes-

indus-

te do Brasil (BNB), a Universidade Federal do Ceará (UFC) e

vai se transformand~ em "cidade grande", que substituiria a

antiga província.

As Rádios Uirapuru e Verdes Mares ..sao inauguradas em

1956. O jornal !Ei~~~!do f~!E!, ligado ao empresariado lo-
cal, comecsa a circular em 1957. No ano seguinte, surgem a

io Dragão do Mar, fundada pelo PSD, e º ~~E~!!.Enquanto

rupo empresarial J. Macedo adquire o controle

a de Noticias.----
do jornal

televisão chega em Fortaleza em 1960, com a inaugura-

Ceará, dos Diários Associados, acelerando o pro-
e onopolização dos meios de comunicação.

t . ,1.- ••

sta de Jos~ Ferreira Alencar, 16/10/90~ Cf. Ane-



42

- "do desenvolvimento coincide com o esmorecimen-

sa popular. O Q!~E!~~~ K~~~, do jornalista Já-
r alho, e Q Q~~~~E~!~tinham seus dias contados. 1m
se manter numa conjuntura de constantes aumentos

(3)s de importaçaõ de papel e um avanço tecnol~gico

a "do que impedia que os pequenos jornais pudessem acom

o.

O processo de monopolização que assim se inicia atingi-
-~·a, em pouco tempo, proporçoes gigantescas •

.2.2 - Os Meios de Comunicação da Burguesia

É no final dos anos 50 que se consolida a ind{istria cul

tural no Ceará. O espaço para uma imprensa partidária, do ti

po que se fazia na década de 40, vai ficando cada vez mais

restrito.
Por volta de 1947, todo partido, da UDN ao PCB, tinha

"I "I "d'" (4) C d" Iseu Jorna , que ve1CU ava suas 1 e1as. a a Jorna era ex

pressão de um grupo polftico. Assim, a igreja cat~lica tam-

bém tinha em O ~~E~~!!~o espaço onde veicular suas idéias.
Segundo o jornalista Durval Aires, "há uma ,enorme lacu-

na" de estudos sobre o que ele chama de "perfodo de transi-

ção" entre a antiga "imp'rensa polftica" e a atual imprensa
. (5),"organizada com bases industriais". Mas e com a consolida

ção da ind{istria cultural que essa imprensa vai surgir.

O rádio torna-se o grande astro da época. Atingindo mi-

ares de analfabetos que não tinham acesso ao jornal, o
,

ra-

o leva grande vantagem. E quem possui as emissoras de
,

ra-
é a burguesia, que controla o acesso a elas através das

essões. Não se abre uma estação de rádio "popular" como

s a de Durval Aires, 15/09/90. Cf. Anexos.
a I prensa", Durval Aires, Q..!.ári~~~ ~orde~ de

p.2.

ava um jornal "popular".
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aos impressos, o controle por parte da burguesia

aior também. Se teoricamente se falava em "liber

rensa", na pr~tica, a monopolização aumentava •
..supressao dos preços diferenciais do papel fãvorece

ração da atividade industrial jornalÍstica, age no

o de criar novo e odioso privilégio, qual seja o de li

a liberdade de imprensa àqueles que t~m bastante di-

e"ro", acusava o jornalista Fernando Segismundo no VII Con
=esso Nacional de Jornalistas, em 1955. (6) Já se delineava,

e tao, o processo de monopolização.
É dessa maneira que os órgãos da "imprensa popular" ..vao

sendo calados. Sem poder suportar o aumento das taxas de im-

portação de papel, sem condições de comprar novas

para acompanhar o r~pido avanço tecnológico, muitos
m~quinas

jornais
desaparecem definitivamente. Outros reduziram o ,

numero de pi
ginas, dispensaram empregados, sobreviveram por mais

(7)tempo.
O PCB fechou quase todos os seus jornais até 1958. AI-

algum

guns circularam um pouco mais. A crise polÍtica no partidói
como j~ foi abordada, somada às mudanças impostas pela bur-
guesia para se manter um jornal, foram fatais. ,

, (8)O Democrata circulou ate outubro de 1958. Provavel-

mente até o dia 2, véspera das eleições estaduais, , ..porem nao

se tem o dado preciso. Segundo José Ferreira Alencar, sub.:-

gerente de Q Q~!!!~~.E!!!,à época de seu fechamento, "o ~ltimo
ero do jornal foi exatamente para cumprir a sua ~ltima ta

a polÍtica que foi nas eleições de 1958", quando o .·PCB
o o candidato VÍrgilio T~vora, da UDN, e tentou fazê-Io

(9)r ador do Estado., .

.',

op. cit., p.410.
id., p.410.

sta de José Ferreira Alencar, 24/10/90, Cf.Anexos
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o compreendido entre o governo Dutra e o golpe
964 mostrou-se bastante rico em discuss~e~ ;ol{-

adas pela imprensa. Apesar da perseguição ..as
rogressistas, havia, de inicio, um espaço relativa-

grande para que todos os pensamentos fossem explicita-

o entanto, a partir da d~cada de 50, a chamada ind~s-

ria cultural surge e inicia seu processo de consolidação

aqui no Brasil. Em 1950 instala-se a televisão no Pais. Para
lelamente, as transmiss~es radiof~nicas vêm se f Lr ràa n d o ,

Cria-se um mercado de bens culturais, possibilitando a im-

plantação da Editora Abril. A imprensa popular ~ esmagada,

finalmente, com o golpe de 64.
Dentro desse contexto, encontra-se a trajet~ria do jor-

nal Q Q~~~~E~!~,o representante da imprensa popular do PCB,
no Cear~. Cumprindo um importante papel no desenvolvimento

da luta de classes no Cear~, O Q~~~~E~!~foi uma experiência
hist~rica ~nica.

Em tempos de monopolização é quase impossivel conquis-

tar espaços na imprensa para "novas idéias". Os meios de co-

municação, como os meios de produção, estão cada vez

concentrados nas mãos de poucos grupos de poderosos.

Na pr~tica, o surgimento da ~nd~stria cultural, que vai

..ma is

exigir uma organização empresarial e altos investimentos, re

resentou o inicio desse processo de monopolização dos meios

co unicação, que agora atinge um est~gio avançado.

~mo~E~!~, bem como os outros jornais di~rios do PCB,
co o um rico exemplo da construção da imprensa "de es-

e de massas. Diante 'da consolidada ind~stria c u Lt u-«-

o ina o mundo capitalista, experiências como a que

egistra parecempouco prov~veis de se repetir. Mas



- -se tirar lições. Mesmo que os modelos
,

os, nem transpostos de uma epoca para outra,

Nnao
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possam

se d~vida, ser registrados e conhecidos. Pois a his-

pre-

ao se repete, mas se preserva.
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A N E X O I

COM DURVAL AIRES (JORNALISTA, EX-MILITANTE !'DO

s ado por Ana Cristina Martins Leite
e setembro de 1990

IST!~~: Quem financiava o jornal? Numa entrevista do
Ier"co Barreira ele diz que a burguesia, apesar de temer o

rtido e o jornal, tinha um certo respeito •••

RVAL AIRES: Eu tenho impressão que o Am~rico -nao colocou

e a questão não. Agora, alguns davam por medo. Outros da-
vam porque sempre existiu realmente a burguesia p~ogressis-
ta. (••• ) Aquela burguesia que sofre as pressões do capita-
lismo, que sempre est~ apta a participar do processo de de-

senvolvimento na qual ela esteja inserida, honestamente, pr~

piciando melhores sal~rios para os trabalhadores ••• ( ••• ) En
-ao, era essa burguesia que sustentava Q ~~~~~E~!~aqui e

a hures, em toda parte. Mas, a par disso, existia um traba-

o muito importante de setores do Partido, fazendo ativida-
_ s de financ;as, venda de cautelas, festas, piqueniques. Era

anen t e, Como sustentac;ão. J~ que ..voce falo~ no Am~rico,
a piada muito boa do Am~rico naquela ~poca. Não sei se
i ficar chateado. liMas não é po ss Íve l ! Es~e .p : p a é t t do

anto dinheiro com esse jornal., É melhor comprar voto.

ivéssemos comprado voto no interior já estaríamos no

,
a com oito jornais diarios para circular todo

reu-
\

despesas do Partido com o jornal realmente eram ~u!

uito tempo." Isso ele disse numa determinada

es. Porque, imagina, naquele tempo de 45, 46 a 1957,

oito , ,jornais diarios. Hoje existem quatro e· I eles

a partilha do mercado. É um negócio meio compli-

a sustentac;aõ do jornal era fundamentalmente es-
~ c rsos que vinham dos ativistas, dos aliados, as
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es, as doações. A pr~pria compra do jornal foi

és de doações. O Partido tinha penetração enorme
os, intelectuais, professores. Esse pessoal se

u em acionista do jornal.

o era a aceitação do jornal pelas massas?

uando o Partido veio para a legalidade, e ju n o meu

o ~~i!~~!~eu defino essa situação de maneira muito
a, aconteceu o que era esperado, quer dizer, uma von-

uito grande de se ir ao encontro das novas idéias. Oe

e tinha de novo era, na verdade, o Partido Comunista, que

estava atraindo a juventude, a classe média, os trabalhado-

res. Ao lado do Partido Comunista tinha o pessoal do PT~, os

pelegos, mas um pessoal comprometido, empregado do INPS, do

inistério do Trabalho, quer dizer, era um sindicalismo ofi-

cial. ( ••• ) A aceitação do jornal era tão grande que na pri-

eira eleição o Partido foi politicamente majorit~rio em

Fortaleza. O que significava que ele tinha uma base de mas-

sa muito grande, portanto o jornal era o reflexo desse apoio

de massa e das ajudas que ele recebia. Que também é o resul-
tado desse trabalho. Quer dizer, n~ fomos ma j o r í t a r í o s _ ' na

rimeira e na segunda eleição, para vereador, foi a bancada

aior. Entre 21 vereadores n~ elegemos nove. Qti~r dizer, sua

ergunta est~ mais ou menos respondida. O Partido ',tinha o

a oio, o jornal tinha apoio dessas camadas, n~s elegemos s~

deres sindicais. Talvez eu me lembr~sse de alguns nomes.

saac Haciel, lider metal~rgico, era vereador. O pr~prio Amé

r co Barreira. O médico •••

• C.: Essa eleição foi em dezembro de 1947. O Partido j~

a voltado à ilegalidade?

