COLLOR
1ª FITA
15/9/89 (0:44:26 - 0:49:24)
1) 0:00:00
Música instr. Mãos colocam votos numa urna. Ela explode e aparece o logotipo de Collor contra um fundo azul, e depois
contra o céu. Voz off (masc.): "Atenção, eleitor. Faltam 62 dias para você mudar esse país. Vem aí o Brasil Novo: Collor
presidente".
2) 0:00:16
Música instr. Imagens de mar e do Monte Pascoal. Imagem de uma grande cruz. Câmera desce e mostra Collor, ao pé da
cruz. Ele fala da 1ª missa realizada no Brasil, do nosso compromisso com Deus e a Fé e da fé em um futuro melhor
(0:00:36).
3) 0:01:36
Voz off (fem.) faz um curriculum da vida de Collor. Fala da ameaça de morte sofrida por ele na campanha para o gov. de
Alagoas, em 1986.
4) 0:02:06
Collor fala da sacada de uma casa, em Limoeiro de Anadia (AL) e relembra que, ali, discursou em comício, mesmo
ameaçado por pistoleiros.
5) 0:02:57
Registro do acontecimento: Collor discursa, de pé, na sacada, em meio a gritos histérios e diz que se postou ali "para ser
um alvo mais fácil para as balas assassinas".
6) 0:03:29
Collor, na sacada, de volta ao "presente", fala da esperança nas suas realizações quando na Presidência.
7) 0:04:13
Vinheta 1. Quadrado, losango e círculo, formados por linhas com cores correspondentes à da bandeira nacional, se
somam e formam a bandeira nacional. No alto está escrito Movimento Brasil Novo. Embaixo, o nome dos partidos que
formam o Mov.: PRN, PTR, PSC, PST.
8) 0:04:21
Voz off (fem.) anuncia temas a serem tratados no programa seguinte.
9) 0:04:45
O mesmo de 1) de 15/9.
0:49:24
16/9/89 (1:51:42 - 1:56:42)
Programa idêntico ao de 15/9
17/9/89 (2:58:46 - 3:03:44)
1) 0:00:00
O mesmo de 1) de 15/9. Diferença: "faltam 61 dias".
2) 0:00:17
Voz off (fem.) relembra a chegada de Collor em AL, tratada no programa anterior.
3) 0:00:28
Cena de Collor discursando em Limoeiro de Anadia.

4) 0:00:42
Voz off (fem.): "Veja a seguir a guerra contra os marajás".
5) 0:00:49
Vinheta 2. Os "ll" de Collor destroem placas nas quais está escrito "marajás", "corrupção" e etc, e vão se incorporar ao
logotipo de Collor". Mús. Instr. à la superman.
6) 0:01:07
Collor fala, no Palácio de Alagoas: "Foi aqui que tudo começou".
7) 0:01:17
Voz off (fem.): "Collor assumiu um compromisso com o povo alagoano: combate aos marajás e superfuncionários".
8) 0:01:30
Trecho de discurso, feito em AL, no qual Collor discursa contra os "superfuncionários".
9) 0:01:50
Voz off (fem.): "logo no 1º dia de gov., Collor assinou uma série de atos cumprindo as promessas de campanha: "ninguém
vai receber sem trabalhar", "fim de nomeações eleitoreiras". A cada qual corresponde um desenho representativo, no qual
se faz um "xis".
10) 0:02:32
Trecho de entrevista na qual Collor diz que não foge às suas responsabilidades e toma as medida para o bem comum.
11) 0:02:45
Voz off (fem.): "os atos caíram como um raio sobre a burocracia de AL". Dá como exemplo a FIDAM, com superpopulação
de funcionários: "formou-se uma fila de funcionários ociosos para assinar o ponto. Muitos confessavam a sua ociosidade.
Imagens correspondentes.
12) 0:03:15
Funcionários se confessam ociosos.
13) 0:03:25
Voz off (fem.) "Confusão de gente que tentava, sem sucesso, garantir o seu emprego. Collor acabou com o nepotismo e o
empreguismo".
14)
Trecho no qual Collor fala (em 8/87) que não pode tirar do sertanejo para pagar salários imorais.
15) 0:03:59
Mús. Inst. Voz off: "Com as atividades de Collor, os marajás foram à Justiça, para manter seus privilégios. Collor foi
também e ganhou. Imagens diversas: Collor em Brasília, manchetes da imprensa da época sobre Collor.
16) 0:04:37
Vinheta 1 (o mesmo de 7 de 15/9)
17)0:04:44
Voz off anuncia temas para o dia seguinte
0:04:58
18/9/89 (4:09:09 - 4:14:09)
1) 0:00:00
O mesmo de 1) de 15/9, 59 dias
2) 0:00:13
Mus. inst. imagens de praias e do Mte Pascoal. Collor, em um barco, na Baía de Cabrália, fala da descoberta do Brasil e
propõe "redescobrir o Brasil", "reconstruir a Pátria" (0:00:30).
3) 0:01:47
Clip 1: "Vamos reconstruir a nossa pátria". Imagens diversas de brasileiros, de Collor, bandeira, etc.

4) 0:03:54
Collor, junto à cruz, fala (trecho de 2) de 15/9)
5) 0:04:34
Vinheta 1 (o mesmo de 7) de 15/9)
6) 0:04:43
Vinheta 2 (o mesmo de 5) de 17/9)
0:05:00
19/9/89 (5:15:00 - 5:20:00)
Programa idêntico anterior. Única diferença: em 1) Faltam 58 dias.

2ª FITA
20/9/89 (0:33:04 - 0:38:00)
1) 0:00:00
O mesmo de 1) de 15/9, 56 dias
2) 0:00:16
Voz off (fem.) Relembra o programa anterior (da noite) no qual Collor mostrou que toneladas de arroz estão apodrecendo
em TO por culpa do governo federal.
3) 0:00:29
Collor, em meio ao arroz: "este é o Brasil da irresponsabilidade (...) esse não é o nosso Brasil".
4) 0:00:42
Voz off (f.): "Veja hoje: caminhoneiros denunciam a Collor fraude no pagamento do frete agrícola".
5) 0:00:51
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9.
6) 0:01:10
Collor fala, em Goiânia, c/ microfone na mão, em companhia de caminhoneiros, dos sofrimentos destes.
7) 0:01:26
Voz off (f.): "Em Goiânia, Collor descobre q. o gov. fed. contratou uma intermediária para transportar a safra agrícola a um
preço absurdo".
8) 0:01:38
Collor, com microfone e documento nas mãos, compara o frete dos caminhoneiros e da intermediária.
9) 0:02:12
Voz off: "Prejuízo de US$ 500 milhões". Imagens da lista. "Sabe quem paga essa conta? Você."
10) 0:02:26
Collor, com microfone na mão: "É por isso que falta dinheiro para remédio, hospital... É por essa falta de seriedade que
isso está acontecendo... Esse não é o Brasil dos nossos sonhos, mas nós vamos reconstruir o Brasil. Convoco v. p/,
conosco, participar da reconstrução.
11) 0:03:47
Clip 2. Versão instrumental da música Reconstruir o Brasil. Imagens acentuam o adesivo de Collor. Voz off (masc.): "O
Brasil está precisando de sangue novo, gente nova. Passe essa idéia p/ frente".
12) 0:04:50
Som de percussão. Imagens de Collor entre baianas. Texto na tela: "Veja à noite, a campanha de Collor está ganhando
força". Fecha com cartaz da vinheta 1.
0:04:56

21/9/89 (1:41:08 - 1:46:00)
1) 0:00:00
O mesmo de 1) de 15/9. 56 dias.
2) 0:00:17
Música instrumental. Imagens de Sol Nascente, montanhas e um filete de água. Collor aparece (0:00:34) e diz: "Serra da
Canastra, S. Roque de Minas. Aqui nasce o Rio S. Francisco, da integração nacional, cantado em prosa e verso por Luiz
Gonzaga. Mus instr. (0:01:20) Imagens do rio.
3) 0:01:59
Collor, em frente a uma cachoeira do rio, fala da beleza da paisagem e diz que se banhou no rio. Ele compara a sua
candidatura ao rio (nasceu s/ apoio, limpa, cristalina, vem ganhando força). Diz que ela não pertence a ele nem a um
partido, mas a "você que crê na Reconstrução do país".
4) 0:03:29
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9.
5) 0:03:45
Clip 3, em ritmo de samba: "Collorir eu vou". Imagens da campanha de Collor na BA.
6) 0:04:44
Vinheta 1
0:04:52
22/9/89 (2:49:12 - 2:54:12)
1) 0:00:00
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9.
2) 0:00:17
Collor, em estúdio (fundo azul): "Brasil é um país de 2 pesos e 2 medidas: benefícios ficam c/ o gov., a conta é paga pelo
trabalhador. Dar a este o que ele merece; governar com os humildes".
3) 0:01:48
Clip 3. Mesma música de 6) de 21/9. Imagens um pouco diferentes.
4) 0:02:05
Voz off (fem.): Ontem Collor foi levar propostas a 2 grandes líderes sindicais brasileiros (Magri e Medeiros).
5) 0:02:41
Medeiros discursa, ao lado de Collor. Diz que é a 3ª vez que Collor está ali, que tem mto em comum com o trabalhador,
sobretudo a coragem, a tradição de família (Lindolfo), e deseja sucesso.
6) 0:03:36
Voz off (fem.): Collor convidou a CGT para participar do seu plano de governo.
7) 0:03:45
Magri em entrevista: "Collor pediu sugestões. Nós estamos fazendo da forma mais democrática".
8) 0:04:04
Medeiros, em entrevista. Trabalhadores tem que participar da administrição do FGTS, Previdência, dinheiro do
trabalhador..."
9) 0:04:21
Voz off (masc.). Essas são as propostas de Collor. Imagens de fundo: porto.
10) 0:04:27
Voz off (fem.) dita as propostas. Mantêm-se as imagens de fundo.
11) 0:04:54

