LULA
1ª FITA
15/9/89 (0:05:51-0:10:49)
1) 0:00:00
Cartaz 1. Frente Brasil Popular (FBP). Silêncio.
2) 0:00:04
Lula (e), fala dos 29 anos sem eleições e que conquistamos o direito de votar para Presidente. Diz que votar é mais
importante que mudar o canal da televisão: "queremos convidar você para participar com a gente da Rede Povo".
3) 0:02:03
Vinheta 1. Rede Povo.
4) 0:02:09
Voz off: "Está no ar uma emissora de TV diferente, da FBP".
5) 0:02:16
Voz off: "Aqui você vai ver ... Povo Repórter. Vai saber como os banqueiros ganham com a inflação".
6) 0:02:27
Repórter entrevista banqueiro que diz que aplica no over.
7) 0:02:31
Voz off: "e como o povo perde com a inflação".
8) 0:02:35
Repórter pergunta para popular tomando leite com pão e manteiga. Ele diz que vai aguentar, com essa refeição, até de
noite.
9) 0:02:39
Vinheta 2. Plim-plim.
10) 0:02:41
Ator Paulo Betti (e) diz que amanhã vai contar como nasceram a candidatura Lula e as outras. E que a Rede Povo
também tem "A praça é nossa".
11) 0:02:53
Repórter Juarez Soares, sentado em banco de praça, convida para comício na Praça da Sé.
12) 0:03:01
Ator Sérgio Mamberti canta "Vem pra praça você também". Paródia de jingle da Caixa Econômica Federal.
13) 0:03:05
Voz off anuncia um "filme inédito" - "Os corruptos também choram" - e o "Povo de Ouro", com as músicas da campanha.
14) 0:03:16
Clip 1. Lula-lá.
15) 0:04:43
Vinheta 1.
16) 0:04:49
Paulo Betti (e): "Vamos formar uma grande rede do povo.
17) 0:04:53
Vinheta 3. Símbolos do PT, PC do B e do PSB se unem.

16/9/89 (1:13:10-1:18:08)
O mesmo de 15/9
17/9/89 (2:20:31-2:25:26)
1) 0:00:00
Vinheta 1. Rede Povo.
2) 0:00:06
Voz off. O mesmo de 4) de 15/9.
3) 0:00:13
Paulo Betti (e): "Excesso de candidatos e promessas podem confundir o eleitor; vamos recordar um pouco de história".
Betti, ora em off (imagens de época), ora em estúdio, fala da ditadura, das greves de Lula e do papel desempenhado por
Sarney e Collor durante a ditadura. Fala da prisão de Lula pela polícia de Maluf. Fala da campanha das diretas, da
votação da emenda e do papel que, nela, desempenharam Sarney, Maluf e Collor. Fala da eleição de Lula para
constituinte e da atuação da esquerda na Constituinte. Liga com o presente. Diz que "você pode acreditar no Lula" e
pergunta se se pode fazer o mesmo com os outros candidatos.
4) 0:03:17
Vinheta 1. Rede Povo.
5) 0:03:23
Ator Sérgio Mamberti: "Domingo, na Praça da Sé".
6) 0:03:25
Outro ator dá mais instruções sobre o comício
7) 0:03:29
Mamberti. O mesmo de 12) de 15/9.
8) 0:03:32
Vinheta 2. Plim-plim.
9) 0:03:35
Lula (e): "Estão travando uma guerra ideológica contra o PT. Por que a classe dominante tem medo? Porque provamos
que somos capazes de administrar o Brasil de forma diferente. Não precisa de propinas. A FBP vai ganhar as eleições".
10) 0:04:50
Vinheta 3.
0:04:55
18/9/89 (3:30:28-3:35:28)
1) 0:00:00
Vinheta 1
2) 0:00:06
Voz off: o mesmo de 2) de 17/9.
3) 0:00:13
Voz off: "Plantão do povo repórter informa: prisão de corruptos na Câmara de Vereadores de SP. Dá o nome dos presos e
informações gerais sobre a prisão deles, sobre os crimes que cometeram e quando.
4) 0:01:24
Presidente da Câmara, Eduardo Suplicy, fala da importância de aputar fatos e que é preciso vontade política.
5) 0:01:34
Voz off: "Foi a 1ª Comissão de inquérito a apresentar resultado no país. Restaura a imagem da Câmara de Vereadores.
6) 0:01:45
Depoimento e entrevistas com populares sobre a prisão.