.: O Partido j~ estava ilegal de novo.~---.;~

.: Qual foi a' legenda •••---
~~~.. legenda era PR, Partido Republicano, que era dos

a acha, Péricles Horeira da Rocha foi deputado .•••

iote nós elegemos dois deputados, que foram cas-
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••• ) O Pontes Neto, que era um m~dico ( ••• ) e o ou-
o da primeira eleiçio foi um lider da construçio

e era Jos~ Marinho de Vasconcelos, operário mesmo •

. á a 1guns ver eado reS, que fo i 1og o nas e g u n da
-ente, ai foi maioria. E o Partido nessa,; por sinal,

um cidadão chamado Acrisio Moreira da Rocha, que era

o do P~ricles Moreira da Rocha. ( ••• ) O Partido tinha sir

cassado ••• por três a dois, o registro cassado. O regis-

~ro eleitoral. O registro civil, o Partido continuouviven-

do •••
A. C.: Como o senhor analisa o papel do jornal nessas---- elei-

ções? Como era feita a propaganda eleitoral na ~poca?

~_~~: A propaganda era fundamentalmente, quer dizer, o jor-

nal, como ~rgão de massas do Partido, tinha, evidentemente

um"papel muito grande a desempenhar.

em comandos. A gente saia em grupos.
lher, que ~ramos todos da Juventude.

Porque ele era vendido

Eu, o Beni, minha mu-

(.~.) O pessoal saia em

comando, de porta em porta, com o jornal. ( ••• ) Um partido

que era majoritário na C~mara Municipal, tinha uma mobiliza-

açio muito grande. E essa mobilizaçio, essa militância, era

posta a servi~o de O Oe~~~E~!~. ( ••• )
~_f~: O senhor falou que na ~poca da redemocratiza~io as
pessoas procuravam o "novo"? Se interessavam, entio, pelo

jornal Q Q~~~~E~!~,pelas id~ias do Partido Comunista •••
o. A.: Hav ia tam b ~m ,•• Po rque o p r,ob 1ema, deve - se de staca r

é de que o novo apareceu na seguinte forma. Qual? De duas ma

neiras; Apareceu como Partido Comunista, nesse tempo não ti-

nha outra ramifica~io. o stalinismo nio deixava, n~? "('.~l

E tinha a Esquerda Democr~tica. Por exemplo, as esquerdas d~

ocráticas aqui tiveram uma boa expressão, depob transformo~

o Partido Socialista. Ma-s, ao meu ver, a principal mani-

~-ção da Esquerda Oemocr~tica foi atrav~s do Q!ár!~ do
e era o jornal dirigido pelo Jadér de Carvalho, nos-

oeta. ( ••• ) O jornal Diário do Povo era nitidamen-

-'

( .
..
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u a esquerda independente, não-ortodoxa. O

= aI ente uma esquerda marxista, mas tamb~m stali-

anto isso, como eu lhe disse ai nesse quadro do
(1) os outros jornais, você vê as vinculações,

. , b~, b~, b~ ••• Quer dizer, cada grupo tinha um
co o reflexo do seu pr~prio comportamento, o que dava

e pluralismo muito grande. Que era bom. ( ••• )

•. Quando o Partido perdeu a legenda •••"----
•• A legenda, ele perdeu a legenda, como eu ja ("; disse,=-...;-.;"'--

r eu a condição de partido •••

• C.: Perdeu o direito de participar das eleições •

• A.: É, O registro eleitoral caiu, n~? Ele perdeu o regis-

ro eleitoral. Mas continuou como entidade cívica, civil.

__._~~: E depois veio a cassação dos mandatos, com a guerra
fria se acirrando •••

D. A~: Veio a cassação dos mandatos em relação aos que foram

eleitos pelo Partido. Porque cassaram o registro e logo cai-

ram os mandatos.

A. C.: Isso como consequência do anticomunismo que iria •••

D. a.: Exato, da consolidação do anticomunismo, da descren-
ça, que ia se generalizando, de que era difícil mudar. Um

pessoal que não tava com 'vontade de voltar para uma nova ile

galidade, que era muito recente. Estavam saindo ainda dos

cárceres, bem h~ pouco tempo, né? Os her~is não estavam com

uita vontade de voltar a ser her~is. Tava muita gente enco~

ando a chuteira. Então, todo esse quadro foi se módificari ..•

es já econômicas. E ar sim por falta de -sustentaçao,

as o Partido continuou vivendo, vivendo uma fase de se-

alidade. O jornal viveu até 57. Deixou de existir em

ão porque fosse impedido de existir, mas por falta de

a de militincia, por falta de quadros, por falta de

s. E j~ não tem aquela estrutura que tinha antes.

da
I O

Imprensa",
p , 2.

Durval Aires, Diário do ~~rde~ de
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A. C.:
,

ce sura nessa epoca de ilegalidade?

D. -e sura havia, nao ••• Havia censura, mas num li-

razo~vel. E{me lembro que o Anníbal foi processa-

ezes como dirigente do jornal. Ao que eu me lem-

rnal foi suspenso uma vez por 24 horas e outra por

Mas a coisa era tão "pro forma" que nos tiramos ou

rnal com outro nome do mesmo jeito.

Quer dizer que havia uma relativa liberdade de impre~

5

É. A liberdade de imprensa existia. E essa coisa, es-
ses hiatos na liberdade de imprensa eram resultado mais de

ações isoladas. E desde cedo j~ havia a intenção de nao cum-

prir a lei.

A. C.: Não h~, entao, nenhuma mudança na linha editorial do

quando o Partido volta à ilegalidade?

D. A.: Não, a linha dele era a mesma coisa. Sempre que havia

um manifesto, sempre que havia um documento do Partido se p~
,

blicava na integra. ( ••• )

A. C.: Os jornalistas que trabalhavam no jornal eram profi!

sionais que recebiàm sal~rios ou militantes volunt~rios?~~.

D. A.: Alguns se profissionalizaram, n~? Eu, por exemplo, me

profissionalizei. Mod~stia à parte, eu acho que os, pelo me-

nos os mais antigos jornalistas, talvez, ~ preciso dizer is-

so, os mais atuantes, assim, os que chegaram a condição de

editorialistas, que ~ uma coisa mais difícil, todos eles fo-

ram egressos do PC e todos eles de O Q~~~~E!!!.Eu citaria o
dalves Lima, que morreu recentemente, o Moraes N~, que mor-

~e recentemente, e eu. Todos n~s fomos editorialistas.



A N E X O I I

COM JOSÉ FERREIRA ALENCAR (ANTROPÓLOGO,

PCB)
EX-MILI-

"stado por Ana Cristina Martins Leite
e outubro de 1990

f ~~~!~~ ~~~~~~~:Em relação aos an~ncios, o jornal

_ ~~E~!~, ele tinha um n~mero reduzido de anunciantes em
relação aos outros jornais da ~poca, principalmente, o jor-

aI Q f~~~, ~~EE~!~~~ ~~~E!'~... o ~~!!!E!~e a

as tinha um certo n~mero de anunciantes, apesar de
Gazetà.

ser me-
nor, tinha um certo n~mero de anunciantes. Eesses anuncian-
tes tinham uma característica. Duas características princi-
pais. Primeiro, não tinha nenhuma multinacional, não

,
e, a

multinacional não incluia entre os seus orçamentos para an~n

cios, né, essas grandes empresas, por exemplo, empresas de

laboratórios farmacêuticos. As empresas, nessa época, as em-

presas petroliferas não anunciavam no jornal porqu~ o jor-

nal na sua própria opinião confrontava com os interesses de~

ses grupos. E deum modo também as grandes empresas cearen-

ses, por exemplo, as empresas textêis. O parque, têxtil ne~sa
época era muito importante e o jornal assumia abertamente a

luta do trabalhador têxtil. Então, nesse caso, o empres~rio

têxtil não anunciava. Às vezes, até u~a empresa têxtil mais

"beral dava uma ajuda ao jornal, ia l~, tinha um trabalho

e ajuda muito grande. E um industrial, mesmo do ramo ..tex'-
\

, poderia ser um amigo do jornal, mas dificilmente éle

_ c aria. Ele preferia até dar uma ajuda por fora e reco-

~~'~'~4udo, nesse caso, uma maior moderação do jornal. Mas di-

e te ele colocaria um an~ncio no jorn~l. Então, a pe-

e presa, as livrarias, né, e empresas que não tInham

i ento maior na luta de classes, essas, magazines,

o, era anunciantes do jornal. Na época de Natal
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, ,
e numero de lojistas que, as vezes, aproveita-

ação tamb~m do jornal, porque o jornal assumia a
ortância de Fortaleza.

:A: Quais os jornais de Fortaleza que mais - -ven~..:;..:;;~~...:;...;.~

~poca?

.: Seriam,----- principalmente, ~ ~~~~ e o COEE~!~,
,

ne, e

'caríamos em terceiro lugar e,
,
as vezes, em algumas edi

- s, passávamos para segundo lugar •

•: Qual era a m~dia da tiragem?---
.;:....:...--=-F~.~A • : N6s tínhamos a-é difícil de lembrartiragem,uma

ora, mas eu diria que teríamos uns tr~s mil exemplares, ,
ne,

e mais ou menos por aí. Dia de sábado essa edição era maior.

E havia uma grande venda que era uma venda diferente dos ou-

tros jornais de Fortaleza, porque fora da venda em

havia tamb~m os comandos, que era a venda do jornal
bancas,

,
atraves

da militância, atrav~s da Juventude ( ••• ) Vendiam uma quant!

dade de jornal muito grande, mais de mil jornais~ Mas isso

era aos sábados que ocorria. Então,
,

isso e sobre o anuncian-

te do jornal. Sobre o assinante do jornal, eu não me recordo

do n~mero, mas posso di~er que tinha um n~mero relativamente

grande. Geralmente pessoas que eram simpatizantes do PC ou,

às vezes, das p rep r í a s lutas do) PC. O PC assumia uma luta
uito ampla em termos de luta pela paz, luta em defesa, por

exemplo, das empresas estatais, do desenvolvimento Liridepen-

dente da nossa economia. Que, às veze~,
,

eram ate bandeiras
ais de intere~se da pr~pria burguesia, n~, do que propria-

e da classe trabalhadora. Mas essas lutas, quer dizer~ a

antiimperialista, a defesa das nossas riquezas contra o

e contra esse intercâmbio desigual entre América Latina

cipalme~te, os Estados Unidos. Isso de um certo modo

si patizantes. Então, havia um n~mero -'relativamente

ssinantes que recebiam normalmente o jornal, às ve-
, •.ais u a simpatia ideologica e, as vezes, nem tan-

r causa das lutas que o jornal representava.
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ções que eram feitas ao jornal causavam modifi-

s a linha? Havia a moderação pedida por alguns em-

Primeiro, porque a quantidade não era grande.

essa ajuda era dentro de certos limites. Não era uma

e seria dada, por exemplo, às campanhas dos Di~rios

·ados. Era uma ajuda mais de atenção às pessoas que iam

e, do que propriamente ao jornal. O jornal e o PC ti-

u grande n~mero de intelectuais e, às vezes, o pr~prio

ustrial, o empres~rio, se sentia, assim, numa certa obri-

ção de atender aquelas pessoas. Mas não havia nenhum com-

ro isso ideol~gico. Isso não afetava de forma alguma a li-

a do jornal e ele pr~prio sabia disso. ('••• )

.• C.: O Tarcfsio Leitão chegou a dizer que havia mais de

00 pessoas na folha de pagamento do jornal. O senhor lem-

raria quantas pessoas trabalhavam para o jornal?

• F. !~: É exagero mais de 100. Mas aproximadamente 60 pes-

soas trabalhavam no jornal, entre o pessoal da redação e o

essoal da parte gráfica do jornal, nas oficinas. N~s tfnha-

os mais de 60 pessoas.

A. C.: O senhor foi diretor de distribuição, -nao "e .
,J. F. A.: Eu trabalhei como vice-gerente do jornal, ne, na

sub-gerência do jornal. Assumi essa parte de sub-gerência , ,

quando a gerência do jornal era de um companheiro nosso que
era o Fernando Ferreira. O Fernando F~rreira, nessa época •••

oi u perfodo relativamente grande. Eu trabalhei cinco ou

s anos no jornal, de 1953 a 1958, justamente quando o jOE
-echou. O jornal encerra suas atividades nos primeiros

salvo engano, dois ou três de outubro de 58 saiu o ~l-

ero do jornal •

•• _ogo quando houve a eleição.~--~
.~~~~~.: O ~ltimo jornal saiu em função da eleição. O ~lti-

o jornal foi exatamente pra cumprir sua ~ltima t~

c • Que fol nas eleições de 58. ( ••• ) Ele encer-
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a ento do jornal.

e se decidiu, dentro do partido, acabar com o

o ha, aÍ, vem uma opinião muito pessoal. Eu acho

r aI se mantinha artificialmente, através de um es-

e era uma verdadeira guerra. Às vezes, era mais duro

estar em Q Q!~~~E~!~do que na guerra do Vietnam. Por-
e s~ quem sabe o que era o jornal era quem vivia dele, co-

era o meu caso. E isso me custou muitos sacrifÍcios ( ••• )

eu encarava isso como uma tarefa. E a maioria dos intelec-

uais que trabalhavam l~ passavam por essa mesma situaçao.

esmo assim, era dif1cil manter o jornal. Porque jornal' nao

se mantém pelo n~mero de anunciantes. Um jornal se mantém p!

10 que ele representa de opinião pol1itca. A sociedade man-
tém os jornais como reflexo da vida social. Como nós não tí-

nhamos quem comprasse a nossa opinião ••• ( ••• ) Então, o jor-

nal era um tanto artificial, ele era mantido com um sacrifí-

cio imenso. Não só aqui no Cear~, como em todo o Brasil. Nós
eramos a segunda imprensa popular do mundo capitalista. E

sso não deixava de ser uma distorção. Porque n~s tínhamos

a imprensa maior do que a da It~lia, onde o Partido Comu-

s a era dez vezes mais forte do que no Brasil. Então, isso

a deformação de um regime de funcionamento do partido

se exigia dos militantes, dos quadros e dos intelectuais

-rtido, que eles dessem tudo •.O partido era tudo. ( ••• )

odas essas pessoas que trabalhavam no jornal eram m!

es?

;;;....;_~--''"--•• A grande parcela de intelectuais, sim. E uma parc~
er~vel dos trabalhadroes de oficina. Não todos da

as nos trabalhos da redação, a imensa maioria era

e s , ( ••• )

relação ~s m~quinas do jornal, havia uma Marinoni

ão é? E o que mais?
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prelo, um prelo antigo, grande, que imprimia
-e. Tinham duas máquinas de tipografia, além do

- sas máquinas serviam como auxiliar para trabalhos

E tinha, narp a r t e de composição, duas linotipos.Era

apoio técnico, tecnológico do jornal. Isso coloca o

, quando ele se inicia, como um jornal equipado em

ade de condições com os demais. Quer dizer, um

~ nde que dava para imprimir uma folha inteira, sem
prelo

divi-
são, um jornal de um tamanho maior, a folha sem cortes. Duas

áquinas menores de impressão para trabalhos de tipografia.

E o apoio das linotipos, que era a ~ltima palavra, ,
nessa ep~

ca, aqui no Ceará, em termos de composição. Então, uma lino-

tipo tinha sido comprada com o PnPrio jornal. E outra foi ad

quirida numa campanha de finanças. Uma campanha chamada fICam

panha dos 10 Milhões", campanha nacional de impre~sa. Isso
ocorreu mais ou menos em 1956. Não me lembro bem da data.
Foi uma grande campanha, onde nós conseguimos uma linó~ipo
nova, que significou aparelhar o jornal. O jornal desequili-

bra quando o jornal Q f~~~ e o f~EE~!~adquirem rotativas.
É o primeiro grande desequilíbrio em termos técnicos. Isso
ocorre no final da década de 50, quando o jornal já vem per-

to de fechar e a crise já está se aguçando. Há uma

de recursos. O jornal era mantido, fundamentalmente pela co~

-exaustao

tribuição. Não era nem o assinante, nem a venda do jornal.

O assinante era uma coisa importante,.a venda também entra-

va como uma parcela importante dos recursos do jornal. Mas

os recursos fundamentais eram de amigos, o círculo de amigos

jornal, isso está se exaurindo. E, , -por outro lado, ha um

e volvimento tecnológico novo, com o surgimento da "off-

ue não existia aqu! no Ceará. ( ••• ) E chega a rotati-

o, nós não éramos capazes~ não tínhamos a menor con-

e de passar para "off-set", nem para rotativa.( ••• )

lado, já tinha havido o XX Congresso do PCUS, em

do veio a grande crítica aos métodos stalinistas.
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~todos de manutenção de certas frentes do parti

idealistas. E que davam um custo politico e so-
grande. Mantinha todo um esquema de produção( ••• )

e u apelo ideológico intenso, que não corr'es-pondia
,

ades e as possibilidades sociais. Exigindo dosqua-

os dirigentes, e da militância, muito além daquilo
e a poderia cumprir. ( ••• )

.: A imprensa do PCB, os outros jornais, também fecharam---
r essa época?

F. A~: Alguns já tinham fechado a partir do XX Congresso,

1956. Veio logo uma desestabilização e isso implicoue em
-alguns jornais que ~ao me lembro no momento. Mas sei que a

partir desse momento já existe um recuo muito grande. E ou-
-tros vao sobrevivendo entre 56 e 64. Porque o que chega em
, ,6 , ja e em esquema mais nacional, ja estava mais em conso-

ancia , .com as propr1as forças reais do partido, com aquilo
ue o prprio movimento de esquerda e o PC poderia realmente

sustentar. Bem mais racional e real o que chega em 64. Mas
ai é Lí qu t dadoop e Lo golpe, né?

• C.: Como era feito o esquema de distribuição dos jornais?

J. F. A.: O esquema de distribuição era diário. Era
\ '

mandado

para municípios-chave, como Juazeiro, Senador Pompeu', Quixa-

dá, Iguatu, Sobral, Tauá e outros. Esses municípios mais im-

portantes, diariamente, recebiam o jornal. E. fora, aqueles
, "unicipios que, e dificil lembrar .no momento, tinham uma ba-

se do partido ou um comitê municipal. Esses municípios rece-

or aI.
•• --:-5

""--""-- s r -çao era feita por ilitantes?

er or r r i-
,
e era

dente,

oro a rea-
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e se pre era a mesma coisa. Muitas vezes, quando
'=C:lil::lialD.::leiroque era intelectual, ele era correspondente e

istribuidor. Mas ele assumia essas funções para evi

r plicidade. Ent;o, ele recebia como correspondente- e