Cartaz da vinheta 1. Voz off (masc.). Veja amanhã propostas de Collor para a ecologia e o meio-ambiente.
0:05:00
23/9/89 (3:54:27 - 3:59:26)
Programa idêntico ao anterior.
24/9/89 (5:00:16 - 5:05:16)
1) 0:00:00
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9.
2) 0:00:18
Collor, na mata: "Estamos na Mata Atlântica. Exemplo da devastação. A mata continua a ser derrubada. Agressão em
todo o país. Queremos providências enérgicas do gov.".
3) 0:01:58
Vinheta 3. Logotipo "Collor" se transforma em "Papo de Brasil".
4) 0:02:04
Jornalista Hélio Costa, em estúdio (azul) pergunta a Collor sobre as suas propostas para a ecologia.
5) 0:02:15
Collor diz que esse é um dos grandes problemas da humanidade: "Compromisso com o meio-ambiente é um
compromisso com a vida". Diz que fez questão de levar os filhos para a Amazônia (imagens são intercaladas): "Eu queria
que meus filhos assumissem um compromisso com a Natureza".
6) 0:03:08
Voz off (masc.) Algumas propostas de Collor para a ecologia. E lista as propostas. (imagens de fundo: vitórias-régias".
7) 0:04:08
Voz off: "Povo de Dourados (M.S) se preparou p/ receber Collor. Música instrumental. Festa no aeroporto. e nas ruas.
Imagens da recepção a Collor. Voz off: "Dourados está sintonizada com o futuro". Imagens de Collor discursando. Fecha
c/ cartaz.
0:05:00

3ª FITA
25/9/89 (0:18:51 - 0:23:49)
1) 0:00:00
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9
2) 0:00:16
Mús. Instr. Voz off fala da festa p/ Collor em Campo Grande (MS) ocorrida 6ª feira. Cenas da campanha. Mús. Instr.
3) 0:01:16
Collor discursa em comício: "Quero levar a minha palavra a estudantes, donas de casa... juntos haveremos de reconstruir
o país".
4) 0:02:21
Clip 3: "Collorir eu vou". O mesmo de 3) de 22/9.
5) 0:02:43
Mús. Instr. Escrito na tela: a semana.
6) 0:02:47
Apresentadora (na tela) faz um resumo da semana da campanha de Collor. São intercaladas imagens dos eventos a que
ela se refere: episódio dos grãos, visita a cidades, etc.
7) 0:04:29

Clip "Collorir de novo". Mesma música de 3) de 22/9. Imagens diferentes.
0:04:58
26/9/89 (1:29:11 - 1:34:09)
1) 0:00:00
Vinheta 3. Logotipo de Collor vem girando e se fixa sobre fundo azul.
2) 0:00:05
Collor discursa em comício: "estamos precisando nos unir. É necessário apoio para o presidenta eleito na sua missão
difícil". Aplausos.
3) 0:01:03
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9.
4) 0:01:19
Voz off (m.): "Norte Fluminense. Collor é recebido em Itaperuna por milhares de pessoas que sabem quem vai construir
um Brasil melhor".
5) 0:01:33
Mulher do povo: "só existe um: Fernando Collor de Mello".
6) 0:01:37
Collor discursa em comício: "Vocês sabem que sempre poderão contar com um político que tem vergonha na cara."
Aplausos.
7) 0:01:54
Voz off (m.): "Bom Jesus do Itabapoana: + de 5.000 eleitores foram dar apoio a Collor".
8) 0:02:01
Collor discursa (abafado pelo barulho da multidão): "Comovido pela atenção com que vocês me recebem".
9) 0:02:35
Voz off (m): Campos amanheceu collorido. Caravanas vieram saudar o Brasil Novo".
10) 0:02:44
Depoimentos de populares pró-Collor.
11) 0:02:59
Voz off (m.): "+ de 15.000 pessoas tomaram a praça principal da maior cidade do Norte Fluminense. Em todo o país o
povo sabe escolher".
12) 0:03:09
Collor, em comício: "Currais eleitorais: o povo do RJ é contra isso. Arrebentarei as cercas c/ a força do meu ideal. Nada
nos intimida. Eu preciso de vocês". Aplausos.
13) 0:04:45
Hino nacional cantado em comício. Texto na tela:"É necessário um amplo entendimento nacional. É necessário fazer
voltar a esperança no futuro do Brasil".
0:04:58
27/9/89 (2:39:16 - 2:44:18)
1) 0:00:00
Vinheta 3. O mesmo de 1) de 26/9.
2) 0:00:06
Collor, em estúdio (fundo azul): "O reino de Avilan declarou guerra à minha candidatura. O reino dos corruptos... dos
marajás. Não estarei defendendo os interesses deles, mas de você (trabalhador, descamisado, etc). Eles sabem que
tenho coragem para enfrentá-los. Não querem discutir idéias, mas atacar pessoas. Em Campos fui informado de que

havia uma armadilha contra mim, que lá era um curral eleitoral. Vamos arrebentar as cercas com a força do ideal. Chega
de sofrimento".
3) 0:02:59
Depoimentos de populares pró Collor.
4) 0:03:16
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9.
5) 0:03:34
Collor discursa em comício e ataca as "acusações e crueldades dos adversários". Denuncia tentativa de mudar a lei
eleitoral, realizada no Congresso: "Queriam cassar o voto do analfabeto". Mús. instr. Trecho escrito: eles tentam de todas
as maneiras impedir a minha candidatura. Mas não vão conseguir. Assinatura de Collor na tela. Cartaz 1.
0:05:02
28/9/89 (3:43:23-3:48:22)
1) 0:00:00
Vinheta 3. O mesmo de 1) de 26/9.
2) 0:00:05
Collor, em escritório. Temos 2 inimigos: inflação e corrupção. Vamos falar da inflação. Ela é provocada pelo gov. q. aí
está. Dívida interna e externa. Só quem está ganhando são os marajás. Brasil Novo, s/ inflação, marajás e corrupção.
3) 0:02:24
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9.
4) 0:02:40
Voz off (m). Collor foi recebido em Natal c/ uma gde festa.
5) 0:02:54
Collor discursa em comício: "Não nos afastamos dos nossos objetivos". Multidão aplaude e aclama Collor.
6) 0:03:37
Voz off (m) comenta pesquisa do IBOPE no NE: "Os outros candidatos são iguais (mostra Lula, Covas e Pedreira). Eles
reconhecem que Collor fala a verdade. Lula foi lá e viu. É verdade o que Collor denunciou".
7) 0:04:12
Trecho do programa de Lula no qual ele constata que o arroz está estragado.
8) 0:04:21
Voz off: "Covas reconheceu que o governo federal perseguiu o povo de AL".
9) 0:04:33
Trecho do programa de Covas no qual ele denuncia o descaso p/ c/ o município de Teotônio Vilela.
10) 0:04:46
Voz off (m): "Outros candidatos são iguais. Vote em quem vai ganhar: Collor".
11) 0:04:52
Collor, em escritório: "Eu e você. A nossa vitória é a vitória do Brasil Novo".
12) 0:04:55
Vinheta 1. O mesmo de 7) de 15/9.
0:04:59
29/9/89 (4:42:55-4:47:54)
1) 0:00:00
Vinheta 3. O mesmo de 1) de 26/9
2) 0:00:05

Collor, em escritório: "Povo brasileiro é trabalhador. O gov. é o q. menos trabalha. Por isso estamos falidos. Nossas
propostas são claras. Salários devem acompanhar e repor a inflação. Participação no lucro das empresas. Gestão
colegiada dos fundos descontados do seu salário. Será possível p/ nós".
3) 0:02:00
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9
4) 0:02:17
Voz off: "Em SP, Collor esteve na porta das fábricas, conversando c/ os metalúrgicos. Garantiu que no seu gov. os
trabalhadores terão participação ativa".
5) 0:02:30
Collor discursa para os trabalhadores e ataca os sanguessugas da Política econômica. Aplausos.
6) 0:03:15
Depoimentos de populares.
7) 0:03:27
Voz off: "Em Campinas, Collor confirmou q. recebe cada vez + apoio em todas as regiões do país". Imagens da recepção
a ele.
8) 0:03:45
Collor discursa em comício e diz q. não tem compromisso c/ os banqueiros e latifundiários.
9) 0:04:29
Voz off comenta pesquisa do IBOPE no SE: "Vote em quem vai ganhar, vote Collor".
10) 0:04:49
Collor, no escritório: "Agora chegou a nossa vez".
11) 0:04:52
Vinheta 1. O mesmo de 7) de 15/9.
0:04:59

4ª FITA
30/9/93 (0:00:36 - 0:05:34)
1) 0:00:00
Vinheta 3. O mesmo de 1) de 26/9.
2) 0:00:04
Collor em estúdio (fundo preto): "Brasileiro sempre foi otimista ... esse foverno nunca me enganou mas eu sempre fui
otimista, mesmo quando perseguido ... De um tempo para cá as coisas mudaram. Brasileiro amargo. Ladrões impunes
podem empurrar qualquer um para o pessimismo. Não vamos desistir. Eu nunca desisti. Tem muita gente que não desiste
de ser uma pessoa de bem. O que voce vai ver aconteceu em Itajaí, em 1983, na pior enchente de SC.
3) 0:03:29
Imagens de enchente. Música triste.
4) 0:03:42
Repórter com microfone na mão entrevista mulher que foi pagar prestação em loja, em plena enchente.
5) 0:04:17
Imagens de enchente. Musica triste.
6) 0:04:21
Collor, em fundo negro: "Vale a pena, eu vou fazer valer a pena ser honesto e lutar. Porque agora chegou a nossa vez".