7) 0:02:04
Vinheta 2: "Plim-plim".
8) 0:02:06
Dramatização: corrupto ao telefone. Voz off conclui: "Concorrências pré-fabricadas S.A. Enfrente com Lula".
9) 0:02:27
Vinheta 4. Letra "A" do nome Lula forma uma estrela. Trecho do clip "Lula-lá".
10) 0:02:32
Lula (e). "Esta é uma gota de corrupção no mar de lama do Brasil". Cita várias. "Mas é a demonstração de quecom
governo sério pode acabar a impunidade". Compromisso da FBP.
11) 0:03:58
Vinheta 4. O mesmo de 9) de 18/9.
12) 0:04:04
Vinheta 1.
13) 0:04:07
Voz off: "Aplicar na conta 13.000". Ator vai mostrando o tamanho com a mão. Paródia de comercial.
14) 0:04:25
Vinheta 2. "Plim-plim".
15) 0:04:29
Clip 1. Engrena com outra música. Mesmas imagens do Clip e da vinheta 3.
0:05:00
19/9/89 (5:46:07-5:51:11)
1) 0:00:00
Vinheta 1.
2) 0:00:06
Voz off: o mesmo de 2) de 17/9.
3) 0:00:13
Voz off: "No Povo Repórter: a miséria do povo e a riqueza dos poderosos". "O Brasil não é um país rico, é um país de
ricos". Fala sobre a concentração de riquezas.
4) 0:00:38
Repórteres entrevistam "ricos".
5) 0:00:51
Voz off: os que produzem a riqueza não tem acesso a ela.
6) 0:01:06
Entrevista com carregador de carne que não come carne e com dona de cachorro que come carne.
7) 0:01:22
Voz off fala sobre lucros dos Bancos no Plano Verão.
8) 0:01:36
Atriz Ester Goés: "E o salário, ó" (faz "o" com os dedos), "estava congelado!"
9) 0:01:42
Voz off: "Na semana passada, homens muito ricos se reuniram para comemorar seus lucros do ano. E contaram para a
Rede Povo como fazem para ficar mais ricos".
10) 0:02:02

Homens "ricos" dizem que ganham dinheiro no "Over"
11) 0:02:15
Mulher: "A seguir você vai ver como pode mudar isso".
12) 0:02:19
Vinheta 1.
13) 0:02:21
Lula (e): "Sempre que se discute distribuição de renda, lembro de salário". Fala do seu 1º salário que recebeu: "1/2 salário
mínimo que dava para se alimentar e se vestir. 29 anos depois, 1 salário mínimo não dá p/ comer". Compara a vida do
trabalhador ao pau-de-sebo: "Não melhora". Compromisso da FBP de distribuir renda. Alguém vai ter que perder:
"banqueiros, latifundiários".
14) 0:04:31
Vinheta 4. O mesmo de 9) de 18/9.
15) 0:04:37
Voz off: "+ de 50 mil pessoas na Pça da Sé. Som ambiente de multidão: "Brasil, urgente, Lula presidente!"
16) 0:04:55
Voz off: "não perca amanhã: cobertura completa do comício. Na sua ..."
17) 0:04:59
Vinheta 1
0:05:04

2ª FITA
20/9/89 (1:04:03-1:09:03)
1) 0:00:00
Vinheta 1.
2) 0:00:05
Voz off. O mesmo de 2) de 17/9.
3) 0:00:12
Voz off: "Parece até que a campanha só acontece no Horário Eleitoral. Mas você vai ver o que os outros programas e a
televisão não querem mostrar; quem vai decidir essa eleição é o povo na rua". Imagens do comício de Lula
4) 0:00:25
Som ambiente. Repentista canta em off: "Tem que votar em Lula p/ presidente".