"stribuidor e passava essa tarefa pra outro companheiro que

cu"dava da distribuiç;o do jornal. Mas, na maioria dos ca-

sos, ele era o distribuidor e correspondente. Salvo alguns
..intelectuais que nao gostavam de misturar as coisas, a maio-

ria do partido gostava de dizer que era distribuidor e cor-

respondente. Porque estava aliando a teoria e a pr~tica e no

partido se valorizava bastante isso. ( ••• )
,

A. C.: Em todos esses municipios citados o partido tinha uma

base?

~_!~_!~: Em todos esses municípios citados o partido tinha,

pelo menos, uma base. E ainda n;o era o apogeu. Porque o PC
aqui teve momentos que foram grandiosos. O partido teve, em

um momento, 56 bases em Camocim. ( ••• )

!~_Q~:Quando o jornal passou de vespertino a matutino?

J. F. A.: Não sei dizer, pois quando eu cheguei ele j~ era

matutino.

A. C.: Em 53, não é?

J. F. A.: Sim, em 53. Porque, eu creio, devido "as

facilidades de fazer um jornal, onde era mais f~cil você con

tar com um apoio, inclusive.da pr~pria redação, de trabalhar

~ tarde e de adentrar pela noite até as 10 hora~, ou ..entao

até as 8 horas. E isso daí facilitava a feitura do jornal. E

por outro lado, todo o encaminhamento para o interior, de
tarde era problem~tico. Era mais f~cil você distribuir o jO!

a e.e saindo pela manhã e concorrer em termos de noticia,

s r e. tarde era uito co plicado tirar o

e e e e c - e a o e a manhã.
e. Por outro Ia

e e já chega-
~ 50. Ao passo que
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ribuído a partir da madrugada, o jornal j~ es-

esde as três horas, se distribuia o jornal de

cO.

5 de março de 1948 houve uma -invasao ao forpal,
~'.,,~.~_ente a primeira. No periodo em que o senhor

, aconteceu algo semelhante?

o periodo em que eu estive no jornal houve

traba-

..---------- muita

o, ne, mas não chegou a ter invasões. As invasões fo-

= o período anterior, período Outra. Período Outra e o p~

o do início da guerra fria. Os comunistas, no mundo 1n-
eiro, tinham gozado de certo prestígio, com o fim da guer-

ra. Então, a União Soviética teve um papel muito

a guerra e depois os comunistas ficam com certo

importante

prestigio
"nternacional. E h~ uma definição nesse' momento como pra on-

e caminha o mundo. Um certo período de reflexão. Pra

ai? E foi pra guerra fria. Então, na guerra fria h~,

onde

vamos

zer, uma redefinição dos comunistas em relação ao Estado.

-estado aqui no Brasil toma uma outra posiçao e volta aos

odos de perseguição, de prisão, inclusive, de exclusão.

ão, isso significa cassação do registro do PC. ( ••• ) Oe-

5 vem a cassação de mandatos. E depois, 48 a 50, tem mui-

rovocação, muitas invasões. Mas eu não trabalhava no

( ••• ) Mas ai ~ nesse período que o jornal é fechado

ente, saiu O Jo~!, por exemplo, foi um dos jornais

"rculou. Era uma saida. O jornal. Q ~~~~~E!!!foi fecha-
dia, no outro dia saia O José. Eu me lembro bem des

• Era inventado, tinha que sair. Existia uma lei que

a o jornal sair. O jornal era suspenso, como punição,

fechar. E nisso ai teve também muita influência o

o Estado aqui, nesse periodo, que era o Faustino de

e, profundamente àrbitr~rio. ( ••• ) Era um momento

ensão e de muita violência contra a esquerda.( ••• )

5 do periodo Outra diminui a violência contra a

ar e o Partido Comunista?
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..---------- inui pelo seguinte, porque vem primeiro o retor
~ as ao poder. -E Vargas era uma pessoa que nap tinha

igo principal a esquerda, e sim a UDN. ( ••• )
-_'c!dio, ai sobe Caf~ Filho, que ~ direita. Mas

E vai

periodo muito pequeno. Nesse periodo houve também pr~

cação. Mas a provocação era mais no Sul. ( ••• )
~. c.: Com relação ~s eleições municipais de dezembrp de

947. Além dos candidatos de Prestes, o PR elegeu mais qua-
tro vereadores. Que eram Jos~ J~lio Cavalcante •• ~

J. F. A.: Aliado.
A. C.: José cláudio de Oliveira •••

J. F. A.: cláudio de Oliveira era um homem realmente do par-

tido. Era homem do Acrisio e era homem do Adhemar de Barros.
J

E que hoje ~ um professor conhecido. Ele era ~epresennante
aqui da Escola Superior de Guerra.

A. C.: Jos~ Batista Barbosa •••

J. F. A.: Sindicalista. Mais getulista do que comunista.
A. C.: E Le~ncio Botelho.

~~_~~: Amigo.
A. C.: Com relação ao Jos~ J~lio Cavalcante eu já tive infor

-açao de que ele era do PCB, era clandestino. O~tros me dis-

sera que ele era mesmo só aliado •••

F. A.: Vamos pelos crit~rios de realidade. O PC sempre c~

ava um pouco de mist~rio e dizia, ~s vezes, assim de for-

-ais reservada e misteriosa ••• A ~ilitincia já era clan-

a, mas ai havia outra que seria ultra-clandestina para

ria militincia clandestina. Eu acho que isso ~ mais
a mitologia. Nunca existiu essa militincia clandesti-

os próprios clandestinos. Existiam alguns companhei-

ilitincia deles era mais especial, isso sim. Fun-

o Ministério das Relações Exteriores, que se sou-

erderia imediatamente seu cargo. Mas o Jos~ J~lio

os Diários Associados uma perseguição às bru-

ão tinha nenhum motivo para isso. Era locutor.
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...) ela pr~pria contribuição do José J~lio, o que
que ele é. Eu diria o seguinte, ele .sempre foi

~'xi o ao partido, politicamente muito pr~ximo. ( ••• )

iria que ele fosse militante. Era um bom ami~o. E na

unicipal ele fechava com a bancada.
-E os outros tres vereadores do PR?

~ A.: Pelo menos um eu digo que não, o José cláudio

( • • .) E a -impressao maior era realmente a bancada do PCB,
era ela que dava a t~nica à discussão dentro da câmara.

( ••• ) E foi essa maioria que deu respaldo à administração do

c r is io. ( ••• )



A N E X O I I I

E TREVISTA COM TARCÍSIO LEITÃO (VEREADOR CASSADO E MILITANTE

DO PCB)

Entrevistado por Ana Cristina Martins Leite
Em 16 de outubro de 1990

TARCi~~~ ~~~~~~: Q Q!~~~E~!~foi um jornal do Partido Comu-
nista Brasileiro que circulou por volta de dez an~sou_mais,

pelo menos de 1947/48, 1946 at~ por volta de 1958. Mais de

dez anos, cerca de doze anos.

A A CRISTINA: Eu tenho uma d~vida com relação ao ano em que

parou de circular,
,

se e 57 ou 58.
• C.: Eu ta b~ -nao me lembro nao, mas eu me lembro que o

r u licou a anchete do Sputnik. E o Sput-

ão tenho certeza se fechou5 eme e : s e e.

e ser do Partido Co unista, foi do se

e ra, pai de u co panheiro, um grande mil!

ilitou na clandestinidade, hoje ele já morreue, se pre

eu já posso dizer isso. Foi presidente da Assembl~ia, exer-
ceu o governo do Estado em algumas ocasiões, Dr. Raimundo

Ivan Barroso de Oliveira.
A. C.: Então ele era mesmo militante do PCB?

T. C.: Era. Ele compôs a direção clandestina do Partido Co-

munista nas situações mais difíceis. Ele, eu, o professor

Alencar, o jornalista Annibal Fernandes Bonavides. O fato
,
e

que os comunistas compraram o jornal Q Q!~~~E~!~.E compra-
\

ram a partir de uma campanha de finanças audaciosa, que teve

como figura central, indiscutivelmente, o Dr. Aluizio Gurgel

do Amaral. Ele era um dos co-proprietários do Banco dos Pro-

prietários. Uma pessoa muito rica, mas, não obstante, compr~

etida com as lutas da classe trabalhadora. O Democrata cir-

culo praticamente sem interrupção nesses doze anos, a -nao

ser as interrup~ões determinadas pela justi~a, quando a gen-
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né?
,E • • • os empastelamentos quetro nome,

e por ocasião do governo do Sr. Faustino de Albu
Lembro que a nossa m~quina impressora era uma

e 1905, muito grande, uma caranguejola gigantesca,

etade da casa. Quando a policia quebrou a Marinoni,

a os dificuldades de mandar fazer a peça. E· como co~

a peça de uma m~quina francesa fabricada no começo do

o? Então, os trabalhadores da RVC, clandestinamente, fi

ra a peça de bronze. Fizemos uma campanha de bronze muito

rande. H~ quem diga, não sei se é folclore, ,
que ate a cabe-

ça de uma est~tua ai de um santo do Coração de Jesus entrou
o rolo da feitura dessa peça, que era uma peça muito gran-
e. E o jornal acabou saindo •••

A. C.: Em que época foi isso?

. L.: 47, 48 •••
A. C.: No governo Faustino de Albuquerque.

. L.: No governo Faustino de Albuquerque ••• O jornal chegou

a circular talvez como segundo jornal de Fortaleza, perdendo

apenas para o jornal O Povo.

A. C.: A tiragem •••
A tiragem numa média,

,
as vezes, no pique, de dez a doT. L.:

ze mil exemplares di~rios. Era um jornal di~rio: E o jornal

fechou por força da crise da imprensa. A crise internacional.

O jornal ê uma entidade essencialmente não-industriil, viu?

Ela ê, a feitura do jornal ê artesana~, não apareceu ainda

co putador para redigir artigo de fundo, nê, fazer aprecia-

ç o. Então, você veja, o jornal O ~~~~~E~!~chegou a ter cen
e tantos empregados. Uma folha de ~ento e tantos traba-

~~,a._~res. Ai se chegou um dia à conclusão de que o Partido

ara o jornal. Mantendo artificialmente aquele jornal.

o jornal contra a minha vontade. Eu cheguei a tra-

cerca de dez anos no jornal e ••• menos de dez anos, e
, - ,unciei contra. Eu achava que nos nao estavamos

o as i posições da revolução tecnológica, que
,

nos
a-

o

_J
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- -~oes de tirar um jornal pequeno e nao uma ver-
sta di~ria como todos

,
nos tir~vamos, abordando

s. Ciência, economia, filosofia, esporte, carna-
-ntao ••• um jornal que concorria com O Povo. ~ era

feito, mod~stia às favas, o jornal era mais bem fei

feito com alma, n~, era feito por pessoas absoluta-
~e dedicadas. Pessoas que infestaram os quadros da impre~

s urguesa. Q ~~~~~E~!~, me parece que como toda a imprensa
co unista do Brasil, não soube se adaptar ao novo. Eu propu-

nha aos companheiros do Partido que n~s fiz~ssemos um jor-
nalzinho miúdo, um mini-jornal, um jornal de manchetes, que

alertasse os trabalhadores e a intelectualidade de vanguarda

para os problemas da hodiernidade revolucion~ria. ( ••• )

A. C.: Sobre as pessoas que trabalhavam na gr~fica,---
,

sera que
seria possível encontrar algu~m que pudesse dar mais informa

ções?
T. L.: Não me lembro ••• Na gr~fica ••• o Leão foi um dos últi

mos diretores da gr~fica. Deixe-me ver outro. Eu não me lem-

b ro mais dos outros. Faz tanto tempo! Mas eram 100 !" pessoas

ao todo, gr~fica e redação. ( ••• ) A maioria trabalhava na r~

da~ão. ( ••• ) O jornal era uma revista! É uma c~pia brasilei-

ra do I'Humanit~!

A. C.: Havia editorias? Como era o trabalho na redação?

Ah, havia reuniões da direção do jornal, reuniões daT. L.:

redação. Todo s~bado se dava um balanço da semana. O

saía em edição extraordinária nos grandes momentos.

jornal

A. C.: Como o primeiro de maio?
• L.: Não, nos grandes momentos. Por exemplo, a invasão- do

_ ito pelas forças inglesas. O jornal saia em edição

ária denunciando a guerra, fazendo a campanha da

extra-

paz,
,

o a campanha do socialismo. Desempenhou um papel extra

rio!

co relação às eleições, mais especificamente as de

a relação da propaganda no jornal •••
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grande agitador social de Fortaleza, Q Q~~~~E!-

ou um papel gigantesco. Era um jornal que ••• 1i-
rica, lido pelo bairro e lido pela intelectuali-

g1a ••• é verdade que nos -seus extertores O Democra-

5 ava com cerca de 800 exemplares di~rios. Que era

ouco. J~ estava sendo obrigado a viver artificia1men-

e OCE~~!, que passou a minguar. E é aquela hist~ria,
be se compor com a realidade. Não tem quem concorra

..nao

o artificialmente vivem os jornais da burguesia no

--5"1. A grande ind~stria, o grande comércio se fechavam a

5 hoje
co o r~dio e a televisão que chega em dia, chega quentinho,

ao é? Pra você fazer um jornal •••
,

so um superjorna1 como,

efetivamente, era Q Q~~~~E~~~! Trazia de tudo. Eu me l:einbro
, Iue ate uma entrevista com a Miss Brasil eu fiz, que era uma

enina do partido, a Emilia Correia Lima, filha do Hider
Correia Lima •

• C.: Você poderia dizer quando os an~ncios no jornal come-

çaram a diminuir?

~~: Não ••• a publicidade sempre foi muito diflcil.

ind~strias que pagavam para não botar o nome.

~~: No periodo de 1946 eu observei muitos an~ncios. Qual

Tinha

a ligação desses anunciantes com o Partido Comunista? Havia

uitos militantes entre os anunciantes?

T. L.: Não, esses anunciantes, 'não é que eles fossem militan

tes do Partido, é que algum militante·do Partido atingia es-

ses anunciantes. Pela amizade, pelo parentesco, pelo compro-

sso, seja l~ por que compromisso fosse. O Aluisio

homem muito rico, hoje está~com quase 100 anos

Gurgel

u (...)
~sio Gurgel, ele entrava bem na burguesia. ( ••• ) Tinha

ando Ferreira, dono ~a Aguardente Guaramiranga. Era um_

1a 1 de de s ta que e a j u'dava a m a-n te r, era o g e ren te de

~::::~:.;r~a..!t~a!!..Agora eu tô me lembrando do Tenente Trindade, o
ndade, era de 35, foi um dos homens que

a da Base Aérea do Rio de Janeiro.

participou

: e a bé foi gerente?
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gerente de O Q~~~~E~!~.O Annibal Bonavides foi

... sobre um gazeteiro que ••••
,

URSS! Era o apelido dele. Dizem que o Exercito ma-

_ esse rapaz, eu não sei. A bem da verdade, eu não sei.Ele

pobre homem, um l~pem, mas comunista. Ele vendia o

r aI e a revista g~~~.E, então, ficou muito conhecido na

. ade. ( ••• ) Mas Q Q~~~~E~!~desempenhou um papel gigantes-
co, um papel de esclarecimento popular. Não s~ em Fortaleza,

como no Estado todo. Grandes jornalistas! O Annibal Bonavi-
des é jornalista pra funcionar em qualquer grande jornal do

mundo. o ••• fontes, não me lembro mais o nome dele todo, que-,
hoje ~ um dos redatores-chefes do jornal Q Q!~~~.Milano Lo-

pes é da Globo. É ••• Edgar Costa ainda hoje trabalha nos jOE

nais daqui. Parece que é na Tribuna do Cear~, né? O fato
,
e

que o jornal não era pra ter desaparecido. Ele j~

ceu, j~ foi um sintoma da ausência de gerência do
desapare-

Partido

Comunista. (~ •• ) Mas ••• a hist~ria é essa. Foi feito... foi

uma grande experiência, uma e~cola de jornalismo. Você pega

esse Pontes, era um tangerino de jumento e Q~Q~~~~E~!~ ba-

- -teu nas maos dele. Ele no sertao tangendo jumento. E veio b~
,.ter aqui, era um campones desgarrado e era inteligente. Hoje

é um dos grandes jornalistas desse pais. ( ••• ) O fechamento

de O Q~~~~E~!~foi uma perda para a consciência cívica do
Pais, do Brasil, do Estado ••• O papel que desempenhou na in-

telectualidade, na classe oper~ria e no movimento revolucio-

~rio do Estado foi inacredit~vel. N~s ••• a verdade é ':.,que

s lutamos sempre contra a maré ••• lutando contra tudo e

ra todos. E não foi f~cil. Mas a nossa incompetência foi

r do que a nossa competência. Se n~s houvessemos jr:tido

idado, mais capacidadegerencial ••• Sempre a capaci-..rencial conspirou contra os comunistas que sao mais

ricos do que fazedores de coisas, não é? ( ••• ) En-

e os erros. O partido que ganhou a guerra com as
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ou Hitler. Morreram 20 milhões de comunistas na

endo a história. Não pode pegar esse esfor~o e j~
a a do lixo da história, jogar o ~artido no museu da

humana quando ele ainda tem grandes papéis.a desem-

'''-''''',_:WGr. (...) Então, há necessidade. Quando a gente isso..•ve

a gente vê o vazio que Q Q~~~~E!!!deixou. Um
ao foi preenchido. A burguesia, muito ciosa dos meios

vazio

e

e comunica~ão, os veiculos mais baratos que são a televisão

e o rádio ela deixa nas mãos dela. Ela não abre pra ningué~.

uem é que dirige rádio aqui? É César CaIs ••• Etevaldo No-

gueira Lima, ná? Isso ai é gente da burguesi~. Só a burgue-
sia rigorosamente. O governo teve cuidado de evitar que, os

sindicatos e os partidos de vanguarda chegassem à televisão.

Eles chegam. à televisão naqueles enlatados ~leitorais qúe

cansam a massa, que irritam a massa. Nós estamos sem discu-

tir, sem avan~ar. Um jornalzinho leve ••• Eu já tentei impri-
#mir jornal ate em papel de eletroencefalograma. Mas a -gente

tem sempre dificuldades. Sempre dificuldades. ( ••• )

~_Q~: Eu vi no jornal uma campanha de alistamento, alguma

coisa assim, antes das elei~ões estaduais de 47. Como é que

era isso? As pessoas tiravam titulos eleitorais em postos

eleitorais dos partidos?

~_~~: Não, não existia isso, Quando o f,artido elegeu 11 ve-

readores dos 21 de Fortaleza •••. Elegeu o presidente da Cima-

ra, Dr. Alisio Mamede, elegeu o vice-?residente da cimara,

o Dr. Américo Barreira, né, e toda a mesa ••• Então, o Parti-

o fez uma campanha muito grande de dar titulo a quem não ti,
I

• Titulo de eleitor. Fez uma campanha e nós conseguimos

il titulos de eleitor em Fortaleza. ( ••• )

•. Sobre~_.:..- as assinaturas. Existiam muitos assinantes?