7) 0:04:35
Final da vinheta 2.
0:04:58
1/10/89
Não apresentou programa.
2/10/89 (3:16:48-3:21:49)
1) 0:00:00
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9.
2) 0:00:18
Voz off (m): Em Campos, Collor subiu 4 pontos nas pesquisas depois do comício na semana passada.
3) 0:00:29
Collor discursa em comício: "Eu não quero conversa com eles, eu irei combatê-los porque eles já fizeram muito mal ao
Brasil.
4) 0:00:47
Vinheta 3. O mesmo de 1) de 26/9. Musicado: "Collor!"
5) 0:00:50
Collor em comício: "Só tenho um compromisso: fazer um governo de que todos vocês se orgulhem".
6) 0:01:08
Voz off: "em MG, pela última pesquisa, Collor tem 4 vezes + q. o 2º e o 3º colocado juntos. Imagem de comício. Escrito na
tela: Sete Lagoas.
7) 0:01:18
Vinheta 3.
8) 0:01:23
Voz off. Em SP, Collor tb. está na frente com 28% dos votos. Imagens de carreata. Escrito na tela: Campinas.
9) 0:01:30
Collor em comício: "Vamos juntos construir o nosso Brasil".
10) Vinheta 3.
11) 0:01:51
Cena de Collor acenando em comício. Som ambiente.
12) 0:01:56
Vinheta 3.
13) 0:01:59
Voz off (m): Milhares de pessoas sairam para as ruas para dar seu apoio a Collor.
14) 0:02:05
Collor discursa em comício: "Adversários que acham que poderão nos deter com cara feia, pedra ou tiro. Tantas quanto
forem as pedras, as usaremos para construir o Brasil Novo.
15) 0:02:25
Collor acenando em comício. Som ambiente.
16) 0:02:30
Vinheta 3.
17) 0:02:34

Voz off (m): "Em Natal o comício reuniu mais de 10.000 eleitores. Prova de que Collor está ganhando no NE com quase
50% dos votos. Imagens de comícios. Letreiro informa: Natal.
18) 0:02:41
Collor em comício: "Vamos juntos, em 15/9, dar o grito de liberdade guardado na garganta. Vamos para frente..."
19) 0:03:10
Cenas de multidão, em comício, gritando o nome de Collor.
20) 0:03:16
Voz off comenta pesquisa da Datafolha: "Collor tem a maioria disparado na frente".
21) 0:03:43
Collor em estúdio: "Eu e você, juntos. Vamos construir um Brasil Novo".
22) 0:03:38
Clip 4. ("Sou Collor") em ritmo de samba. Legendado.
23) 0:04:47
Vinheta 1.
0:05:01
3/10/89 (4:22:03-4:26:56)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:18
Collor em estúdio (parede clara): "Governo Federal desvinculou a aposentadoria do salário mínimo; governo cobra e
decide sozinho; no Brasil Novo você é que vai decidir o que fazer. Vamos acabar com o escândalo da Previdência; o
dinheiro da Previdência vai ser intocável.
3) 0:02:57
Voz off cita promessas de Collor relativas à Previdência e diz: "Compromisso do governo Collor". Carimbo na tela:
"Compromisso Collor".
4) 0:03:06
Vinheta 3.
5) 0:03:10
Collor em comício: "Vamos continuar a Ferrovia Norte-Sul, mas vamos colocar na cadeia os ladrões que se aproveitaram
dela". Letreiro: Imperatriz, Maranhão.
6) 0:03:34
Voz off fala sobre a campanha de Collor no MA: "No estado do Presidente, eleitores encontram, no apoio a Collor a
melhor maneira de dizer `não' a Sarney.
7) 0:03:45
Voz off analisa pesquisa relativa à Região Norte.
8) 0:03:55
Vinheta 4: telleteste.
9) 0:03:58
Voz off: "Você sabia que Collor votou a favor das Diretas?"
10) 0:04:06
Cena da votação das diretas. Collor diz: "Fernando Collor sim!"
11) 0:04:11
Collor em estúdio: "Eu e você. Agora chegou a nossa vez!"

12) 0:04:14
Clip 4: "Sou Collor".
13) 0:04:47
Vinheta 1.
0:04:53
4/10/89 (5:26:27-5:31:29)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:16
Collor em comício: "Imperatriz: vamos dar uma resposta a eles. Vitória de 80% a Fernando Collor".
3) 0:00:37
Voz off: "Collor uma boa recepção no MA. Em Imperatriz gente de todos os cantos mostrou sua preferência".
4) 0:01:03
Depoimentos de populares pró-Collor.
5) 0:01:07
Voz off: "São Luis. Collor mostrou q., c/ ele na Presidência, todos os estados serão iguais".
6) 0:01:41
Collor discursa em comício em São Luis: "Nunca perseguirei ninguém, apesar de ter sido perseguido". Aplausos.
7) 0:02:00
Depoimento do cantor Dominguinhos: "Collor tem muito tutano".
8) 0:02:13
Dominguinhos canta em comício, enquanto Collor bate palmas ao seu lado.
9) 0:02:23
Depoimento de populares pró-Collor.
10) 0:03:10
Collor discursa em comício (Balsas - MA): "Eu preciso ...". Para de falar ante os aplausos do povo.
11) 0:03:40
Voz off comenta pesquisa (NE).
12) 0:03:55
Depoimento de populares. (Colônia gaúcha de Balsas)
13) 0:04:21
Clip 5: "Sou Collor" em ritmo de música folclórica gaúcha.
14) 0:04:50
Vinheta 1.
15) 0:04:55
Voz off: "E agora, com vocês, o candidato que votou contra a reforma agrária. Uma mão com um punhado de terra
aparece. Outra vem para pegar um pouco da terra e a 1ª se fecha. Fundo Verde (alusão à abertura de Afif).
0:05:02

5ª FITA
5/10/89 (0:47:10-0:52:09)

1) 0:00:00
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9.
2) 0:00:15
Collor em estúdio: "sucesso da agricultura foi principalmente na de exportação. Gov. q. está aí é incapaz de uma política
q. proteja os peq. e médios proprietários". Cita uma série de medidas que poderiam ser tomadas. "Vamos produzir
alimentos p/ acabar com a fome. Os poderosos são a minoria. A maioria somos nós. Chegou a nossa vez.
3) 0:02:41
Voz off cita propostas de Collor p/ a agricultura.
4) 0:03:11
Clip 4 ("Sou Collor" em ritmo de samba) intercalado com depoimentos de populares.
5) 0:04:23
Collor aplaudido em comício (som ambiente).
6) 0:04:28
Vinheta 4: Telleteste

7) 0:04:34
Voz off: "Você sabia q. Collor foi um dos primeiros a denunciar a incompetência e a corrupção do governo e foi chamado
de inimigo nº 1 de Sarney"?
8) 0:04:55
Collor (estúdio): "Eu e você. Juntos. Vamos acabar c/ tudo isto que aí está.
9) 0:04:49
Vinheta 1.
10) 0:04:53
Mãos seguram umas às outras, caoticamente. Voz off: "agora, com vocês, o cantidato que votou contra a unidade sindical.
O nome dele é..."
0:04:59
6/10/89 (1:52:37-2:00:05)
1) 0:00:00
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9.
2) 0:00:17
Collor (est.): "Faz um ano q. a nova Constituição entrou em vigor. Foi graças a mim, através do relator Bernardo Cabral,
que se criou um dispositivo que impede a criação de novos marajás. Nossa Constituição já está mudando o Brasil.
Infelizmente muitos políticos votaram contra. Vamos dar o troco. O Brasil precisa de um Presidente com coragem e força
p/ fazer cumprir a Constituição. A coragem é minha. A força vocês vão me dar. Juramento de respeitar e cumprir a
Constituição.
3) 0:02:45
Voz off dita o roteiro de Collor p/ 6ª feira. Imagens de campanha.
4) 0:03:01
Vinheta 4 (telleteste). Voz off: "Você sabia que os Brasileiros reconhecem Collor como o candidato + equilibrado? Ontem
os jornais anunciaram: `boato de q. outros candidatos haviam subido nas pesquisas desestabilizou o mercado e o ministro
disse q., se Collor não tivesse surgido, teríamos hiperinflação; pesquisa de opinião na qual Collor tem 34% dos votos
contra 14% do 2º colocado; especialistas reconhecem q. Collor é garantia de estabilidade".
5) 0:03:49
Vice, Itamar, fala sobre a Constituição e o papel da Vice-Presidência.
6) 0:04:43

Vinheta 1.
7) 0:04:48
Cartaz: Exercício de direito de resposta.
8) 0:04:51
Collor (est.): Você está vendo o desespero dos adversários. Tentaram tudo: 1º ignorar o significado da minha candidatura.
Depois partiram p/ as falsas acusações. De nada adiantaram pq. vocês não me abandonaram. Vendo q. as mentiras não
adiantaram, partiram p/ a agressão física: ataque a pedras em Niterói. Recolhi as pedras e construí um templo p/ a
democracia. Por fim, tentaram mudar a cédula. Fracassaram outra vez. Conheço a palavra honra. Jamais tocaria num
centavo do dinheiro do povo. Sofri a > perseguição q. um governador já sofreu de um presidente. Fiz mta coisa p/ AL e o
povo sabe disso.
9) 0:06:55
Depoimentos de populares.
10) 0:07:07
Voz off interpreta pesquisa sobre avaliação de Collor pelos alagoanos.
11) 0:07:14
Collor (est.): "Não importam as calúnias. Agora chegou a nossa vez".
12) 0:07:18
Voz off: "Vem aí o candidato q. tirou zero do DIAP. Imagem: mãos com os polegares p/ baixo. O nome dele é... Cartaz de
Afif.
7/10/89 (3:05:23-3:10:23)
1) 0:00:00
Vinheta 2. O mesmo de 5) de 17/9.
2) 0:00:17
Collor: "alguma coisa acontece no meu coração..., SP é como um Brasil inteiro. Gde mistura de gente. Mas tb é um lugar
no qual se torna evidente a difícil relação entre a pobreza e a riqueza. Estive em SP e me emocionei com o trabalhador
incansável".
3) 0:01:25
Collor cumprimenta trabalhadores. Música: "Sou Collor".
4) 0:01:30
Depoimento de metalúrgico pró-Collor.
5) 0:01:36
Voz off: Collor esteve em SP nas fábricas...
6) 0:01:43
Depoimento de metalúrgico pró-Collor.
7) 0:01:48
Collor discursa em palanque.
8) 0:01:55
Depoimento de metalúrgico pró-Collor.
9) 0:02:00
Collor discursa em palanque: "Ministro do trabalho será um líder sindical". Música "Collor" cantada.
10) 0:02:10
Voz off: "Em SP Collor foi carinhosamente recebido por líderes comunitários e moradores de 3 conj. habitacionais".
11) 0:02:23
Collor discursa num conjunto habitacional, aplaudido: "Construirei aqui um hospital no 1º ano do governo".

