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FFC do B paulista faz ^ 
autocrítica e troca $>' ^ 
dirigente por colegiado 

São Paulo — Em surdina, no melhor estilo dos tempos 
Sffe ilegalidade, o PC do B, mergulhado em profunda crise 
*"*jjnterna desde a eleição, depôs o presidente regional em São 
r ÍPaulo, António Neto Barbosa, e toda a Comissão Executiva 
•"^Estadual, substituindo-os por um colegiado. 

O PC do B não conseguiu reeleger os dois deputados 
O que tinha em São Paulo, o estadual Benedito Cintra e o 
C i federal Aurélio Perez. É o segundo partido comunista a 

(mudar a direção em São Paulo em consequência do fraco 
*;*> desempenho eleitoral. Antes, o PCB também mudou seu 
2 * presidente regional, Jarbas Holanda, por ter apoiado a 
0C candidatura derrotada do empresária António Ermírio de 
Q Moraes. « J JAN W87 
^ Os dirigentes do PC do B paulista foram depostos 

porque os 33 integrantes do Comité Central — Diretório 
Estadual, segundo a legislação vigente — em conferência 
realizada no final de dezembro os responsabilizaram pela 
"condução errada" da campanha eleitoral. Em São Paulo, 
todos os candidatos do PC do B a deputado estadual e 
federal foram levados ao horário gratuito do rádio e TV, ao 
contrário da Bahia e Rio de Janeiro, onde o partido seguiu a 
estratégia de só investir nos candidatos em condições de se 
eleger. 

O colegiado de nove membros que substitui a direção 
deposta, e que tem como seus principais integrantes o 
médico Fernando Puppo, o ex-presidente da UNE, Aldo 
Rebelo, e o metalúrgico Joel Batista, já iniciou o trabalho de 
reestruturação do partido. 

Para marcar esse esforço "e assinalar a presença do 
partido na vida do país", como destacou um dos dirigentes, 
o PC do B já programou o seu primeiro ato: uma concentra
ção popular, em São Paulo, no dia 18 de fevereiro, para 
comemorar o surgimento do partido. 

No dia 18 de fevereiro de 1962, descontentes com o que 
consideravam "manobras" do ex-secretário geral, Luís Car
los Prestes, para aprovar suas propostas no VI Congresso do 
PCB, os ex-deputados João Amazonas — atual secretário-
geral do PC do B — Pedro Pomar, Maurício Grabois, e 
Diógenes Arruda Câmara, provocaram a cisão que resultou 
na constituição do PC do B. 

O ato de 18 de fevereiro terá a participação dos seis 
deputados federais que o PC do B elegeu no país: Edmilson 
Valenti (RJ), Haroldo Lima (BA), Lídice da Mata (BA), 
Aldo Arantes (PMDB-GO), Eduardo Bonfim (PMDB-AL) j 
e Célio de Castro (PMDB-MG), além da deputada estadual I 
mais votada do partido, Jandira Feghalli (PC do B-RJ). J 