5) 0:00:31
Voz off: "+ de 50 mil pessoas no comício de Lula em SP. Parecia o último comício de Erundina". Descreve os participantes
do comício e o próprio comício: "o povo não arredou pé durante 6 hs; foi o > comício da campanha". Lideranças da FPB
conversaram c/ a Rede Povo.
6) 0:01:10
Jamil Haddad (pres. do PSB) fala da FPB e de Lula
7) 0:01:29
João Amazonas (pres. do PC do B): "1ª vez q. se conseguiu formar uma gde frente do povo".
8) 0:01:56
Plínio Arruda Sampaio (PT-SP): "Arrancada q. levará a FBP ao Planalto p/ mudar a cara do país".
9) 0:02:14
Voz off: "Qdo Lula chegou a Pça da Sé reviveu seus gdes momentos". Lula aclamado pelos microfones

10) 0:02:24
Voz off: "Bisol, candidato a vice, discursou"
11) 0:02:29
Bisol discursa: "Como pulsa a fé de um povo que vai se elevar à Presidência".
12) 0:02:38
Voz off: "No próx. bloco veja o discurso de Lula".
13) 0:02:43
Vinheta 1.
14) 0:02:47
Voz off: "Você pode construir pessoalmente um futuro melhor. Organize um comitê pró-Lula". Música de fundo:
acompanhamento da música "Lula-lá".
15) 0:03:05
Vinheta 4.
16) 0:03:14
Voz off: "quando chegou a vez de Lula falar já era noite".
17) 0:03:16
Lula discursa em comício: "sou candidato pq. a classe trabalhadora ... resolveu assumir a responsabilidade de dirigir o
país. Pq. não somos capazes de administrar a riqueza q. nós produzimos". Lula é aclamado. "Eles têm medo pq sabem q.
vamos suspender o pagamento da dívida externa".
18) 0:03:59
Voz off: "Lula denunciou a exploração do povo e marcou a diferença entre sua candidatura e as outras"
19) 0:04:02
Lula em comício: "Collor é caçador de maracujá, pq. os marajás estão em Brasília trabalhando p/ ele", "estas costas
velhas conhecem o peso das cacetadas da polícia do Maluf".
20) 0:04:37
Voz off: "Lula mostrou confiança na FBP e previu a sua vitória".
21) 0:04:45
Lula: "até a vitória da FBP no dia 15/11".
22) 0:04:52
Musica Lula-lá. Imagens de fogos e vinheta 3.
0:05:00
21/9/89 (2:12:11-2:17:11)
1) 0:00:00
Vinheta 1.
2) 0:00:05
Voz off: "Veja aqui o q. você não vê nas outras tevês"
3) 0:00:09
Mulher, em frente ao Citibank: "Se você pensa que todo mundo perde c/ a inflação", "enquanto o povo perde, uma turma
aí ganha com ela".
4) 0:00:20
Populares falam sobre a inflação.
5) 0:00:37