12) 0:02:55
Collor entre o povo dos conjuntos. "Collor" musicado.
13) 0:03:00
Collor (est.): SP é um estado rico mas tem problemas de saúde pq. o gov gasta pouco e mal. Investir 6% do PIB por ano
em saúde. Prevenir a doença.
14) 0:04:19
Voz off: "propostas de Collor p/ a Saúde".
15) 0:04:37
Voz off: roteiro de Collor no sábado.
16) 0:04:55
Vinheta 1
0:05:00
8/10/89 (4:13:28-4:18:29)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:15
Collor, sentado em uma sala. Esta é a casa da minha família. É aqui q. eu vou continuar morando. Ministros e autoridades
tb. O dinheiro economizado será aplicado na construção de casas populares. Se levanta e vai à beira do lago, levando os
filhos: o presidente mora ali. Lá se gastam rios de dinheiro com mordomias. O patrão dos governantes é o povo. Não às
mordomias.
3) 0:02:02
Vinheta 3 musicada. O mesmo de 4) de 2/10.
4) 0:02:05
Voz off fala da ida de Collor a Belfort Roxo e Duque de Caxias.
5) 0:02:24
Collor, em comício: + forte que o dinheiro das drogas e as armas etá o nosso desejo de mudar o Rio. Aplausos.
6) 0:02:49
Clip 4: "Sou Collor".
7) 0:03:12
Voz off anuncia roteiro de Collor. Ao fundo, musicado: "Collor!"
8) 0:03:26
Voz off: "Guilherme Afif mente". Trecho do qual Afif sorri.
9) 0:03:38
Trecho do programa de Afif no qual ele diz que um dado artigo da constituinte é de sua iniciativa.
10) 0:03:46
Voz off: Afif assinou emenda do Centrão contra os trabalhadores. Constituinte nota zero... Desafiamos ele a explicar pq.
votou contra a Reforma Agrária, voto aos 16, etc. Mãos em fundo verde. Vai debater com o povo. É assim que Collor faz.
Cenas de Collor nas ruas.
11) 0:04:44
Cena em que Collor é impedido de discursar pelos aplausos.
12) 0:04:59
Vinheta 1.

0:05:01
9/10/89 (5:21:03-5:26:02)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:17
Collor discursa em comício. No meu governo não haverão ladrões... governo de autoridade. Aplausos.
3) 0:00:49
Voz off: Collor esteve em Cuiabá. Em MT o povo vota Collor.
4) 0:01:05
Depoimentos de populares.
5) 0:01:20
"Collor" musicado. Cenas de comício.
6) 0:01:22
Voz off. Collor esteve em Miracema do Norte, TO.
7) 0:01:28
Collor discursa em comício: gov. q. aí está vira as costas p/ o TO. Fica no coração do Brasil. Esse coração vai começar a
pulsar forte.
8) 0:02:03
Depoimentos de populares.
9) 0:02:27
"Collor" cantado. Cena de comício.
10) 0:02:29
Collor discursa em comício: fazer c/ q. MG marque sua presença no cenário político nacional.
11) 0:02:44
Voz off: Collor foi a MG. Povo da Zona da Mata deu seu apoio a Collor.
12) 0:02:54
Collor discursa em comício: "eles têm meia dúzia de poderosos; eu tenho ao meu lado vocês". Aplausos.
13) 0:03:08
Voz off: "Em Manhuaçu um grande comício mostrou q. MG está c/ Collor".
14) 0:03:15
Collor, em comício: "Meu coração cheio de alegria. Levarei as imagens desta manifestação".
15) 0:03:39
"Collor" cantado em comício. Cena de comício.
16) 0:03:42
Voz off interpreta pesquisa: "Não perca seu voto, vote Collor".
17) 0:03:50
Collor (est.): "Eu e você. Agora chegou a nossa vez".
18) 0:03:54
Clip 4: "Sou Collor".

19) 0:04:44
Vinheta 1.
20) 0:04:51
Mão tenta tirar o voto de uma outra, menor. Voz off: "vem aí o candidato que votou contra o voto aos 16 anos. O nome
dele é (...) Trecho em que Afif sorri.

6ª FITA
10/10/89 (0:37:06-0:42:06)
1) 0:00:00
Vinheta 3 c/ "Collor" cantado em ritmo de samba.
2) 0:00:02
Sara Kubitschek dá depoimento sobre Juscelino e aponta Collor como continuador de Juscelino. Câmera mostra Collor ao
seu lado. Collor agradece e diz q., desde menino, viu Juscelino como um exemplo. Retornar à era de Juscelino. Agradece
o recebimento do legado.
3) 0:03:12
Vinheta 2.
4) 0:03:29
Voz off: Em Sorocaba, Collor foi recebido pelo povo nas ruas. Em SP Collor tb. está em 1º lugar. Imagens de carreata.
5) 0:03:36
Depoimento de político local sobre a boa receptividade a Collor.
6) 0:03:59
Voz off: "no comício o povo de Sorocaba lotou a praça".
7) 0:04:03
Collor em comício: "eles não conseguirão, pq ao meu lado (...) eu tenho vocês, brasileiros".
8) 0:04:17
Voz off anuncia programação de Collor no CE, em MG e SP.
9) 0:04:35
Vinheta 1.
10) 0:04:37
Voz off pergunta: "Vai fugir Afif?" e o convoca p/ um debate no Sindicato dos Metalúrgicos de SP. Imagens de mãos
recusando terras, negando votos, etc.
0:05:00
11/10/89 (1:42:10-1:47:10)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:17
Collor, em escritório: "As pessoas já sabem o q. é "marajá". Diversos tipos de marajá. Não só pessoas mas tb. instituições:
sist. financeiro internacional. Nós é que temos q. decidir o q. fazer c/ o dinheiro. Vamos combater todos os tipos de marajá:
sonegador, especulador, intermediário. Combati um tipo de marajá e ganhei. C/ o seu apoio vamos combater todos os
tipos. Eles são minoria. A maioria somos nós e chegou a nossa vez.
3) 0:03:22
Voz off fala sobre o "Projeto Brasil Novo" p/ o combate dos marajás. Carimbo: "compromisso Collor".

4) 0:03:39
Voz off: "Collor e Itamar recebem do povo do interior de SP uma gde manifestação de carinho. Duas carreatas se
encontram em Araçatuba num comício c/ milhares de pessoas.
5) 0:03:57
Collor em comício: "Confio em Deus, na força q. vocês estão me dando, na minha coragem, na minha determinação de
levar o Brasil adiante. Aplausos.
6) 0:04:14
Voz off diz que no próx. programa vai se falar do comício q. ocorreu em Caruaru e dita os futuros compromissos de Collor.
7) 0:04:35
Vinheta 1.
8) 0:04:37
O mesmo de 10) de 10/10/89.
0:05:00
12/10/89 (2:52:35-2:57:35)
1) 0:00:00
Vinheta 2
2) 0:00:17
Voz off: "Em Caruaru, Collor alcançou a maior concentração popular de toda essa campanha. Quase 100 mil pessoas.
3) 0:01:23
Collor em comício: "Nunca vi, nem soube q. Caruaru tivesse promovido festa como essa p/ nenhum político. Aplausos.
Caruaru faz homenagem a uma promessa, um objetivo. O NE não ficará mais de joelhos.
4) 0:01:35
Depoimento de populares de Caruaru.
5) 0:01:49
Collor em comício: "comigo na Presidência isso ou vai ou racha! Vamos acabar c/ a miséria!" Aplausos.
6) 0:01:58
Voz off comenta pesquisa nacional do IBOPE
7) 0:02:08
Vinheta 3. O mesmo de 1) de 10/10.
8) 0:02:11
Trecho de Sara Kubitschek e Collor de 2) de 10/10. Imagens fazem paralelo entre Collor e JK.
9) 0:03:11
Vinheta 3. O mesmo de 1) de 10/10.
10) 0:03:13
Voz off: "Você sabe pq Itamar é o Vice de que o Brasil precisa?"
11) 0:03:39
Vinheta 4: "Telleteste".
12) 0:03:42
O mesmo de 4) de 6/10.
13) 0:04:13
Clip 4. Sou Collor (samba)

14) 0:04:49
Collor, em estúdio: "Eu e você. Agora chegou a nossa vez."
15) 0:04:53
Vinheta 1.
0:05:00
13/10/89 (4:00:33-4:05:33)
1) 0:00:00
Vinheta 3. O mesmo de 1) de 10/10.
2) 0:00:02
Trecho de clip 4.
3) 0:00:14
Voz off fala sobre a Fazenda Betel, mantida por evangélicos.
4) 0:01:21
Collor (imagens de fundo: meninos da Betel): é perfeitamente possível a solução p/ o problema do menor abandonado.
5) 0:01:42
Cena de meninos da Betel cantando.
6) 0:01:56
Collor: "tenho 2 filhos: compromisso de pai no Dia da Crianças. O gov. deve orientar os demais segmentos da soc. p/
resolver a questão.
7) 0:02:26
Depoimento de pastor: "leis impedem comercialização do q. produzimos".
8) 0:02:59
Collor: "é profundamente injusto; cumprir a lei c/ creches. Vamos aproveitar 1990 p/ um programa de alfabetização.
9) 0:03:12
Cena de crianças na fazenda.
10) 0:03:35
Collor: "este é o presente do Dia da Criança q. quero dar ao Arnon e Joaquim Pedro; país mais justo p/ as crianças; menor
abandonado nunca mais".
11) 0:04:47
Voz off: "o futuro é Collor". Imagem de bebê.
0:04:59
14/10/89 (5:09:01-5:14:02)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:17
Collor, em conferência: "exercer o poder p/ o fortalecimento da sociedade".
3) 0:00:34
Voz off: "Brasil Novo está em debate. Collor apresentou o seu programa de gov. P/ a coordenação, Collor escolheu uma
mulher: Zélia Cardoso de Mello.
4) 0:00:59
Zélia fala em conferência.
5) 0:01:20

Aplausos dos espectadores da conferência.
6) 0:01:24
Voz off: "equipe de trabalho de Collor é jovem, aposta na democracia e acredita no Brasil".
7) 0:01:31
Luís Eduardo Assis fala em entrevista.
8) 0:01:54
Voz off fala nas reformas a serem implementadas: 1) administrativa; 2) fiscal; 3) patrimonial; 4) renegociação da dívida;
credibilidade; saneamento do Estado. Organogramas.
9) 0:02:41
Voz off: "compareceram à reunião da OAB jornalistas de todo o Brasil e de outros países".
10) 0:02:48
Repórter do Washington Post diz que o Manifesto de Collor sugere ruptura unilateral de acordos internacionais e pergunta
se ele não vai repetir o erro de Alan Garcia, do Peru.
11) 0:03:18
Collor diz que é nojento questões da dívida serem tratadas em N.Y. (aplausos), e que seu governo "vai encarar de frente
os banqueiros".
12) 0:04:21
Voz off fala dos resultados que virão das reformas e renegociação da dívida: 94 bilhões de dólares a mais; aumento do
PIB e do salário mínimo, Compromisso Collor.
13) 0:04:58
Vinheta 1.
0:05:01

7ª FITA
15/10/89 (noite) (0:14:51-0:19:44)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:14
Collor discursa em comício. Aplausos.
3) 0:00:24
Voz off: Collor em Crateús, no CE. Recebido por multidão q. acredita no Brasil Novo.
4) 0:00:37
Depoimentos de populares.
5) 0:00:49
Voz off. Em Sobral, Collor ficou emocionado com o apoio do povo. Imagens de Collor correndo em meio à multidão.
6) 0:00:52
Collor discursa em comício: "saio de Sobral mais fortalecido".
7) 0:01:03
Voz off: "na capital, Fortaleza, a emoção de Collor foi ainda maior". Cenas de Collor beijando Rosane.
8) 0:01:13
Collor: "Venho em nome da paz, da justiça ... da solidariedade cristã; lutar contra os poderosos; acabar com os marajás".
Discursa entre aplausos. No final é aclamado pelo povo.
9) 0:02:11
Voz off dita as propostas de Collor: aumentar o PIB em 47%, alfabetizar todas as crianças, salários mais justos p/ os
professores. Carimbado: Compromisso Collor.