~~~.: Existiam assinaturas. Aqueles ~omunistas e amigos dos
s as no Estado todo e até no Piau{ eram assinantes de

~~~~~' E onde tinha Rede de Via~ão Cearense iam dei-

e ia deixar O Democrata.
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a ente o jornal era entregue •••

r"amente! As quatro horas da manhi se botava O De-

o trem. Às quatro horas da manhã j~ estava pronto e,

saindo em cores. ( ••• )

•• Eu percebi que algumas edi~ões tinham 8 p~ginas e ou-=--'--
nham 4 ou 6 p~ginas. Era a falta de dinheiro •••

• " Isso j~ no fim. Ai já foi na feitura, no processo de---
se. O jornal saia, ~s vezes, com dois ou três '~cadernos.

ão sei se você chegou a ver. ( ••• )

. c.: O Durval Aires me falou que o PCB tinha jornais diá-
rios em outras capitais do Brasil.

T. L.: Ah, tinha em todas as capitais do Brasil!

A. C.: Eu precisava de mais informação sobre esses outros
jornais.

~~: O jornal ~~l~, de são Paulo, o jornal f!~~~~QE~EiE!~J
,

do Rio de Janeiro, o jornal I~EE!~~~f~E~l~E,do Rio, • e •••
ovos Rumos •••• Em todas as capitais, no R~cife, em todo

canto.

A. C.: Mas esses jornais duraram tanto quanto Q ~!~~~E~!~?
T. L.: Duraram. Todos eles duraram cerca de dez anos e quan-

do veio crise ••• Porque a crise atingiu o mundo inteiro. A

crise atingiu todos os grandes jornais da Am~ric~, da Fran-

Cja, da I t~ 1ia, da In g 1a te rra. O O b~~E~~!~~E,- __-J~e -~~~~!t
L'Humanit~, ~~~!!~, na Itália, é ••• deixa ver outro ••• The

ork. Todos esses jornais sofreram pr~ssão econômica. Uns

orreram, outros ficaram quase na inani~ão. Agora, eu 'acho

e esses jornais fecharam por falta de perspectiva revolu-

ária na imprensa, por parte das dire~ões comunistas. são

es que aceitaram o comportamento visual que a burgue-

es impôs. A burguesia impôs um visual. Às vezes, um
I

ão diz nada, mas aparece uma mulher bonita nua, apa-

sei o quê, discute uma besteira ••• Ai a massa vai e

o, vai ver aquilo. Nós queríamos copiar aquilo,. nós

os condiCjão de fazê-lo. Nem ideologicamente, nem

e.
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existia uma crise no Partido nessa época?

artido, desde quarenta ••• desde que o Partido foi

a idade que as crises foram subsequentes. O Partido

PCdoB, o ~artido pariu o MR-8, o Partido pariu- - a
Eartido pariu a Palmares, os ~rgãos de guerrilha e o

o se esfacelou na prática. A saída do Prestes... que

e eu dizia pro Prestes, eu era amigo dele, 'mas eu dizia

ra ele que um dos grandes reaponsáveis por isso era a fal-
de capacidade administrativa dele. Ele sabia: ádministrar

revolução. Repartição, nao , ( ••• )

~f~: As notícias que vinham do interior do Estado e a dis-
tribuição dos jornais pelo interior, como isso era feito?

~~: A distribuiçso foi sempre feita pelo Eartido. O Barti

do distribuia jornal pro Ceará todo.

A. C.: E as noticias? Havia correspondente?

T. L.: Não ••• tinha correspondente. Tinha rádio,
,

ne, instala

do no jornal, telégrafo. Depois perdemos isso, porque era ca

ro e não sei que. Fomos perdendo o elã, diante da maquina no

va. Eu me lembro que quando o jornal Q ~~~~ tirou aqui um

jornal a cores, eu disse "Eu tiro um jornal a cores. N~s te-

mos máquina aqui pra tirar jornal a cores". E ninguém acredi

tava. s~ se aceitava se fosse com uma máquina
-, ..-igual a do jo!.

nal O Povo. ( ••• ) Ai uma vez o diretor do jornal, o Dr. Ann!

bal Bonavides foi para uma reunião. Dessas reuniões quilomé-

tricas que o Partido fazia. E eu fiquei na direção do jornal

com um cidadão chamado professor José Ferreira de Alencar ,
á da Universidade. Nós éramos 'meninos. ( ••• ) Eu chamei o - )

ezé, esse José Ferreira de Alencar e disse "zé, vamos tirar

e _erguntou como. Eu digo "É muito fácil. Imprime o jornal
I
(

riooni, o corpo do jornal. E as manchetes a cores

,
sse jornal a cores so pra encher o saco dessa velharia!" E

,
nos

otar na máquina pequena. Não vai atrasar o jornal.

avia outra máquina?
ta áquinas. O parque ••• tinha linotipo, tinha tu
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ressor, que era o nego Camocim, meu amigo, eu

, D~S vamos fazer isso. Nio pode atrasar o jornal.

e que chegar ~s 4 horas na -RVC, na esta~ao do

ele imprimia o corpo do jornal e n~s imprimiámos,

a pequena, o resto. Quando ele terminou aqui,

os terminando na outra máquina. Quando o jornal

,
nos

che-

cores até o Costa, lá d'Q ~~!~,acho que ele ainda

a ha lá, um grande gerente de oficina, ele ficou preocu-

o, disse "Porra, eles compraram a máquina a cores!" Foi

a grande aventura. Desempenhou um grande papel. O

ao foi jogado fora nio •

• C.: Nessa época havia um jornal do PCB para a vanguarda?,'

servi~o

• Li: Saia o jornal de ordem nacional, né, que era a f!~~~~
p e rá.E.!~• De p o 15 o ~~!~~ ~~!!!~~. ( ••• ) Sem p re ex is t iu um jor-

DaI de orienta~io nacional. Nunca deixou de haver. ( ••• ) NiD

guém sabe mais sobre esse jornal do que o Aluisio Gurgel 0do

aral. ( ••• ) Foi ele, foi Raimundo Vieira Cunha, ele e ou-

tra pessoa que nio me ocorre, parece que ••• Alisio Mamede se

juntaram e compraram o jornal.

A. C.: E as campanhas de finan~as que eram feitas •••

~~: Eram gigantescas. ( ••• ) Ele (Alú{sio) fazia a finan~a

de elite. E havia a finan~a de massa. Grandes festas popula-

res. (...) E a vida de O Democrata era artificial. Nasceu- ---------
artificial inani~io. artificialismo - levae morreu por O nao
.• nada. Eles - souberam fazer jot;nal conformea nao um um retra-

a áquina de ganhar dinheiro. ( ••• ) A burguesia, ela tem

ado com os meios de comunica~io. E n~s, nada de aprende~
-5 a fazer op~oes.
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Cada dia que .e p ••••• a rea-
ção •• O' re.to. fa.ci.tas del8.piI-
ram e tentam novo. pallOS que
viaam levar o patl ao caol e á
guerra civil. O &fupelho fa.cis-
ta que ocup. o poder. com o .r.
Outra , frente. não tendo eon-
.eguido .inda atingir .eu obje-
tivo com • cal.ação dõ reii.tro
do PCB. tem em vilta aiora doi.
nOvo. p."O'. audaclolo, e delCI-
radot, que Iradulem I .ontade
dOI 'fI. de Wan Str •• t. Cinco
".áblo." pertencente. ao PSD
acabam d~ cumprir uma missão
que Ihel foi confiada por Tru-
man, que é • eallação dos man-
dat ••• dOI legitimo. representan-
te. 'do povo. eleitol por cerca de
600 mil brasileiro._

Coata Neto, 'O miniltro d.
chumbo. fiel .ervo do ditador
Dutr •• , O .utor do maio desca-
rado plano de traição 80 no ••o
povo, Conforme Dot'ciou a im·
prenl8 .quele mini.tro pediu li-
cenç. .0 Senado par. proee ••ar
o &fInde I8nador do povo bra-
.il.iro, Luiz Carlo. Pr •• te •.

A reportaiem de o DEMO-
CRATA •• lu' rua e ouviu ho-
meDI do povo IObre mai. ..t.

.
atentado 61 liberdade. democr
tica •• á Con.tltuição 'Federal.

eo 'pOVO de Fortclleza
lasci~tas pretendendo
organizada jpelo O

I.., ''''--- ..~''.'

uemeta,
proc

D,E

indig.
ser o gran
OCRAT

e
, a

mI1m lrWi ota
oU~wu.•.•.& dos estosco te eemen
------I

.-i .
j

"NÃO PERMITIREMOS QU
PRESTES ÇAIA NAS GAR·

RAS DA REACAO"

'tI.•

Venicio Quix.dá, operário irá.
fico recebeu·no. no ,e.tabeleci·
mento onde trabalha e ap6. •••
ber o que qu.rlarno.~ dl ••e:

- "O povo bra.iltiro , t ••••
temunha do. .tent.do. e viol •••
çõe. que tem .ofrido • no•••
Carta Magn •• e no futuro eab••
rá juliar ot traidor •• ,d. Demo-
cracia em nOI'. terna. O pov.

(Cont. n. 2". p'~ln.).
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FODe: 1:1- 7.

RIO - (lnter Pre •• ) - Foi lIção Social o eltudo da .ituia·
apre •• ntado, na Comiuão de Le- ção do. servidores maritimos e
ii.lação SOlial da Camara dOI elpecialmente do. empregad ••• em
Deputado., um projoto do depu- e.critorio. de empre... da na-
tado João Amuon.. que. tr ••ns- v!eiaÇãp, elaborando, oe enten-
formado em lei, vir' .tender ál der jUlta, proposição que relol·
du•• mai. antil.' ••• ntida.' Toi- va, em forma definitiva, o ai-
vindic.ções do. maritÍ'frKH:: a ela- f RlntO.
"" unln e o aumento d~ ••••18-1 Ant •• de apn;dar •• mérito d.

çõe. de IDlario. foram permiti.
das sob • expressa proibição de
quaisquer aumentos de taxa. tõ.
bre Os fretu A pa ••agens. Em 13
de março o Mini.tério d. Viação
baixou nova Portaria - n·. 265
- modificando • tabel. d••• 1'·
rio, na parte que dia respeito
aos empregado.. em ncritorio:

porém, • Comi.aão de M.rlnhA
Mercante deliberou •• tonder .~

(Continua,1I8 2.- »'lIDa)'

, . ,...., ,... , ..... ' •• o· •• '..-~:'..•:•."



'itapa unicd
(Conclusão da pago 1) Social apresentar um projetu de

empregados dos escritorios de lei no qunl seja fixad~; para os . ., I'
empresa, de navegação com es- empregados em escritorios das III R E P R I: ,
taleiros em Niteroi e ilhas da empresas de navegação nos Esta-
baia de Gueuebara as vantagens dos, o direito á percepção de sa '1

1

M . t U B
concedida. aos empreg~dll. da laria conforme o estabelecido na é\11 eelTI . 111a enl
mesmá 'Categoria no Diatrito :ro- Portaria nO. Hl5, e para 03 ma- I
deral, Em 12 de abril do mes- ritimos em geral, uma elevação IA.tenden-"l Pelo Roor"n
mo .ano, apezar dos têrrnos cate- &Ia 25 por cento sôbre a remu- E d T I f' NOI'=> MANO
goricos em contrario da .Portaria ulW'ação ora em vigor. I~'n ereço e egra lCO« .,

.numero 105, loi nutorizallo, "em O aspecto eonstltucional desse . \
csreter provisorio e para fazer projeto não padece duvida. Sob Rua Maj ar Facundo. 874.
face á majoração de salarioe dos o regime instituido no país pela
maritimos", um aumento apre- Carta de 10 de novembro de 371

ciave! nos fretei e pas.agens: 35 podia" o governo,' como fez, de-
por cento em relação á. merca- lagar poderes á Comissão de Ma-I C t d D,·a
dorias, 25 por cento sôbre aa rinha Mercante para estabelecer ar az o
tabelas de rebocagem, aaveiros, o "regim •• dos portos e de nave-
'11varengag.ni e lanchas •• 30 p~r gação de cebotagem", Por isso,
cento sôbre as paaaagans. como antes mencionei, foi aurnen-

Eis, em sintese; as têrmos da tado o preço dos fretes e passa-
'(luestão e que, pelas murchas .e gens, em caruter provisorio, sob o
contra-rnarchus verificadas, bem pretexto de atender á mujoração
revolam a insegurança com que de salarios, Entretanto, essa com-
o Poder Público enfrentow o pro- petencia é huje do Congresso Na-
blema. Um rápido balaaço, po- cional, do acôrdo com o que S~

rém, que se proceda, neesa ple- lê n. ulinea "i", do incho XV do
tora de portarias, há de, final- art. 5°. da Constitulçõo Federal.
'mente, demonstrar que os bene- Está pois em vigor, mas em ca-
ficiádos pelas medidas adotadas rat., provtsorio Uni uumento de
foram principalmente os arma- taxlls sôbre os Iretes e passagens
dores e as empresas de navega- 'Y! nuvegaçâo de c"botu:;c~. qUE:,
çâo , ' Jm tac'" da Nova Carta, nuo po-

Tais fatos ressaltam, em p~r- ~G subaistir. Como osso aurnen-