10) 0:02:35
Voz off: Dia do Professor. Mostra o colégio S. Vicente de Paulo, onde Collor estudou. Apresenta professora que "conhece
Collor desde pequenininho".
11) 0:02:48
Depoimento da professora, que diz que vai votar em Collor.
12) 0:03:13
Vinheta 3. "Collor" musicado.
13) 0:03:16
Voz off: "MG também Colloriu". (Uberlândia, Ituiutaba, Araguari).
14) 0:03:39
Collor discursa em comício, sob chuva: "Trazer a vocês o meu abraço". Gritos histéricos da multidão.
15) 0:04:01
Voz off comenta pesquisa: "Collor continua disparado na frente".
16) 0:04:13
Clip 6. "Sou Collor" em ritmo de música nordestina.
17) 0:04:34
Atriz Tereza Rachel dá depoimento pró-Collor e compara o Brasil ao reino de Avilan.
18) 0:04:51
Vinheta 3.
0:04:53
16/10/89 (1:21:03-1:26:03)
O mesmo de 15/10/89 (noite)
17/10/89 (2:31:59-2:36:57)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:17
O mesmo de 2) de 14/10.
3) 0:00:33
O mesmo de 3) de 14/10 e 9) de 14/10.
4) 0:01:01
O mesmo de 10) de 14/10.
5) 0:01:30
O mesmo de 11) de 14/10.
6) 0:02:12
O mesmo de 12) de 14/10.
7) 0:02:38
Imagens de carreata. "Sou Collor" cantado.
8) 0:02:41
Voz off: "PR também colloriu. Collor recebeu apoio em várias cidades".
9) 0:03:02

Som ambiente. Apresentador do comício grita: "Olha ele aí! Olha ele aí!"
10) 0:03:09
Collor discursa: "Obrigado Maringá, até a vitória!"
11) 0:03:16
Clip 5. "Sou Collor" em ritmo de música gaúcha.
12) 0:03:31
Atriz Marília Pera dá depoimento pró-Collor. Comprometimento de Collor c/ a cultura do país.
13) 0:04:55
Vinheta 3: "Sou Collor" musicado.
0:04:58
18/10/89 (3:41:49-3:46:44)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:16
Collor em escritório: "SP é a terra de milhões de nordestinos, imigrantes de outros países, grande mistura de gente.
Complicada convivência da riqueza c/ a miséria. Estive essa semana em SP. E me emocionei c/ o trabalhador
incansável".
3) 0:01:09
Voz off: "Ourinhos também está com Collor". Ruídos de multidão. Ele também esteve em Xavantes, onde confirmou a
determinação de lutar por um Brasil Novo.
4) 0:01:32
Collor discurso: podem estar certos que terão, comigo na Presidência, um governo digno, honrado.
5) 0:01:56
Voz off: Collor provou + uma vez que é o candidato que reúne o maior nº de pessoas em todos os lugares onde passa.
6) 0:02:04
Collor: "Marília, como sempre, de pé. Juntos dia 15. Obrigado Marília. Aplausos".
7) 0:02:22
Clip 6: "Sou Collor" (mús. nordestina).
8) 0:02:45
Som ambiente, voz off: "Floreal preparou uma festa muito especial".
9) 0:03:21
Collor: "o ministro da Agricultura não será político, será um homem do campo; rev. no campo". Aplausos. Primeiras notas
do Hino.
10) 0:04:08
Voz off cita as propostas p/ a Agricultura. Compromisso Collor.
11) 0:04:25
Vinheta 3. Collor musicado.
12) 0:04:29
Collor em escritório: "Quando a gente quer a gente faz. Vamos trabalhar juntos. Chegou a nossa vez".
13) 0:04:37
Humorista João Kleber soletra "Che-gou-a-nos-sa-vez". A cada sílaba o dedo aponta para um nome da cédula, de baixo p/
cima. Na última sílaba ele aponta o nome de Collor.
14) 0:04:51

Vinheta 3. "Collor" musicado.
0:04:55
19/10/89 (noite) (4:52:02-4:57:01)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:14
Multidão aclama Collor.
3) 0:00:18
Voz off: "Collor não tem medo, a sociedade brasileira não tem medo", (cenas de Collor cantando o Hino em comício); "a
sociedade sabe o que quer. O que ela não quer é ver em seus lares a imagem de homens que se propoem a governar o
Brasil em um espetáculo de lastimável desrespeito ao eleitor e à democracia". Cenas de debate.
4) 0:00:54
Cenas de bate-boca entre Brizola e Caiado, e entre Brizola e Maluf. Sonoplastia: apito de palhaço.
5) 0:01:31
Voz off: "São todos iguais". Sonoplastia: apito de palhaço.
6) 0:01:35
Voz off: "o povo brasileiro está mostrando nas ruas que já escolheu seu candidato. Ruídos de comícios".
7) 0:01:43
Clip 4: "Sou Collor" em ritmo de samba.
8) 0:02:07
Voz off: "GO fez uma festa p/ receber Collor. Falando p/ + de 20.000 pessoas, Collor lembrou seu compromisso c/ as
crianças".
9) 0:02:31
Collor em comício: "criancinhas abandonadas". Aplausos.
10) 0:02:59
Voz off cita propostas do governo Collor p/ a educação. Carimbo Collor.
11) 0:03:30
Voz off: "Collor na Assembléia de Deus de SP".
12) 0:03:46
Collor fala em púlpito, no templo: "reconstrução moral; crise moral se combate c/ exemplos".
13) 0:04:13
Pastor fala em favor de Collor e puxa um "amém" dos espectadores.
14) 0:04:33
Voz off dá o roteiro de Collor p/ MG.
15) 0:04:57
Vinheta 3. "Collor" musicado.
0:04:59

8ª FITA
20/10/89 (0:11:34-0:16:31)
O mesmo de 19/10/89 (N)

21/10/89 (1:10:58-1:15:57)
1) 0:00:00
Vinehta 2.
2) 0:00:14
Collor (e): "Deus me privou do sentimento do medo. Fala da perseguição que sofreu como governador. Fala dos ataques
que sofre dos adversários. Fala do debate dos candidatos como desrespeito".
3) 0:00:56
Vinheta 4. Telleteste.
4) 0:02:00
Voz off: "Você sabia que sem a ajuda do governo Sarney, Collor construiu mais de 2.200 casas para os refugiados. Quem
conhece Collor vota Collor. Imagens de construção de casas. Imagens de comício em Arapiraca.
5) 0:02:15
Depoimentos de populares (AL)
6) 0:02:32
Voz off. Fala de pesquisa do IBOPE em AL e da Vox Populi no Brasil.
7) 0:03:04
Clip 4. Sou Collor em ritmo de samba.
8) 0:03:28
Voz off: "SC colloriu". Fala de recepção a Collor em cidades de SC: "Collor agradeceu..."
9) 0:03:49
Collor em comício. Construir o edifício do Brasil Novo, socialmente mais justo. Aplausos.
10) 0:04:15
Voz off fala da recepção a Collor em outras cidades: "Collor reafirmou seu compromisso com a construção do Brasil".
11) 0:04:27
Collor em comício: "Eu sou de ação, governo com autoridade".
12) 0:04:35
Vinheta 3. "Collor" musicado.
0:04:59
22/10/89 (2:21:04-2:26:04)
1) 0:00:00
Silêncio. Na tela preta, escrito em branco: "Atenção".
2) 0:00:01
Voz off: "Ontem, em Ipatinga (MG), a intolerância agrediu a democracia e fez a sua vítima.
3) 0:00:10
Homem, com rosto sangrando, em palanque de comício grita: "Olha o que a turma do PT safado fez comigo".
4) 0:00:25
Collor (e): "Os adversários tentam de várias formas calar a minha voz: mudar a Lei Eleitoral, agressão física. Vou cumprir
o meu dever de candidato". Compara a tentativa de impedir o candidato de falar às práticas fascistas. "Ataques de grupos
de baderneiros, 20 ou 30 intolerantes tentando impedir comícios de 20, 50 mil pessoas". Fala de arruaças em comícios de
adversários. "Não somos arruaceiros. Minha voz não será calada". Chegou a nossa vez".
5) 0:03:30
"Sou Collor" cantado. Cenas de campanha.
6) 0:03:34

Voz off: "Collor triunfou no RS; S. Leopoldo, terra de seu avô; em Novo Hamburgo, Collor honrou a sua orígem gaúcha".
7) 0:03:57
Collor em comício: "eles sabem que, nas minhas veias, tenho o sangue gaúcho; tenho a faca na bota". Aplausos.
8) 0:04:11
Voz off: "Collor em Canela, Gramado e Uruguaiana. São Borja, terra de Vargas, viveu o maior comício de sua história.
9) 0:04:26
Collor em comício: Rio Grande do Sul, de pé! Cabeça erguida!"
10) 0:04:53
Clip 5. "Sou Collor" em ritmo de música gaúcha.
0:05:00
23/10/89 (4:35:59-4:40:59)
1) 0:00:00
Vinheta 2
2) 0:00:17
Collor (e): "Nação brasileira vive um momento muito grave; inflação aumenta a cada dia e impede que o povo tenha uma
vida decente; não podemos cruzar os braços; fraqueza do governo, injustiça tem que ser combatida já; nossa bancada
apresenta, essa 2ª, propostas para combater a inflação; congelar o salário dos parlamentares; apresentaremos duas
emendas: a 1ª limita o pagamento dos juros da dívida e a 2ª faz uma complementação orçamentária e o orçamento para o
próximo ano. Essas são medidas concretas. Chegou a nossa vez.
3) 0:04:15
Clip 4. "Sou Collor" em ritmo de samba.
4) 0:04:22
Ator Milton Moraes dá depoimento pró-Collor e o compara a Pedro I.

5) 0:04:56
Vinheta 3. "Collor" musicado.
0:05:00
24/10/89 (5:41:11-5:46:18)
1) 0:00:00
O mesmo de 1) de 22/10.
2) 0:00:02
Voz off. O mesmo de 2) de 22/10.
3) 0:00:12
Agredido. O mesmo de 3) de 22/10.
4) 0:00:26
Collor (e). Trecho de 4) de 22/10.
5) 0:01:36
Vinheta 4. Telleteste.
6) 0:01:41
Voz off: "Você sabia que Collor combateu seriamente a violência?"
7) 0:01:59

Voz off: "Collor conquistou MG". Apoio em várias cidades, entre as quais Barbacena, que viveu o maior comício de sua
história. Em Coronel Fabriciano "Collor confirmou o seu compromisso com os + pobres".
8) 0:02:34
Collor em discurso: "Construção de um Brasil Novo, com ordem, disciplina, trabalho ..." aplausos.
9) 0:02:58
Trecho musicado: "Collor-ô-ô!"
10) 0:03:00
Sara Kubitschek. Trecho de 2) de 10/10.
11) 0:03:24
Trecho musicado. O mesmo de 9) de 24/10.
12) 0:03:27
Collor discursa em comício: "Mensagem de paz". (defeito: som sumiu)
13) 0:04:03
Voz off: "Collor foi recebido em S. Loureço e Caxambu e encerrou a visita a MG com comício em Montes Claros".
14) 0:04:10
Collor em comício: "MG de pé!"
15) 0:04:45
Voz off comenta pesquisa do Gallup.
16) 0:05:04
Vinheta: "Collor" musicado.
0:05:07

9ª FITA
25/10/89 (0:55:09-1:00:08)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:13
Collor (e). Trecho (inicial) de 2) de 23/10.
3) 0:01:13
Voz off fala sobre o decreto do salário mínimo e a cesta básica, da proposta de tabelar a cesta básica, do salário dos
parlamentares e da proposta de Collor de congelar seus subsídios.
4) 0:02:20
Depoimento de popular.
5) 0:02:34
Renan Calheiros, líder do PRN na Câmara, fala da necessidade de começar a mudar desde já.
6) 0:02:44
Voz off: "Renan Calheiros informou que está pedindo também a limitação do pagamento dos juros da dívida externa".
7) 0:03:31
Renan Calheiros: "vamos reestabelecer o resguardo do patrimônio".
8) 0:03:41
Depoimento de popular.

9) 0:03:51
Renan Calheiros defende rejeição do orçamento, porque ele instaura a sangria de divisas.
10) 0:04:04
Collor (e). Trecho (final) de 2) de 23/10.
11) 0:04:45
Voz off comenta pesquisa do IBOPE.
12) 0:04:55
Vinheta 5(?) com "Collor" musicado.
0:04:59
26/10/89 (1:57:11-2:02:07)
1) 0:00:00
Vinheta 2.
2) 0:00:17
Collor discursa em comício: "Vamos fazer que o Brasil volte a ter crescimento econômico com bem-estar social"
3) 0:00:42
"Collor" cantado em ritmo de samba. Imagens de comícios.
4) 0:00:45
Voz off fala do projeto de Collor de tornar o salário mínimo 3 vezes maior até o final do seu governo.
5) 0:01:00
Voz off: O mesmo de 3) de 25/10. Trecho final diferente.
6) 0:01:41
Renan Calheiros diz que não podemos ficar apenas no discurso. É preciso medidas efetivas para estabilizar a economia e
a democracia.
7) 0:02:11
Voz off dita outras propostas de Calheiros para combater agora a inflação.
8) 0:02:41
Collor discursa em comício: "Brasil socialmente mais justo". Aplausos.
9) 0:03:10
Voz off fala sobre comícios e recepções dadas a Collor em SP.
10) 0:03:28
Voz off analisa pesquisa do IBOPE.
11) 0:03:47
Ator Jorge Dória dá depoimento pró Collor: "é o filho que eu gostaria de ter".
12) 0:04:02
Atriz Mila Moreira dá depoimento pró Collor: "compromisso com a modernização".
13) 0:04:13
Atriz Tereza Rachel. Trecho de 17) de 15/9.
14) 0:04:27
Ator Milton Moraes faz "Che-gou-a-nos-sa-vez", como J. Kleber em 13) de 18/9.
15) 0:04:32
Clip 4. "Sou Collor" em ritmo de samba.
0:04:55

27/10/89 (3:07:03-3:12:01)
1) 0:00:00
Vinheta 6. Logotipo de Collor gira sobre fundo preto. Embaixo, o nº 20 (branco sobre azul).
2) 0:00:03
Collor (e) fala das propostas contra a inflação e pede ao povo que cobre dos deputados apoio às propostas.
3) 0:01:04
Voz off: "Você pode mudar o Brasil, ligue Brasil Novo". Na tela, uma lista de telefones.
4) 0:01:14
Voz off fala das propostas apresentadas por Renan Calheiros com ilustrações.
5) 0:01:54
Depoimento de popular.
6) 0:02:05
Voz off. O mesmo de 3) de 25/10. Trecho final diferente: "a bancada do PRN precisa de você".
7) 0:02:46
Collor: "Participe. Ligue para cá. Chegou a nossa vez."
8) 0:02:49
Voz off incita à participação na campanha.
9) 0:02:58
Collor em comício: "lutar por melhores salários, lutar ...". Multidão aclama Collor. Collor: "PB já escolheu o seu caminho".
Aplauso.
10) 0:03:37
Voz off: "PB colloriu". Collor agradeceu.
11) 0:03:50
Collor, em comício, agradece, entre aplausos.
12) 0:04:04
Clip 6. "Sou Collor em ritmo de música nordestina".
13) 0:04:29
Collor discursa em comício: "PB me dará uma vitória esmagadora em 15/9.
14) 0:04:35
Voz off comenta pesquisa do IBOPE.
15) 0:04:49
João Kleber. O mesmo de 13) de 18/9.
16) 0:04:54
O mesmo de 1) de 27/10
0:04:58
28/10/89 (4:14:52-4:19:51)
1) 0:00:00
Vinheta 6. O mesmo de 1) de 27/10.
2) 0:00:03
Voz off: "Collor esteve no Rio com mais de 2.000 mulheres do país".

3) 0:00:24
Collor discursa em comício: "a mulher terá espaço no meu governo". Aplausos.
4) 0:00:36
Depoimento de popular pró-Collor.
5) 0:01:16
Cenas de comício com as mulheres.
6) 0:01:18
Collor (e): "foi muito bom conversar com as mulheres; senti a energia das mulheres; preocupação com a inflação e a
educação". Fala das propostas de ação imediata, que será preciso gastar 40 bilhões de dólares com a educação e que o
dinheiro virá do programa de reformas. "Estou ao lado da mulher brasileira".
7) 0:03:50
"Educação" escrito na tela em P/B, imagens sombrias, também em P/B, acompanhadas de música pesada se
transformam em imagens coloridas e música alegre quando aparecem os dois "L" de Collor. Estes vão formar o logotipo
"Collor".
8) 0:04:01
Voz off fala sobre comícios e manifestações de Collor que ocorreram no RJ.
9) 0:04:12
Collor discursa em comício: "não permitir criancinhas abandonadas". Som ambiente.
10) 0:04:34
Voz off fala do Projeto Brasil Novo para a educação.
11) 0:04:56
Vinheta 6. O mesmo de 1) de 27/10.
0:04:59
29/10/89 (5:24:22-5:29:18)
1) 0:00:00
Vinheta 6. O mesmo de 1) de 27/10.
2) 0:00:04
Collor (e) fala sobre o funcionalismo público: "é justo você ganhar tão pouco?". Fala da caça aos marajás: "injustiça será
corrigida; não vou demitir quem trabalha; só os marajás".
3) 0:01:51
Mesmo esquema de 7) de 28/10. O letreiro diz "emprego".
4) 0:02:03
Voz off: "o PR já `colloriu'". Som ambiente. Imagens de comício.
5) 0:02:11
Clip 5. "Sou Collor" em ritmo de música gaúcha.
6) 0:02:19
Voz off: em Pato Branco o povo mostrou que quer mudar com Collor.
7) 0:02:26
Continua Clip 5.
8) 0:02:32
Collor discursa em comício.
9) 0:02:37

Continua Clip 5.
10) 0:02:41
Voz off: "Em Cascavel, Collor também é a única esperança de um Brasil Novo".
11) 0:02:46
Continua Clip 5.
12) 0:02:54
Collor discursa em comício: "boa parceria entre vocês e eu para reconstruir o Brasil".
13) 0:03:26
Continua Clip 5.
14) 0:03:29
Voz off fla de propostas de Collor para o funcionalismo.
15) 0:03:56
Vinheta 4. Telleteste.
16) 0:03:59
Voz off: "Collor congelou seu salário quando governador de AL, e abriu mão do salário para o resto da vida. Fala da
proposta da bancada do PRN.
17) 0:04:23
Collor: "Participe". O mesmo de 7) de 27/10.
18) 0:04:25
Voz off: "disque Collor".
19) 0:04:47
Voz off faz "Che-gou-a-nos-sa-vez".
0:04:56