ticular, o injusto tratamento dlS~.,,\\b Ici concedido com o fim ex-
pensado aos empregado. em es-' ·,~r•• so de fuzer faco á elevur-âo
critotios das empresa.s d. nave- .de salurios fi como· 11'1<) houve
gação. Não se justifica, IOb qual. IIf.tivamente uumento de saio-
quer pretexto, as rllduçõel que .rios depois dessa concessâo, [us-
foram feitas nos seus ordenadO, tlficam-se plenumento as modifi-
depois do aumento concedido e cações acima propostas na tabo-
2911146, aumento que chegaram Ia de sola rios dos maritirnoe e
a receber nos meses do Ieverei- dos empregados em escritor-os
ro e março. Podemos avaliar nl das empresas de nuveg:tçüo. Por
dificuldades qU3 essa reduçoc outro lado, e para evitar pertur-
criou á eçono{!lia domestica des- bações na economia dessas em-
188 trabalhadoras, ccnaiderando presas, deve o Congresso conce-
sobretudo qUe os seus orçamen- der as referidas majoraçôea nos
tos familiares estõo na rtlzii) di- fretes e pussagens já em vigor
reta dos selarias a que toba di- •• carotor definitivo.
reito. Muitos deles ._.,.m Permitam·me ainda, os ilus-
compromissos novos qlM) J.1II.ra ~ membros da Comissão de
:"esgatar, exigiram ....ciAeioc r.e.;slac;ão Social que cuide, nes-
imensos. t8 parecer, (o como cOlÕtribuiçãlJ

Nem se pretenda ar&lNIllIstar. pouoal, de um assunto que vem
.-~.,..•f, 1-· .!._," t.' •••._;•••••..,•••..•~ .., ,.,...,..1

Dlr.~: - ANNlBAL BONA VIDE8
&e4aWr-Ohoto: - JOEL OABVALBO

G,roJl"~ - AMERIOO BAaBEIRA
••••• or RoJip••• -. 816 - Telefono: - a~l'

Aulutarr. para to40 • Braafi
U A. Xi: ••••••••••••••••• '•• ,' • • • ar $l~O,OO

li •• l' • A L~••••••••••:... ar' 10,00
~o .f.V'0L80: ••••••• •••••••• ar' 0,80

• •iiiremo«
nr comícios do defesa tia liber-
dade de Prestes",

Em sllgllidu 00 estudante, ou-
vimos o comerciário Gilberto
Arrude BrasiL que fez as seguin-
tea declarações:

- "Outra encomendou a Cos-
ta Noto mais este atentudo á GO-
berania o ús liberdades demo-
crlÍticus do povo brasileiro. Se
.Ie» tentam p rocessar o grande
patriota e senudor Luia Carlos

.•.••.estes, é devido ao fato de te-
merem a ação do deamascara-
monto das suas 'obrus demagógi-
cas. ?fas Prestes permanecerá em
liberdade porque o povo compre-
endenào a necessidade de sua
cooperação e de sua ação serena
que a lodos inspira confiança,
batalhara pelo fracasso deste bru-
tal atentado lÁ Con3tituição Fede-
ral",

Por último {alou o sr. Misael
Queiroz, que exerce a profinão
de pracista. Disse: \

- ••É verdadeiramente estra-
nho o pedido do ar, COlta Neto,
quando deseja processar um se-
nndor eleito pelo voto livre do

I.ar._ vicllante. con-I povo, como o é o grande sena-
•••• aolpe da •.•açãQ.1 dr Prestes, lider do proletariado
o _ia querido • ab- braJlleiro ~ leria mesmo i.acre-

Ilder do povo bra.ileiro ditavel, se e.sa atitude não par-
• aio pode •••. tisM de um elemento a serviço'

, ,. - •••.•.-~... 'P';f";~

per
ont_ da 1-. páibllJ
nNntlrá que .Prestel caia
ru. du r.ação, como o de-

.r. COlta Neto com seu
10 de licença paro processar
nde •• nadar do povo bra-..
A NETO, AGEN1E DA

DESORDEM \
l mome.to em que aaiamos
Jlcln. em que entrevistamos
melro popular, encontra-

com Valter Moura, al-
, qu, lobre o a •• unto usaim
l)rnlOUI
"O ar. Coata N.to com mais

li pl.no, vii. apena. lan-
conlu.io e o d •••• pero no

do poovo broallelro. Preten-
tolamente 'anr calar a

e Preltel, o .r. eo.ta N.to
roubar ao povo o NU cuia

I que tem .abldo. conduzir
pelo caminho da ordem

r.lpelto 008 princípi08 de-
tlCOI-,
Jo"m V.lt.r BarrolO da

'. ..tudant. do Coléiio São
O terceiro a falar, di-

que

~

MOIl

POVO'
OINE DIOGO I á posição do PSD, que apenas 61
Ás 15,30 e 19.30 hOr.:J3: mais claro no seu papel ,10 "tes-
Cinelundia Jornal n,o 188 -I tu-de-ferro" .1:1 ditaduro,

Nac. DF8, I A tese ,;u ':IJmp.JtclI":u ,l" TS,~
Fox Movíetone News 29x58 pura op.nnr !obro ti r.••sun , in , .u

- Jornul da Fax. "oxtinçâu" do muudato (:,)1 !1I:1' ..

REGENERAÇÁO - Warner I Iamentare- cornunistna já sofreu
- Irnp, para menores até 10 o bombardeio tia mais severu nr-
anos, gumentacâo, c ompluta.tn, '.la ses-

suo do diu ;-\ da Curr .a rn :1"C tlcro 1,
pelo discurso do C:l'pll~U'!O J:>:"" I
Jlr.:angabeiril, rcccnl.oci.I« ("r'I\\O a
maior uutoridade l·•.·:.:dl..•;l.\ «m
matéria de Direito Conctitr.c'u-
nal, Ersa tese, do rlGn~o de vi':lu
juculico, te ;)t re:;.!U~.1 11,';(" L.'i..1

nus, corno un.u l~l·I'~Ol_i •••• 11\,','"
r.a, sogun.ln :. "',,', resún d" .bpu·
ta.lo Maur ici., Cn,lh)i:;,

1V1u5o Vfohi ..!ln:1 lIUO .:. <(1,,10'"

to [urídicc. A MO u;:;ill~ci:l .i .1.

ordem polí dca, JJ: é ui que 80

revela todo' o l'",••n·tn\O~ll c-ri,n"
da càpitula·r.jio da UDN, '11Ill ,Hl-

bota a reuçâo 00 Pl'flUl\lul11 I

47x25 _I contra a ptilprb nlut:l., ••:ío, ~o
repelissem, SJ"'. pe rd .• (to 11'mpn,

shorr _ RKO 1 qualquer jlllr,"ni~.iüo (11. üihllllal
dos 3x2, no l1"U .:110,',.1 ,'pr",'t:tlt:H
o Generel Dutra ec.no "vitima"
dos "algozes" comunlsr.is o, u::'..
sim, justificc,: " "lol'.nli,It.llc:' .1.
uma pevll tlit:.,lul:.l. 'fuuJn QI,!.m-
dirio o fechunI&nlt: ti.. UI.iüo .1.1
Juventude Com,l11i,t·" co::i',,.-
mnndo-se, cln >lu;:uhl.•, 1'''11"1 I,·
mente, conl U c=-~~;,.l..•41n r•.•~i;

, • ",",,1'; h·•......•t,

CINB l\IOnERNO
A,. IS.:iO - i!) o ~'J.45 horur:
Olyrupic News 47x1!l - Jor-

nal da Bri tish.
ES'fE MUNDO É UM PAN-

PElr~n- "'lp~,;·I"
CINE MAJES'rIO
Ás 15.30) c 19.3;; horas:
::". Sor ie - O FALCAO DO

DESERTO - Colurnbia - 10
an03

BANCANDO O CUPIDO
Puramovnt -- 'f)i,u.a Lynn

OINE REX
.Ás 19.3U hcra s:
Notícias da Semana

Nac, DFB.
Basquetebol

Radio
A VTNGANÇA DO Hm.lIEM

Il':VISIVEL - Universal
John 1,1-111

OINB LUZ
ili 19,:10 h'Jia~:
Jom.ll tia tcla 11.° 72 - Nhc.
A Marcha d() 'l-t>mpo - ••borl

17._
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Idido O Fechamento da União da grande. mais •• k''''''''''',-",
: Juventude Comunista, co::for- para impulaionàr. através de prc-
n.

0
72 - Nftc. mando-se, em seguida, placid;t- te1tol coletivos. de açõe. cada

de TemPo - short mente, com a cassaçâo do r!!gis- ',ez m3is alta~ • vigorosa., o mo-
. , tro e!eitoral do pcn, embora ta; vimento patriótiéo qu •• levará á

SCADA '0 VALE ~ peando através ds protertos ior- substituição mais do que legal,
ú:l. bá - 10 ,anos - Cliarles mais e tardios, capitulando, ligo- da ditadura por um a;ovêmo .da

::Zl"P~ ra,~d~i~an;t~9~d~ac~a~~;s&;c;n~o;;;ú;'i)~s;!m;;;a~n;;;-~c~;;;-n;;;f;;;ia~n~ç;aiiiiniiaiiiciiio!!!n;;al;,;;;;;;;;;;;;;;;;;~_n"'E XÃZ...lR~ . . ___-
ás 19,30 noras: ..J_ I
Cinelandia Jornal n.· 187

: ae,
O Gato de Frankestain - de-

a senho - Fox _ I
INFERNO VERDE - Uni· Esta Casa está vendendo retalhos baratosversal - 10 anos - George •

Sanrlers e Jna~ Bermetf lporque recebe diretamente .das F abncasCI~"'E VENTURA. -
ás 19.30 horas: Fica á Rua Lihereto Barroso, 222
Noticias da Semana 47x24

Nal' Vor. do Mundo 47x72173 - Todos à CASA DOS REIALHOS fi I
Jornal da Pararnount.. "'I! ·rll

NOITE DE FARRA - ce- .,;;l'~:'~~~::::~:~~~~~~~~~;;~~;....I~19lumbia - Ramon Armengod e -------- .- .. - •. __
SUfQna Guizar ehb"rti"b!tfMWW A *SHA Sift!!Ie'=ji

~I~~oC~~;:RO II~~\ lrIE~\\IPI()I[)I~ ICI~IIJ11:
Jornal da tela. n.? 71 - Nac. A ., . sidade
Fox Movietone News 29x56 econom1a e uma neces 1

- Jornal da Fox.
SEDA, SANGUE E SOL

Fcx - Gloria JI!Tarin
OIl'I""EFAMILIAR
I'. Serie - O F ALCÁO. DO

DESERTO - Col, - 10 anos
O MEDICO DESTIMIDO __o

Columbia ...: 10 anos -- Warner.
Baxter

SANTOS DUMONT
CRIME NAS ANTILHAS -

Fox .- 10 anos, James Dunn e
Sheila Ryan

por que pro-
Ccmirsâ o de Legislação

••. te projet~ de lei:

tura aumento de rernu-
r.s::ão aos trabalhadores ou

~tados das empresas de
•.• e ação, e permite aurnen-
r.> e preçoe em fretes e

.tens.

1', - Fica assegurada a05
tnlJ:>a::haáorft ou empregados
CC:-;JlaCoI em serviços de qualquer

inclusive os da escrito-
das 'empre5aa de navegação

de e pequena cabotagern,
.. e lacustres, a remunera-

çio constante .da tabela que acom
esta lei.

Parágrafo únice - Aos em-
~ gados dos agentes ou repre-

antes das empresas de nave-
nacionais e estrangeiras

. - e que exerçam atividade ou
i!XKUtem serviços concernentes

encargo da agencia ou repre-
tação, fica também assegura-
s remuneraçâo da aludida ~-

Agradecimento
dr. Pontes N ?to

Ãrt. 20. - A aplicação daosta
. eâc exclui o direito' ao gozo

outras vantagens garantidas
lei, inclusive as concernentes

repouso semanal remunerado,
e oes dias feriados civis e reli-

Art. 3°. - Para atender aos
es:c:argos decorrentes da aplicaçác

::li lei. u empresas meneiona-
no artigo 1°. poderão elevar,
earater definitivo, os preços
freMI e passagens cobrados,

ti:tnIo prcvisorio, em virtude
torização legal.

4°, - Para efeito do for-
__ l!eDto ~e alimentação a bor-

embarcações da marinha
- te naeiena! e da navel_-

e laeustre, não se fa-
",tint~-iO de categoria profís-

hierarquica, sendo a
e pa f'wa-ia :nedian-

mtre OS emprei,ados e
",::::.;;:.rI!'&1Idons, ou pelos sindi-

ccntrato coletivo de

CASA DOS RETALHOS

Economize seu dmheiro - Poupe seu tempo

Comprando na HUM4\NITARIf\
a minha, a sua, a nossa Farrnacia

Parmacía Iíumanítarta "1
Fone 2,00 - Tel. «Humanttarla» Fortaleza

i

ao
Or. VULPIANO CAVALCANTE ARAUJO
Da Asslsten-ua Munlclpal de Fortaleze e : tedlco da

- MaternIdade Dr; Jo40 More lra --
Especlaüdade=-Doenças das Senhoras, partos e opa-
rações. Cons: Edf. Dlogc-I: andar-Sala .l,j).ll~4 ás 6 hs.

Resldencla: Hua Pedro I, n· 626-1 one29·66

LABORATORIO GASPAR 'l~ANA
AL~ALYS!:SanatAa

- EXP.I·- 1 6. 11 • is " 1. b~ C4-~
Rus S.nador Pom~1I. .0. 121

-- TELEFONE I - :11-12 _

.J

-------------------- ---SIM Õ E S D E M E ,,~li Z E 5
- MEDICINA 11fT••• A _

~nÇ'» do coraçio. 1JUOI • na.. .
1J0NDAGElI GÁSTRICAE TUBAGDI DU/01 :;NAJ1

Edifido Coaar Col.. ~. aaúr (e!en.d_l
--DA8CA.U-

lilUlDENCIA: -.:..ll.ua ~ ~Ie. .0. 11'1.

DR.

•Clinica Neuro-Psiquiatra
DR. G. DA FROTA PINTO

fUTAMENTO DAS PSICOSíta ".aLOI AtUODOI D.
-SAK.EL, MEDUNA. ·1lLrI'ltO-ClIOQU ••

MALARlO-TIJRUIA
CONS.: Edifio". Cesar Cala - Ib~ ~ se••••• - ••.s.. . •• .,...
UIiIDItNCIA C - 'rAbaJar.. fiI. MI. .

'FORTALEZA ca..uL ..
~R. J. C. RIBEIRO

Obstetricia I:J Ginecologia
H orario: 16 ás 18 hs: Consukono: Casa de Saude

Cesar CaIs. Residencia: Imperador.752
Fonea - 25 - 43 -' 18 , 76 -- 13 - 60'"Nume;os atrazàdos

de ODEMOCRATAaz .
2J5 Pede-se aos amigos

deste jornal que te"-
prasa, nham os jornais do

•••••~. ce t:n::s para traasmíssões dia 28-4-47, 21-5-47 e
0-5-47 o obsequio de

g~~~!_------~==~===-~~==~~

•Advogados
oss, MOACIR DIOGE ES

- B -
STELIO i, DE ,MENDONÇA .'
TrabalhO, Clve'; Comercio

R Pedro Pereira. 6 J 4 Fortaleu - Ceará
F O .T A E Z



3...C de es oque
branco. e pardos

• ara Oficiais e Sargentes
. a PfRSIRl8 B pontua lid alia

excepcionais