10a FITA
30/10/89 (0:41:39 - 0:46:36)
1) 0:00:00
Vinheta 6: “Sou Collor”.
2) 0:00:04
Voz off: Collor esteve na Rocinha e recebeu o apoio dos moradores, provando q. ñ existe curral eleitoral. Collor tem a
preferência do eleitorado de todo o Brasil.
3) 0:00:23
Collor em comício: “Eu lhes trago a proposta de uma parceria entre vocês e eu. Vocês entram com a força do seu voto. Eu
entro c/ a minha coragem e determinação p/ resolver os problemas brasileiros e da Rocinha. Aplausos.
4) 0:00:40
Depoimento de moradores da Rocinha.
5) 0:01:09
Collor andando na multidão. Som ambiente.
6) 0:01:12
Collor (estúdio): “Estive na Rocinha. Nos locais pobres as pessoas entendem e apoiam a nossa proposta. Vi a injustiça
cara-a-cara. Pessoas têm q. viver s/ conforto e até em lugares perigosos (0:43:41: imagens de casas soterradas; letreiro:
Favela Nova República). Tragédia da Nova República nos entristeceu. Devemos nos indignar. Incompetência criminosa
da prefeitura de SP. Além de multar o dono do terreno deveria ter parado o aterramento. Além das vidas sacrificadas são
centenas de pessoas s/ teto (0:44:04: Volta Collor). Pior: no Brasil tem muita gente q. mora na rua. Sistema de
Financiamento da Casa Própria beneficiou pessoas + ricas. É hora de construir o Brasil Novo, encarar de frente o

problema da casa própria. Exemplo concreto: 3 mil casas construídas qdo eu era o gov. de AL. Posso fazer o mesmo pelo
Brasil. C/ a força do seu voto e minha coragem, vamos fazer + de 3 milhões de casas. Chegou a nossa vez”.
7) 0:04:13
Habitação: mesmo esquema de 7) de 28/11.
8) 0:04:25
Voz off apresenta propostas de Collor p/ a habitação. “Compromisso Collor” carimbado.
9) 0:04:48
Voz off: “Che-gou-a-nos-sa-vez...”.
0:04:57

31/10/89 (1:49:09 - 1:54:09)
1) 0:00:00
Vinheta 6
2) 0:00:04
Collor (estúdio): “Vamos construir o Brasil Novo. P/ q. serviu o desenvolvimento? Antena parabólica... e daí p/ a maioria?
Vou governar p/ a maioria. Desenvolvimento p/ a maioria é acabar c/ a miséria. Estudei em Universidade, viajei ao
exterior: aposto na modernidade. Mas eu estou vivendo a realidade do Brasil: desenvolvimento agora é cuidar da gente:
casa própria, saúde (...) p/ todos. Desenvolvimento só presta se for para a maioria. A maioria somos nós. E agora chegou
a nossa vez”.
3) 0:02:48
Emprego. Mesmo esquema de 7) de 28/10.
4) 0:02:59
Voz off: “Porteirinha (MG) parou p/ receber Collor”.
5) 0:03:08
Depoimentos de habitantes, intercalado c/ imagens da org. de comícios.
6) 0:03:26
Voz off: “Cenas de campanha. Porteirinha é o Brasil e em todo o Brasil tem sido assim. Collor mudou a vida das pessoas
e está mudando a do Brasil”.
7) 0:03:35
Collor em comício: “Voto é o instrumento do eleitor p/ promover as reformas”.
8) 0:03:46
Voz off fala de proposta de Collor p/ desenvolvimento: “Compromisso Collor”.
9) 0:04:09
Voz off: “MG tb colloriu”. Fala da recepção a Collor em várias cidades.
10) 0:04:26
Collor em comício: “Itamar e eu ñ vamos governar para os poderosos, mas p/ o pé-descalço, o desassistido.
11) 0:04:51
Voz off: “Che-gou-a-nos-sa-vez...”
0:05:00
1/11/89 (2:59:03 - 3:04:02)
1) 0:00:00
Vinheta 6.

2) 0:00:04
Voz off: “Alegria tomou conta da BA c/ a chegada de Collor. No interior da BA, como no resto do país, um dos maiores
problemas é a falta de assistência médica.
3) 0:00:31
Depoimentos de pessoas q. esperam s/ sucesso por atendimento.
4) 0:00:46
Collor em estúdio: “Falta de assistência médica: mortalidade infantil tem 2 causas: miséria e fome. Gastar + e melhor;
controlar a qualidade dos hospitais; remuneração dos profissionais pelo talento; relacionamento c/ sist. privado terá regras
claras. Cumprir a constituição. Saúde é direito de todos”.
5) 0:03:14
Saúde. Mesmo esquema de 7) de 28/10.
6) 0:03:24
Voz off: “Na BA, Collor deu + 1 gde passo p/ a vitória”. Refere-se a visitas a várias cidades. Em Itabuna, reafirmou sua
certeza na constituição do Brasil Novo.
7) 0:03:56
Collor: teremos q. redescobrir o Brasil dos nossos sonhos. Haveremos de reconstruir aqui, a partir desta noite.
8) 0:04:21
Voz off dita as propostas de Collor p/ a saúde.
9) 0:04:54
Voz off: “Che-gou...”
0:04:59
2/11/89 (4:03:38 - 4:08:36)
1) 0:00:00
Vinheta 6.
2) 0:00:04
Voz off: “Moradores de Moreno (PE) se enfeitaram e foram a Recife apoiar Collor. Na estação ferroviária, o povo
demonstrou a sua preocupação com a questão do transporte.
3) 0:00:21
Depoimentos de populares sobre o transporte
4) 0:00:39
Voz off: “No trem collorido tudo era festa. Som ambiente: instrumentos musicais dão o tom da festa.
5) 0:00:45
Depoimento de popular
6) 0:00:59
Collor (estúdio): “+ de 50 milhões de pessoas usam transporte coletivo no país. Pagam caro por um serviço péssimo. É 1
injustiça q. o trabalhador tenha q. gastar 1/3 do salário mínimo p/ ir e voltar do trabalho e perca 4 ou 5 horas do dia na
condução. Vamos atacar o problema pelos dois lados. Baixar os custos e melhorar o serviço. Aperfeiçoar o vale-transporte
(p/ todos); lei q. regulamente a concessão de serviços de transporte. Transporte bom é um direito da constituição q.
vamos cumprir. Chegou a nossa vez.
7) 0:02:29
Transporte: mesmo esquema de 7) de 28/10.
8) 0:02:41
Voz off: “Em Recife Collor recebeu uma gde manifestação de apoio. Pernambucanos confirmaram: “esperança está c/
Collor”.

9) 0:02:55
Collor em comício: “Temos q. distribuir melhor a riqueza, resolver problemas das gdes cidades. É necessário apenas boa
aplicação dos recursos”.
10) 0:03:10
Voz off cita propostas de Collor p/ o transporte. “Compromisso Collor”

11) 0:03:45
2 “ll” de Collor formam a haste de uma balança. Voz off: “Collor acha q. o cidadão deve ser + forte q. o Estado, defende a
livre iniciativa ... (a cada afirmação um peso é colocado no prato direito da balança) e por isso tem gente q. pensa q. Collor
é de direita”. “Mas tem gente q. acha q. Collor é de esquerda: vai fazer Reforma Agrária ... (1 peso no prato esquerdo p/
cada proposta; c/ 3 pesos em cada prato a balança se equilibra) “Collor é equillíbrio”.
12) 0:04:17
Depoimento de Ipojuca Pontes pró Collor.
13) 0:04:37
Nadadora Daniela Lavagnino sai da água, tira a touca e dá depoimento pró Collor.
14) 0:04:48
Voz off: “Che-gou...”
0:04:58
3/11/89 (5:13:17 - 5:18:16)
1) 0:00:00
Vinheta 2 modificada. Os 2 “ll” de Collor “criam” emprego, escola, casa, transporte, saúde. (dentro de cada uma das
placas “criadas”, imagens correspondentes).
2) 0:00:18
Collor (estúdio): “emprego, escola, casa, transporte, saúde. É isso o que a gente precisa para viver. Cada pessoa é
responsável por si mesma, mas governo e sociedade tb são responsáveis. O governo deve fazer c/ o imposto o que o
indivíduo ñ pode fazer por si. Desconto da previdência é alto, mas o dinheiro ñ vai p/ a saúde, aposentadoria, etc. No meu
gov. os trabalhadores vão escolher diretamente os seus representantes na gestão da Previdência. Você, contribuinte, é
que vai decidir. Mas não podemos esperar. Governo tem que pagar agora à Previdência o que deve. Luis Antônio de
Medeiros está fazendo campanha pelo pagamento imediato. Essa campanha é nossa. Somos a maioria e chegou a nossa
vez”.
3) 0:03:00
Vinheta 6.
4) 0:03:04
Medeiros diz q. dívida é um caso de polícia.
5) 0:03:29
Voz off: “Em Osasco (lugar da primeira greve contra a ditadura) + de 60 mil trabalhadores foram apoiar Collor.
6) 0:03:41
Collor em comício: “Meu compromisso com o trabalhador está de pé. Vem de longa data: avô, Lindolpho Collor, foi o
primeiro ministro do trabalho e criou a Previdência”.
7) 0:04:15
Voz off dita propostas de Collor para a Previdência.
8) 0:04:31
Vinheta 4: “Telleteste”.
9) 0:04:34

Voz off: “Você sabia que, em apenas dois anos como governador de AL, Collor construiu 130 armazéns comunitários,
novos hospitais e postos de saúde, escolas, estradas...”.
10) 0:04:54
Voz off: “Che-gou...”
0:04:59

11a FITA
4/11/89
1) 0:00:00
Vinheta 2 modificada.
2) 0:00:15
Collor, em comício: “Culpa da inflação é do atual Presidente, corrupto e incompetente. Ao invés de se preocupar em
acabar com a inflação, pôr os corruptos na cadeia, fica criando dificuldades para a consolidação do processo democrático.
3) 0:00:54
Voz off: “Processo democrático vai se consolidar com as eleições. Presidente eleito tem q. ter coragem e experiência p/
resolver crise q. o gov. Sarney fez desabar sobre o país. Sarney patrocinou a candidatura Sílvio Santos: golpe na
democracia pq ele está com medo de Collor. Cita jornais e revistas. Sarney está c/ medo de Collor pq. este fez boa
administração s/ ajuda dele, tem coragem p/ por os corruptos na cadeia. Seu voto é sua arma contra Sarney. Vote certo.
Vote Collor.
4) 0:02:28
Vinheta: Telleteste
5) 0:02:31
Voz off: Você sabia q., na reunião dos governadores do PMDB em 1987 Collor foi o único contra a prorrogação do
mandato de Sarney.
6) 0:02:43
Voz off: “Em AL, como em todo o Brasil, só existe uma certeza: Collor p/ a presidência. Arapiraca uniu essa certeza numa
só voz” (gritos de “Collor! Collor!”)
7) 0:02:58
Collor em comício: “No meu governo fui perseguido por esse presidente pq. ele queria a independência e a dignidade do
meu povo em troca de migalhas do governo federal. AL se mantém de pé, de cabeça erguida, jamais se dobrou a este
marajá que ocupa a presidência”.
8) 0:03:33
Depoimento de mulher, ao lado de Collor: “ele salvou meu filho”. Collor agradece e beija a mulher e a criança.
9) 0:04:14
Clip . Mus. instr. de “Sou Collor”. Cenas da campanha. Voz off: “O povo está de bem c/ Collor”.
10) 0:04:40
Pepita Rodrigues ensina a votar em Collor.
0:05:00

5/11/89 (1:32:28 - 1:37:28)
1) 0:00:00
Silêncio. Na tela preta, está escrito em branco: “Atenção”.

2) 0:00:03
Collor (estúdio): “Peço licença para hoje falar com uma pessoa em particular, um homem que, desgraçadamente, ainda
ocupa a Presidência. Gostaria de tratar c/ o sr. José Sarney c/ elegância, mas não posso: omisso, desastrado. Nação
brasileira está chocada c/ suas manobras. Q. direito tem o sr. de transformar as eleições em um programa de auditório? O
sr. sempre foi um político de 2a classe e se beneficiou de uma tragédia: arrocho, inflação, apadrinhamento. Perseguiu
quem se opôs a você. O sr. está c/ medo de que? Perder privilégios? Ser investigado? Vou mesmo levantar a sujeira do
seu gov e por os corruptos na cadeia. Está apostando no caos, no ‘quanto pior, melhor’. Queira Deus deter este plano
sinistro que pode levar o conflito p/ as ruas e, a pretexto de manter a ordem, baixar um novo AI-5, se perpetuando no
poder como um ditador de opereta. É preciso que o povo saiba que o sr. vetou a lei aprovada no Congresso e deixou em
aberto o prazo p/ a filiação partidária, p/ permitir, até o último momento, um nome que garanta a sua impunidade. Mas o
povo não é bobo e sabe q. o sr. patrocinou essa montagem, a candidatura Sílvio Santos, como um golpe ... do baú. Em 5
anos, o sr. não deu nada, nem dignidade, nem pão. Pode perder suas esperanças. C/ o fim do seu governo termina uma
triste fase da política da nação. C/ o meu governo começa uma nova fase: instituições sérias, Brasil vai voltar a crescer e
brasileiro vai ter orgulho do seu país. Acabou o tempo da corrupção. Chegou o tempo dos homens de bem. Chegou a
nossa vez!
0:05:00
6/11/89 (2:34:34 - 2:39:34)
Programa idêntico ao de 5/11/89
7/11/89 (3:37:21 - 3:29:55)
1) 0:00:00
Voz off: “Perfil do presidente ideal”. Imagem de um perfil (escuro) de Collor. Dentro dele aparecem imagens de pessoas
trabalhando, médicos, etc. “Brasil precisa de um presidente tão novo quanto o país que ele quer construir. Idéias
modernas; dar fim à pobreza e à miséria. Cuide da saúde, educação (etc...) p/ todos. O perfil de um presidente ideal é o
de um homem que tenha a coragem de enfrentar os problemas de frente”. Collor se vira de frente e sua cara é iluminada.
2) 0:00:49
Depoimentos de populares contra Sílvio Santos e pró Collor.
3) 0:01:04
Tela com tiras diagonais vermelhas. Voz off: “O Brasil precisa sair do vermelho”. Tiras formam logotipo de Collor.
4) 0:01:23
Voz off: “Manaus está c/ Collor. Povo foi às ruas e fez uma grande festa”.
5) 0:01:28
“Collor (comício): “Nosso povo é honrado e trabalhador. E juntos, vocês e eu, com a força do seu voto e minha coragem e
determinação, haveremos de construir o Brasil Novo
6) 0:01:38
Voz off: “Em Presidente Prudente uma imensa multidão consagra a candidatura preferida pelo povo”.
7) 0:01:44
Collor (comício): “O melhor de nossos agradecimentos a vocês, de Presidente Prudente”.
8) 0:02:01
Vinheta 6.
9) 0:02:05
Clip ( ) “Sou Collor” instrumental.

10) 0:02:30
Vinheta 6
0:02:34
(direito de resposta: Sarney contra Collor)
8/11/89 (4:44:27 - 4:49:27)
1) 0:00:00
Vinheta 6.
2) 0:00:04
Frei Damião abençoa a candidatura de Collor. Collor agradece.
3) 0:00:24
Voz off: “No aniversário de Frei Damião Collor foi levar o seu abraço à maior força da religiosidade nordestina. Recebeu
bençãos e votos de confiança no Brasil que começa em 15 de novembro”.
4) 0:00:41
Collor, ao lado de Frei Damião: “Quero relembrar, neste momento, a visita que recebi de Frei Damião e Frei Fernando
quando, no governo de AL e lutando contra os marajás, fui ameaçado de intervenção no estado. Quero desejar que Deus
cubra o sr. de saúde e tenacidade. Parabéns! Aplausos.
5) 0:01:21
Collor, em comício, diz que Frei Damião deu a ele uma imagem de São Francisco e que só queria vê-la de novo no
Palácio do Planalto.
6) 0:01:51
Música de Luiz Gonzaga: “Viva meu padinho Cicero Romão, viva meu padinho Frei Damião”. Imagens de cenas da
campanha.
7) 0:02:11
Depoimento de Marília Pera pró-Collor.
8) 0:02:55
Depoimento de mulher na campanha. O mesmo de 8) de 4/11.
9) 0:03:36
Clip ( ). O mesmo de 9) de 4/11.
10) 0:04:01
Depoimentos de populares que mudaram de candidato (Afif, PT) p/ Collor.
11) 0:04:15
Voz off: “Está chegando a hora”. Explica como votar em Collor.
0:05:00

12a FITA
9/11/89 (0:17:55 - 0:22:55)
1) 0:00:00
Vinheta 6
2) 0:00:04
Collor (comício): “O nosso povo é bom, honrado... Se a crise está aí, a culpa é das autoridades de Brasília q. ñ
soubessem esclarecer seus compromissos c/ o povo.
3) 0:00:21
Cantor popular, na rua, canta “PRN urgente, Fernando Collor p/ Presidente”. Entremeado c/ cenas de campanha.

4) 0:00:59
Collor (e): “Obrigado, minha gente. Quero agradecer a vocês. Vitória não será minha, mas do Brasil Novo q., unidos,
vamos construir. Ao me dirigir aqui ao sr. José Sarney pude dizer o que estava preso em nosso coração. Ele ñ tem o
direito de resposta. Tem o dever de dar uma resposta. Ñ esperamos q. ele nos responda. Quem tem q. responder somos
nós. Vamos exercer esse direito dia 15/11. Nossa resposta será a vitória. Vamos mostrar q. chegou a nossa vez.
5) 0:02:50
Clip ( ) “Sou Collor” instrumental. Voz off: “o povo está de bem c/ Collor”
6) 0:03:16
Voz off: “O povo está de bem c/ Collor pq Collor está começando a mudar o Brasil através das propostas q. fez chegar ao
Congresso através do líder do PRN na Câmara Renan Calheiros. Collor propôs congelamento da cesta básica, dos
subsídios dos deputados, dos juros da dívida externa, divulgação dos bens da união. É assim q. se constrói um Brasil
Novo. Pesquisas comprovam. Mostra resultados de pesquisas sobre as propostas de Collor
7) 0:04:13
Depoimento de populares sobre as propostas de Collor.
8) 0:04:32
Voz off: “Milhares de pessoas estão assinando medidas de combate à inflação. Renan Calheiros está pedindo urgência na
aprovação das medidas. Você tb. pode ajudar. Junte-se a nós.
0:05:00
10/11/89 (1:25:12 - 1:30:19)
Direito de resposta de Sarney: toma todo o programa de Collor
11/11/89 (2:24:19 - 2:29:19)
1) 0:00:00
Vinheta 6
2) 0:00:04
Voz off ataca Brizola (“Itagiba”) e Sarney (“Ribamar”) por ñ dizerem a verdade. Diz que Ribamar mente pq. ñ terminou
Xingó e que Collor fez, no dia a que o programa de Sarney se refere, o + duro pronunciamento que um governador já fez
diante de um presidente. Cita jornais (c/ trechos destacados em tinta amarela) como prova. “Ribamar e Itagiba” ñ
mostraram o verdadeiro conteúdo do discurso. Queremos dedicar a todos os que se dedicaram a enganar o povo esta
canção.
3) 0:01:24
Música “Brasil, mostra a sua cara”, de Cazuza, interpretada pelo autor. Imagens de Sarney e Brizola, Brizola e Lula,
Brizola e Figueiredo, miséria, confusão, protestos, Sílvio Santos. Cartaz informa q. música foi cedida por Cazuza. Letreiro
no final diz “Obrigado, Cazuza”. Assinatura de Collor na tela.
4) 0:02:25
Magri diz que o melhor nome p/ a classe operária é Collor
5) 0:02:45
Voz off: “Vote 20, vote Collor”.
6) 0:02:53
Claúdia Raia: “Só um grande homem pode ser um bom político e Collor é um grande homem”. Cita várias qualidades de
Collor. “Ele é o presidente de que o Brasil precisa. Vamos ‘collorir’ este Brasil preto-e-branco.
7) 0:03:31
Música “Meu Brasil brasileiro” instrumental. Imagens em P/B. Pessoas vão se tornando ‘colloridas’.
8) 0:04:56
Voz off anuncia comício de Collor em Maceió.
0:05:00

12/11/89 (3:18:56 - 3:18:54)
1) 0:00:00
Voz off ensina a votar em Collor. O mesmo de 11) de 8/11.
2) 0:00:48
Voz off explica pq Itamar é o vice de Collor
3) 0:01:16
Itamar em comício: “Viva Fernando Collor!”
4) 0:01:25
Voz off: “Perfil de um presidente ideal”. O mesmo de 1) de 7/11
5) 0:02:13
Magri. Trecho final de sua fala em 4) de 11/11.
6) 0:02:19
Voz off: “Você sabia que o povo reconhece q. Collor é o candidato + equilibrado de todos? Qdo os outros candidatos
subiram nas psquisas, ouro e dólar dispararam, etc. Collor é a garantia de estabilidade, confiança e esperança no futuro.
7) 0:02:48
Cláudia Raia. O mesmo de 6) de 11/11.
8) 0:03:17
P/B para cores. O mesmo de 7) de 11/11, só que c/ Cláudia Raia falando em off: “Collorir é a esperança”.
9) 0:04:22
Collor (e): “Vamos fazer um Brasil onde valha a pena ser honesto. Chegou a nossa vez”.
10) 0:04:51
Voz off: “Vote 20. Vote Collor”.
0:04:58