~~~,=======~=~===fiI=O~R=Oc=ha,~2n==F~o~rta=le=za===IACaixa de A osent,
iomar Baleeiro

UIU~ D scureri es no rr:.~ru:. 1 c IJ"\ l lVULI\.l ••

:ie C. Dontcs Maciel. Qualquer serviço
Portões de ferro, Vartmdas, Esquadrílhes
bssculentes na

Ferreteria Moderna
Rua Senador Alencar, 1.142

(Cont. da última página) •. RESPOSTA
Na reunião dA domingo ultimo

do Sindicato, foi lido o telegra-
ma do Capitão josi!ls Gomes em'
respÕsta á .interpelaçâo do Inter-
ventor interino; O Capitão Josias
negou autorização para _ paga-
mento a partir do dia 24.

Os trabalhadores, entretanto,
continuarão a batalhar pelos seus
direitos e a vitoria final Ihes ca-
berá.

página) Ie.n relação aos seus eleitores, de
. a "linha" do lutar pelo pro~rama do Partido

I I fi pelo cumpnmento exato da
~ expu sol o Constituiçâo, compromisso esse

que, nos outros partidos, fica suo.
bordinado aos interesses inconfes-
sáveis de latifundiarios nacionais
e i{Ilperialistas americanos).

nal e o sr. Faustino oe Albu-
querque.

Após as- conv~rsações, o sr, Jo-
sé Maria Porto, que é considera-
do o "mais inteligente" dos. ma-
nobreiros da "Ceará Light", deci-
diu enviar um telegrama ao Ca-
pitão Josias Gemes, solicitando
"autorização" para fazer o paga-
mento.

bouve demagogia dos co-
L~~2='I••=~n.iIinesse ponto, nem eles,

agindo, deixavam de me-
interesses da Nação, como

tenraedo desculpar sua
aos trabalhadores., o rn-

Aliomar Baleeiro. O
do comunista Marighelfa
a seguinte declaração de

á presidência da Comissão :l
Finanças da Carnara:

atei a favor do abono de
• tal aOI servidores civis e mili-

da União e fQncionários das
ial pcxque é de necessi- •

atender' á situação aflitiva
que se encontram, no Brasil,

e percebem rendas fixas.
• ao procede alegllF que o go-

não tem recurscs, pois é I

tório que os magnatas da in- t.f
ia estão de posse _dos meios iX

pagamento que- sao empre- .r.
s em especulaçôes ·vHgonJ ~}

contra os interesses do g
"deficit" orçamentário não I
acrescido com o pagamento

abono. Urge, sim, tomar me-
para coibir esse "déficit",

do os lucros extraordinâ-
estimulando a preduçâo,

I~;;;b:;=11 entretanto, .recusando aos
li w:rvidores da União urn acresci-

pequeno embora, destinado
vizar a temível situasão eco-

que enfrentam em seus

or preços ins g lca
Tafetás - Organzas - Crepes - Lingerie -
Peau Dange - Frizotines - Sêdas lisas

,,_"~~...r_._~~...._...._!'. •.•..•. ~•••.•......_ .•.. _~ .•.....•..•.. _._~._~ .•. !..._..•~ •...•~ ~~.!..~,,~....•~ _._~"~"'~".................. . .. i

°1O ARMAZEM FLORIANO está liquidando todo o'f
seu stock de Sêdas e Rayons !

e: . ~
Laquês-Patús I.~
e estampadas t

.1~..Tu,do . um abatimento até 50 1
Uma visita.ao ARMAZEM FLORIANO será de grande utilidade

, e real proveito para seus intefesses

só noI

••H ; C•• ~ .:..:••:..:••:••).:..: ••:••:..:..:..:,~ ••:••:..:..:••:••:••:..:_:••:••:_:..:_:..:••:_:_:••:_~~..: ••:••:~ +C•••~'+( ••:..:~.,O".

Voiles lisos' e estampados desde Cr $ 6,00,

rm
Rua Floríano

LI,V R'A R I A A LA O R
/
Livros -

Peixoto, 372

Jornais Revistas·-
PA'PELARIA

Objetos para escrítorios e para presentes-Lívros 'Escolares
• Literatura Iníentíl-Líterctura Geral e Especializada

boa de AURIC OBorracha



FORAM DESPEDIDOS PELO PAGAMENTO A PAR-
TIR DE 24 DE MAIO

rilo Teixeira, 1I(
clarou que o i<
no já teria ent
mento com O
;Qepartamento
dual .e o ar. I:'
de Saúde Fedr
da malaria ora
Ia Zona.

Voltando'
do Perilo Te:
jU5tificou um '
jornalistas eree

f. -r , , , • 9' bem como doI · jornais, pelo r.-. n e Iem prol da p~ va Carta Con

i\ , . ta~. sr. Volteii Iquerirnento dif • DIsta, mas ap
t do no sentidc

8'1:: m~ n bem extensivcidad •• que
áquela Casa l

~ qualquer notr nossa Assem1:
Em seguidl

~ii.íj'\ .••UlltIJOçarao ás atiVistas, Femininas da campanha Dara uma reunião, hOI·e, nista Pontes
)' do assunto e

ás 16 horas--Estruturação das Comissões de bairro--_Cr. $ 24.277,40,
o total arrecadado até hoje

FESTIVAL DO TEATRO Ide que muito nos prestigia e de festival dansante na residên-
ANC:n:IET A que merece os maiores elcgios, cia do Tenente EUas Trindade,

O Teatro Anchieta, que obede- FESTIVAL DANSANTE NO á rua Meton de Alencar n, 1739
ce a direçâo do renomado artis- r DIA 12 (Praça Sõão Sebastião). Uma co-
ta Renato Viana, e t;ue tanto. Tambem no proximo sábado, missão ~m .trabalhando ativa-
sucessos vem alcançando em sua dia 12, será realizado um gran- (Continúa na 2.- página)
temporada nesta capital, realiza- --------.,~-~----------"'---- ••

rá sábado próximo, um festival As LOJ-as deVa"- dades
em beneficio da Campanha, ence- •
nando a aplaudida peça: "A C::-
m"dia Sexual".

Renato Viana, por ser um tea-
trólogo preocupado· com a edu-
cação do povo através do seu
teatro, compreende perfeitamen-
te a importancia da imprensa po-
pular, daí porque desejou tam-
bem colaborar na campanha que
ora desenvolvemos, numa a~tu- I

Caixa para
sendo re-

e:lÍenneira que
srrTiço.. Revelando

g=iiCade, referida pessôa
S::::~eeElrlidz com a declara-

ira dê que os ope-
oficinas e do trafego

não tinham mais direi-
eficios da Caixa.

Porq e ra~ão não têm aque-
operários direito de recorre I

e a Caiva? Alegou a enfermeira
q e os mesmos se .achavam de-

~'!:5::.:rI aempregados, qUe haviam side
despedidos. Isto, porém, r.ão É
verde de. Os eperarios da .. Ceará
Light" não loram despedidos .

:Ir Continuam a ser empregados da
companhia imperialista inglesa €

li: 24 se não estão trabalhando não l
por sua culpa e sim da Light que

do 1.° não quer trazer de volta os bcn-
des.

Além do mais, os opera rios es-
tão contribuindo. A contr ibuicâc

do 3."

e
tadas nos salarios não estejam
sendo recolhidas aos cofre. da
C. A. P. S. P.. _

De qualquer modo, a direção
da Caixa deve tomar uma provi-
dencia para reintegrar os traba-
lhadores no pleno gozo de seus
direitos. Do contrario, estará sen-
do cometida uma aberraate de-
sonestidade. dos

numa indicaçãc
Aprovado um voto de louv

nova c _.r-~U""Q ...•..• _
missão ••• trabalhadores, o Inter-I
ventar i.iermo da Lilht, um re-
presen~te d. Delegacia Repo-

(Cont. na 3-. página). - iõiiiõiõiiiõiõiiiõiõiiiõiõiiiõiõiiiõ~

Defesa
Os trab-alhadores da Light re-

ceberam afinal o aumento de 30
por cento autorizado pelo Capi-
tão J9sias. Entretanto, os salds A sessão de ontem teve inicio
criados por esse aumento (se é pouco depois -das 14 horas, sob
que pode ser chamado aumento) a presidencia do dep. Joaquim
só foram pagos a partir do dia Bastos e secretariada pelos srs.
19 de Junho, o que não é correto, Pontes Neto- e Franklin Chaves.
pois, por direito,o os trabalhado- O primeiro orador a ocupar
res devem receber o excedente de a tribuna foi o dep. Franklin
Maio, data em que terminou o Chaves que se ocupou do novo
30 por cento desde o dia 24 de surto de malaria que volta a as-
prazo de cinco dias dado a com-I solar a zona jaguaribana, nota-
panhia para o restabelecimento damente o municipio de Aracatí.
do serviço de bondes. O não pa- Falando em seguida o dep. Pe-

,
Campanha de Ajude a O I
OCRA TA vem despertando

e entusiasmo em todas
de nossa populaçâo.

patriotas e democratas
compreendendo a im-
deste jornal na luta

restos fascistas e a di-
vêm prestando a sua aju-

borando, assim, no for-
i:::Ijiiiiijj_ '::lll..:i:oImtn do. O DEMOCRA-

dos bairros de nosse
movimenta-se no sentido

na campanha, ou
•• ~liz:;iIXlo a. suas comissões,

;lC"1l1CJlOT1eD1iofesti vais dansan-
paneladas, compe-

es;JO:1:n:.J, - ete.,

STORIA HOTEL
RESTAURANTE

erto tê às 4 horas da manhã -
PB A TO DO DIA

..ftJ~~.a- .-Macarronada á Iialiana

Domicilio.
PRESTEZA.

eições a
SEIO

111 . Fone 23· 68
CearA

o sr. AI
geral da u:
vista ao •

_1IS:::ZJ:=-.:::I__ IIC_" __ ::=II I_ •• .:zII"_"_I:II==~11 Noite" _

homem qu.
se rebaixa
O "orgão"
que já têm
vêmos,
di. 617147.
vomita. u
contra. o
Brasil '--
a aI. o
ta da UD '
sec. ge~l

CANETAS PARKER
c-. $ 150,00

As, Lojas de Variedades receberam
grande remessa e estão vendendo a 150
cruzeiros com. um vidro de tinta Parker, in~
teiramente de graça.

Compre a sua •• nêta P~RKER por ape-
nas. 150 cruzeiros, aal

.Lojas do U Med .DS Lida.
:

Matriz: A 8 passes à diréfta -do Diogo
Filial: Junto ae Cine Moderno .

•



'j

ç

_ _osta de se divertir, deve fazê-Ió ajudando ao mesmo tempo. uma causa justa: 'Tenha um _
ria c auxilie O DEMOCRATA em sua luta pela pratica dà)C6nstituição, participando da grande festa do dln 1

tCl1dcreço~~§ie: Meton de Alencar, 1739 (Praça São Sebastião) - O inicio serà ás 20 hs. -Adquíra seu ingresso na

" erá, empolgante 'a. ~isputa- ~a
Seis clubes:da Se~u,!dit Pivisão -e Amadores
Fe8tivalem~ A C· ~. -
~ome~age".l ~~I ..
O Democrata :;j ~I alxa e
Sorteada a tabe!~ ~~ I .

O regulamento. ~ , P ~I C
d~mT=!~"~, ., Uu I 08 D_v._
•• campenh. d•• judl ao O DE-
MOCRATA, 01 cronlltal despor.
t1.0I d. Fort.I.... .crediladol
junto , Allocl.çõo dOI Cronl ••
ta. Deoportl.o. do ClOr.. levo·
rã••• "'Ito no pr6xlrno domln •
••• dia 13. " 7.30. no "EltóJI~ Uma .,llrunha atitude vIm de Ique ant.1 davam pura. Caixa
Munlclpel". u'")•• nlm.d. ma· lumor a Caixa tio ~polentudo- contlnúa • .er de.contada ao.
nlai •• pertl".. qu.ndo .erá rio. Pentõe. dos Servldorel Pu- ordenados embora elle. teaha.,.
dl•••• tad •• _ .m torneio •• ri. blieca em relação aos trabalha· lido redueldos de 20 por c_».
CI "Taça n..utado Pont •• Na- dor •• da "Ceará Light", Ao que Onde. portanto. a ra.io par. o
ta", romo, inrorm.dol. • Caixa na- corte do. opera rio. que 'fI .ch ••••

.A. eitc.l.r • prlmelr. notícia C.·•• at.nd.r aos trab.lh.dore. Inativo.? Não há nenhum ••• nio
d. rllllbaçio •••••• torneio. ehe- o ás 'U.I r.milia.. H' pouco. ler que a direção da Caixa t.-"•.••...• ..t•.•... notad •••••nt •• dia. pellÔ. da r.mili. d. um nh. r.cebido inrormaçõe. fala ••
••• •••••••• •• »e,orltmento Au· opar.rio d81 oflein •• de Joaquim ou que .1 contribuiç6e. de._
l_ ~a .••• und. Dlvilio o Tavor. procurou a C.ixa para t.das no. .alarlo. não a.tej.m
de W_J ••••.• II. laoo li maJ..I um. consulta medica .~ndo re- sendo recolhida. .01 cofr.. d.
u_ ,... •• IOMrba o patl!nta de cebida por uma enrermeir. que C, A, P. S. P ..
qua.» , quer"" •• to jom.1 em '8 achava de serviço. Revelando D. qualquer modo. a direção
tod.. •• -.-d.. wc:iai, do sua identidade, referida passô. da Caixa deve tomar uma provi-
C..... roi .urpreendidlf com a deelara- denei. para reintegrar 01 tr.lia·

O SORTEIO DOS JOGOS çõo da enrermeira d" que o. ope- Ihadore. no pleno &:oso d•• eu.
"unld., oRtam. ,. 15 hor... rarlo. tia. ofiCina. e do tr.rego direito •. Do eontrarío, eltar' •• n-

am no". radapo. • Comi.aão d. Li&ht não tinham mai. direi. do cometida um. .berra.te d.·
Dlriaenta ~o "Torneio da Aju· .101 • benericios da C.ixa. .0na'lldade.
d••• O DEMOCRATA. eorn-
posta do. ••.•. Tt., Bandeira. 'NÃO FORAM DESPEDIDOS PELO PAOAMENTO A PAR·

. Fronalllo X•• ldio, H.rmano JUI' \ TIR DE 24 DE MAIO
t.. AII.tar 8esarr.. Orelt.. Porque r.são não' têm aque-
B•• tol. TI.io Otacllió de AlCeu. le. opera rio. direito d. recorres
Lul. <;arloo Barroto Borg.. • • Caiv.? Alegou • enrermei,.
Od.l... LhrUl. I•• o .arteio do! que os mesmos le achavam de-J...,.. flc.ndo com li Mculnte eempregado.. qUe haviam sidc
dlopoolC)io: . dei pedidos. lato. porém. não .•

1.· Jo&o - P.ulllta li J.b.· verdade. Os oper.rio. da "Cear.
que... Li&ht" Dão foram despedidos .

2,· joco - Ind.pendancla " Continunm • oer empfac.dol da
AlUla de Norte. con,panhla Imperialilta inll:l••• (

1.8 Jo&o - Paranl'lbe • 24 •• não ostio tr.b.lhando não l
••• M.io. por •••• culpe •• im da Lipt q\W

• "'Ar Ir•.••.•. do ••olta 01 b:,..

'"

/

eit 8

numa

11 "
Alega que os trabalhadores "Iotam despedidos"--A direção da Caixa está mal informada -- Os operarios continuam empre-
gados e aintla estão contribuindo para a Caixa- Enquanto tal acontece, osr. José [daria Porto faz praça de incompetencia

gamento na base julta provocou
um prot"» do. trabulhadore s,
tondo o .r, Jos" Maria Porto. que
faa prac;. de "inecmpetencía" pa ..
r. mel'- pauar •• Iecado. mail
uma T" que precisava de auto ..
ruagio •• Capitão JOII.. par.
ei.tur • pagamento, de acirdo
COIR o .,aa e~iaem 01 operariol .
JI:on f... dillo tevo lugar um.
nOTA .:o.I.r.ncia entre uma eo..
miooão ••• trabalhador.s. o Inter-
ventor iatarino da Light, um re-
pr.lent •••t. d. Delegacia Relio·

e Cont, na 3", "'RI na). .

1.-

A .ellão de ontem teve inicio
pouco depois dai 14 horas, IOb
a preddencia -do dep. Joaquim
Balto. e s.cretariada pelos In.
Ponte. Neto' e Franklin Chavel.

O primeiro orador a ocupar
.' tribuna foi o dep. Franklin
Cha... que li ocupou do DOVO
.u~ de mol.~a q~. ".,\t. a a••

Defesa
O" trabalhadore. d. Light re-

ceberam afinal o aumento de 30
por cento .utorisado pelo Cepl-
tão J9Si•• , Entretanto, o. sald.
criados por e••e aumento (I. é
que pode IIr chamado aumento)
IÓ foram pagol • partir do dia
19 d. Junho, o que não é correto,
poi•• por direlto.o 01 tr.b.lh.do-
rei devem re~ber o euedente d.
MaJo, data em que tanninou o
30 por cmto deIde o dia 24 de
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ores \ amOUlan'ces,
numa indicação da bancada comunista
Aprovado um voto de louvor aos jornalistas credenciados na Assemblcía

rilo Teixei~a. lider da UDN. de- que • sua banc.d. est.v. de DEFESA DOS VENDEDORES
ctarou que o governador Fausri- pleno acordo com • proposta do AMBULANTES
no já teria entrado em entendi- lider udeni.ta. mo. não queria O deput.do JOM M.rlnho de
mento com o diretor geral do perder o ensejo para dirigir um V.sconcelol. da bancada com•••
:I:\ep.rtamenlo de S~úd~ E.ta· apêlo a todos o. jornais d. For. Di.lI. leu d. tribuna um memo-
du.1 .e o ir. Delecado Regional tal ••••• no aentido de que pa..... ri.1 ••• hl.do por 80 "ondadono
de Saúde Federal lôbre o uso sem doravante a encarar a A. ambulante. d, mlud •••• , da rua
d. mal.ria ora gr.ssando naq.... oembléí. &tadual acima d. C{U&I- Conde D'Eu, .,.. qual ped~ •
Ia Zona. quer injunçia politico-pertídaria. •••• íntarfer.ncla •••• ....tido .se

a-!L....- - .•.•_ •• __ 1 '--_ •••••A~ ~ di..- di.f1,. 0&18 ia ~ • ~.

ve de



AiN E X O V---------

ÕES DO JORNAL O ~!~ºfª~!~,EDIÇio DE 02/09/47~

/



~

"

(lnte, Pr.1I) - A
pular" publicou a _

entrevl.ta do ,Mnador
10. Pr..ta.,· •.. propW.
nlnlncla d. "trÕpoli ••

I entrevl.ta fAra~adi-
I. 15 d. AIO'to a ,-á.

pondaot.. de em1S10'
n.elr •• , que, aotretanto,

reeaa. Ela • entre-

s cara('terizao~ manejos dos imper~alistas ianques em ~ntrevista que, ain
ama cadeia d~emissoras estrangeiras-Mais um ato da fragi-comedi", pCiYiame1i

I e". cada pais! 'p,/os interesses dos seus povos os Partidos COlDiinistas-
herdeiros d~ Hi#~r, facilitando a cooperação pacific~: entre as TepablrcCis amenama

I • 1*;' ',-' -------------------------01 ),poyol, latino-americanos mui- mo ianque quer coloniaar a Euro- I), -------
,to .ipe~am neste instante da de- .pa, impedir o desenvolvimento
~ação argentina porque vêm em democrático de seus povoa,e' para
Perón' w:P. govemante que está isto .u.tenta govêmos reacíonâ-
lutando de maneira reaU.ta em rios e tirânicos com empréstimos
defesa do progresso e da indepen· e ermcmentos, Na América Lati-
dênda da Argentina. na, com exceção da Argentina, o

2.a PERGUNTA: - Pensa domínio já é quasi completo e 01
que •• rá posai•• l elaborar, em empréstimo. IÓ terão feito. lia
futuro pr6ximo, um plano MIll' medida em que te tomarem ín-
.luIll par. • América Latina, ee- diapen•••• I. para IUltentar um
piado do modelo do pIaDo Mar- ou outro ditador em apertural fi..
lhaU pera a Europa' nanceiras.' . , ' - •

RESPOSTA: -:- 11:evidente- • 3.· PERGUNTA: ,- ~ - U'- N IDA O E D ~ [lI! O C R A.,~ 1A p'R O O R ''a §SQ
menta demeceaaáno, J' que o na, •• gundo a lua maneira de LJ i 1'1 n~,. I.J
plano Manhall para a Europa, vêr, o melhor método para al_ o t .: - .
nada mala. eenão uma extenaio <,' ..".;.~" .••.• 2- '-é •••:;,.\ '''NO fi -- FORTAL~~A - TERCA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 1947 -r- N.o 4~9
européia dOI mét9doa ianquel de - •.• , - - • ~ ,
domínio e exploração\ dOI povo. ~ ,Ir..:a~ r~'~{" , ", - ,--:""'";"'. - •

~-- O"-",~ • rIlM~~'! n~~r~it~fi1lrr .~úIl@ , 'dÜú)l@ -ti' - C
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•tIl. B.rr'I, psru
reo\ll:l~aO do .eu programa

projlreldlta d. fortalecer a paz,
a lIberdad. e a de!J:locracia e lu-
tur pelo d.senvolvimento da in-
dÚltrla nacional, diminuição do
cuato da vida e tGllução dOI pro-
blemal do campo. .

~e .Aiu~a 'a O OEMOCRATA
6 ?ublicada ' ....-.......• ~2.072,00

° da vende de livros ofertados por
(el Moura 30,00
14 .... 20,50•de M~nuel Feitosa I ~o,oo

. I ~2.162,50

ereta- necessítà 'pagar urgentemente, até 3 'de Se-
I $ '10.000,00. Apeloü, então, para 50 de seus me

0.8 afim de que, cede-um. obtivesse, em seu" cír-
ccõss, Cr $ 200,00. Foram entregues, 'nas primeiras

a Americo Barreira, Presidente da Comissão de Ajuda
Cr $ 1.500,00 dos' seguintes amigos: .. '

undo 'Vieira Cunha Cr$ 200,00
o -da Cunha Mendes . Cr$ 200.00

~'Ribeiro' Cr$ 200,00 /
tes Neto Cr$ 200,00
ri Correia Lima Cr$ 200,00

1z10'Gurgel do Amorel Cr$ 200,00
Alaor. .Albuquerque . Cr$ 200,00

1 Moura, por conta, Cr$ 100,00

ereta» espera que todos os amigos constantes da
50, e mois outros por ventura não inclui dos,
venham trazer a sua contribuicõo

"dOi lU IIf'"' fOI'. ".It.'
\I ,10'111.111111".'1'" 'I\lull

lleu e " I'fltl.I"I" dn ".\1
11011\' tmprtltlltlo • lotllu Ul 1111·1
clallvla de cunho 10c!0·rollu.IOI/),

Matarauo ouvln tudo aquilo (Contlnuaçiio do 1· p6a1nll) VI
, Intrlaado, procuruve, intima- bom servir ao público. no

menti, na lua rnodestia lntelec- Inúmeros têm sido os COSOIIn•
tual, indagar das razões de tan- em quo a policia ago quando cobrir o lor4.110, multu '''1\111 ••
tOI encomios e buscava, noa ref6- não devia e em outros momentos tenha o ar, NOllllto 1'1.1111 li'"

lios de sua alma, um termo CO· necessários fica sem tomar ne.' nhecirlo o Inluno /I 'IIr filho o ~"o
paz de sintetisar toda a extensão nhuma 'providência. Dezenaa de crificlo d. cu.t.nr toda. 1,. t1
do leu agradecimento. E quando vezes tem acontecido que viojan-I pesa I para 01 pollolllll Ira,," lm.w
Sua Santidade usou o adjetivo tes e pessoas outras são assalta. câ-lo em Parnaíba, para onn•••••r
"Inteligente" o Conde viu que das na Estação da Estrodo de referido ~atl1no fugiu. ,
aquilo estava passando dos limi- Ferro e esses roubos nunca são I Fatos idênticos estão acont.••,'
tes e exclamou, balançando vaga· desvendados. cendo quase sempre e a Estyçlk.:.,o·
rosamente com a. ca~eça e com Ha poucos dias forno; ,roeu' I é o paraiee dos ladrões, por #01&;<.:.'

um olhar dOI maIs pIedosos: rados pelo comerciante P':<\,:,\o.m. grande a aglomeração de pesm'ôU'.'.
- "Oh, Santo Padre, não es- do Nonato Pinto, do municipio nas horas de chegada dos tr45l1f,"

culhamba I" . . de Ipú, o qual nos narrou que horários. Espera o povo dorat. ".
. Mr. Marvin, da mestria forma, tendo lido roubado em 3800 cru- município que o Secretário." ._~, .

não labia, até então, que era por' zeiros na Estação desta cidade, Polícia tome as providências qU;t,l ••..

tador de tantas qualidades posi- no dia 18 do ~ês passado, apre- o 'caso exige, coibindo tantos «I:' ..
tívas, Impulsionava a sua indús- sentou queixa . aqui á Delega. mes executados ás vistas compt ••••.·· .
tria, com 01 anúncos comerciais, cia e até agora nã~ pôde reha- centes da polícia local.. " . . ,quando Isto le tornava necessarro ....
Contratava, então, os melhoreo . o "~ 1

t6mlcoI em' publicidade e '08 PAR A 'ECONOMIZA~I. ~;,
"slogans", feitol sob medida, ca- ~... . , ~ "": .}
prichceamente divulgados pelos T ):,'

jornais e emiasoras; ~ram eapaees' Compre na FAR.MACIA HUMANITARIA. ~.
de convencer o sujetto mais du- a retalho as .injeções que o medico
ro deste mundo. Nunca, entretan- .' .
tO'. 'passara pela sua cabeça un: receitou. em calxa
panegírico daqueles e se Iimita-
va a díser:
. _uHe wanted to make a mess
out of me".

"Na realidade,. dificilmente se Far1m f) C l-a '
pode saber qual e o plano do sr. • V,~
Perilo Teixeira. Seus argurnen- F 2 000 'T 1 "H .. •. F t ::J" '. ""',to~" para . usar uma expressão ooe. - e.,~ umamtana - or a,eza, '),
muito do gosto do ar. Barros dos " ,
Santol, .provaram demais. Seu
p~6priC?.companheiro de ba~cB- • • ..
da, deputado Eretides Martins, _. , ~
pareceu vislumbrar nas louvam!. ~ E' N--S A C I O N A L ;\
nhas do representante de Itapi- . .:"~:
poca um novo pedido de isençãc , . .~;
de' impostos para aquela 'podero- A CASA DO~RETALHOS !jJ" ~
sa organização. E se apressou, por :'ll
isto.' a l~r p~ra o plen~rio uma Recebeu diretamente das fabricas, oti- :~.cunosa hietorieta. Se o julgamen- " \ .,
to de lua pr<;,d,!ção"fosse ent,re: mo sortimento de retalhos di:: tecidos . (
gue ao "patnotls~o. de cer,~:, para homens e mulheres. Todos a· "
deputados, "a tragédia - e nac : r
a historieta - de 'autoria do sr ! A C d R t a 1h '~:',
Eretides Martins, teria morrido a s a r O s e C1. ' o ~>' 'r
no nascedouro. Mas, felizmente, :.(;
ha na Asse~bleia. homens patrlo- Fica à Rua Liberato B,lITf)S~', 222' ~
tas e bem intencionadoa. 1

Pretendem eles, pura e sim- = --. _.: ."" .••••._.

A Humanitaria é a minha, a sua, a nossa Farmaci.&\o
•.~~.
\.'1
, '

~.
,-.''.:.u anítaria
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•11.~grQ410 oficio-resposta elaborado rela Comissã i Central da campanha de de- @="'S3. i -==
.f~tk obono-"Estamos decididos a não recuar um só instante na defef:a de nossos r 1 11

direitos" -Não houve di:;jnuição do custo de vida li__IJ
E:.;:':::::: :; •.= _~f::~~r! !~~

= = = =ª ª ª ==~ ~ ~ ª=ê.:.::~ :::'E
c:!ÁJftlonJle pl'Gmetemos, em agravou·se presentemente nol ! ::.:::.a para redução do abono dOI dade que reponta entre alguns

._ .edição de ontem, damo. á seus efeito., de modo a tomar operários não encontra apoio em industriais se generalize de for-
Jlddade, hoje, a íntegra do airida mais asfixiante a situação norma legal alguma, a não ser ma a fazer coro com o sentimen-

,,",,".ia .enviado pelo Sindicato dos econômica do operariado. Tento que se queira elevar á categoria ·10 geral dos homens mais emi-
T'nII!bàlhadores na Indústria de isso é verdade que comparando- de principio verdadeira teratolo- nentes e dos orgâos da impren·

. "ll.!it.çio.' .• ~ecel.K.m ao Sindica- se os preços dai mercadorias ven- gia jurídica. Realmente, tamanha sa, que já tomaram conhecimen-
,ti ::P1\trOn11 da melma, Trata·~e did •• no Posto de Abastecimento ~ 11 monstruosidade a ser perpe- to do que se pretende pôr em
•••• '•.•• polt. dos trabalhadores ao dos sn. A. D. Siqueira & Cio. trada que ropUiDa á consciência prática em detrimento da massa
..&-tio··aoa industriai., eomuniean- ha doi. anos atrás com o. pre- jurídica do Ceará o plano eence- trabalhadora de Fortaleza .

• í*III •.o,to,:deciião reac:ionária e ilegal !;OS dos gênerol fornecidos atual- bido e preste. a ser posto em Em face do exposto, deixamos
"....<tomaram de cortar o abono mente aOI consumidqres, chega-se prática. E não apenal nas esfe- aqui expressa a nossa resposta
~ ... v!lih:un pal:ando desde mil á conclusão de que houve as se- ras juridic:a• ressalta a repulsa ao Ofíc:io de V. S. e com ela a
_'IU:Ulto, e quarenta e cinco O guintel majoraçóes nos preçol ao ato que levará o desespero e a nossa decisão inabalavel de não
.1CJiÍr.do I que hoje publicamo, foi das mercadori.. a seguir espec:í- intranquilidade aos lares proletâ- recuar um só instante na defesa

·,,o!IlWorroAldo~la Comislão Central fic:adal: rios. Estamos convencidos de que dos ~ireitos sagrados dos nossos
J,t.» ••,:~m~~hlO de defe~ do abo- Café _ 0,40 em pacote entre os próprios lfI., industriais; assoeiadoa, para o que esgotare:

' .••••.•• fOI Jld~'na reUlllao de do- Arroz _ 0,80 em quilo ha vozes discordante. da dec:ilão I mOi todo. 01 recursos que ale;
. ,.••••. 110,do Sindicato, I!'"'do apro Açucar _ 0,50 em quilo desse Sindicato, com o que reve- nos atsegura.

••••.. . Sabão - 0,50 em barra. Iam bem nítido o sentido huma- ~ Com elevado apreço. e distinta
o() OFICIO Banha - 10,20 em quilo (I) no de seu. atos, até mesmo ·quan. consideraçêo, subscreve-me eor-

. Farinha - 0,26 em quilo. do e.tão em jogo seus interesses. • dialmente. - (a) João Carlos
·tf('"" saau!nt. o ofício em apre- Macarrão - 1,20 em pacote Que. esse aentinwnto de IOlidad.. ~~,Pre8idente".

• • 'J'JII Tai. elementol podem ser fa-
.• Fortaleza, AgOlto 28, 1947. cHmente obtidOl com a. compara·''''mo. Sr. Presidente do Sio, ção das notas correspondentes áa

1"-:~4t,> f'~ Indúltria de Fiação l' Vl'n~al efetuad.al a 22 de Outu-
·.Ii.l\:f~lI~pm em geral, no Estado bro de \1945 e 11 de AKOIto de

':"~r' - Nerta Capital. 1947.--
l"'reado Senhor, Permita-nos . V. S. re.saltar
u:.c.. Sindicato acusa o recebi. que é inconsequente e inoona:ru-'

·do orado .10 de 18 de ente basear else S:ndic:ato • de-
~ corrente, em que •••• cis50 doa sn industriail no fw:o

~tulçio ptlrt:cipa que "01 in· legundo o qual, "05 eltoquel já
DI.·•• vêm na c:ontingênc:ir eltão se acumulando!', quando

•'1:Ortar em CBrcl de 500/0 c Doa pédem instantaneamente, no
que vinham concedendo 85'1' Ofício. ora.' em r;e!J?OIIta, "o au~

!A.naamente ao. seUl operá- manto individual. da produção
,.. ba ~ de doi. ~, __ como ún:ca maneira de evitar a

• • .' ••••• f' ••

Ano II N· 4~ - R. S. Pompeu.

Estará em fe&tas tIO dia do
amanhã a Guarda Civil de For-
taleza, que comemorará, femva- Todittr a.t IIOlenidadetJI/8rão _
mente, a passagem de seu 61!~liJeooas tIO quartel da Guarda Cio
anivet'Báriode lundação. vil, iniciando-se com a oelebraçiio

O comando- de.._ instituição de uma missa. oliciada pelo c:ao
elaborou um pro,rama. que loi pelio Arquimed". Bruno, á li
distribuido á imprensa, aoompa. horas, aeguinclo-ee o hMteamento
nhacIode um convite lirmado pe- . da Bandeira Nacirmal, di.tribul.
10 Inspetor-chel. FrancilSCOd. ção de prêmioe, demonn~ d.
Pau/a HolaOO". "J;u.Ji~ • um· •• rau da_te.

O PROGRAMA

• r
\

\ f

"'~Resu·, sessão de ontem
Abundante e variado material

.COD3tou da matéria de expedien-
te da sealão de ontem do Leg:.·
lativo Estadual, a •• ber:

~,~. f _ -

seu ponto ~ti",~
mento do impos
e coD.ignaçõe ••

Memorial da Associação

Liceu para e- prédio da Escola
Normal.

O autor foi á tribuna e jus.
tificou o seu requerimento, tcncln

W.
SUBSIDIO PARA O PRO-

BLEMA DA PESCA

O deputado Pontes Neto, da
__ • _.0,.' ••••• ''------,