Voz off: "o trabalhador perde c/ a inflação pq o reajuste é feito c/ a inflação passada; banqueiro se protege da inflação e
tem lucro, que sai da perda do trabalhador. Animação.
6) 0:01:09
Mulher na rua: "Inflação é um meio de transferir dinheiro do povo p/ os poderosos. Sist. financeiro do regime militar,
mantido por Sarney, permite o roubo".
7) 0:01:13
Voz off: "retrato do roubo". Ilustra a decadência da participação dos salários na renda nacional: de 56% antes da ditadura
p/ 33% hoje.
8) 0:01:55
Popular: "estamos q. nem caranguejo: andando p/ trás".
9) 0:01:57
Mulher na rua. Veja a seguir como mudar isso.
10) 0:02:00
Trecho da vinheta 1. "Rede Povo".
11) 0:02:03
Lula (e): "Todo brasileiro já assistiu a político ou empresário falando mal da inflação. Só agora autoridades reconhecem q.
tem gente ganhando c/ a inflação: pessoas privilegiadas pelo gov. gdes grupos ec. É preciso reconhecer q. quem perde é
o assalariado e peq. produtor e empresário. Vamos acabar c/ a inflação não pagando a dívida externa, renegociando a
interna, acabando c/ a agiotagem. Quem quiser ganhar dinheiro vai ter q. investir na prod.; política de reforma agrária;
acabar c/ a especulação e moralizar o Estado"
12) 0:04:33
Trecho da vinheta 1
13) 0:04:35
Voz off: o mesmo de 14) de 20/9.
14) 0:04:57
Vinheta 3.
0:05:00
22/9/89 (3:20:18-3:25:18)
1) 0:00:00
Apresentação. Voz off: "Agora chegou a vez do povo, um programa da FBP na sua (cantado) `Rede Povo'".
2) 0:00:07
Voz off: "Veja o que as outras tevês não mostraram"
3) 0:00:11
Voz off: "Violência contra os trabalhadores s/ terra. 1 morto e 70 feridos pela PM de SC. Descreve o conflito e o velório do
morto.
4) 0:01:08
Dep. fed. do PT fala da violência contra o povo q. busca terra. "Poderosos usam polícia p/ seus interesses".
5) 0:01:38
Trabalhadores não arredaram pé da terra ocupada. Soc. catarinense repudiou a violência policial. Sen. Bisol quis dialogar
c/ o gov. de SC, mas este recusou-se a recebê-lo. Bisol foi ao Palácio do Gov. e lavrou o protesto da FBP.
6) 0:02:02
Bisol, no palácio: "Pior violência q. existe é a institucionalizada, do Estado".
7) 0:02:16
Voz off: "Depois Bisol deu uma declaração à imprensa"

8) 0:02:19
Bisol: "não fazem os assentamentos, o povo tem q. fazer"
9) 0:02:33
Trecho de vinheta 1.
10) 0:03:38
Vinheta 4.
11) 0:03:43
Cientista política Maria Vitória Benevides: "Lula e a FBP é o novo, é o q. vem da org. popular".
12) 0:04:11
Trecho da vinheta 1.
13) 0:04:14
Fechamento. Trecho do clip 1 c/ vinheta 3. Voz off.
0:05:00
23/9/89 (4:25:37-4:30:36)
O mesmo de 22/9
24/9/89 (5:31:28-5:36:28)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:07
Voz off: "Veja na Rede Povo o que você não vê nas outras tevês".
3) 0:00:12
Mús. instr. (Bachiana nº 4, de Villa Lobos ao violão). Imagens de idosos. Voz off: "13 milhões de aposentados.
Trabalharam duro e foram roubados do direito de uma velhice tranquila. Obrigados a voltar p/ o trabalho p/ cuidarem da
própria saúde.
4) 0:00:45
Entrevistas c/ idosos.
5) 0:01:18
Voz off: "Apesar das dificuldades diárias, eles não entregam os ptos. Associações de aposentados discutem como
pressionar os deputados p/ votar as leis complementares à Constituição.
6) 0:01:38
Pres. do Sind. dos Aposentados: "aposentados estão criando consciência política e de seus direitos".
7) 0:01:56
Voz off: "O Pres. do Sind. lembra a participação de Lula na Consitituinte em favor dos aposentados".
8) 0:02:09
Pres. do Sind. elogia atuação de Lula.
9) 0:02:16
Mús. instr.: imagens de aposentados.
10) 0:02:23
Trecho da vinheta 1.
11) 0:02:27

Lula (e): Dedicar o programa a aposentados e pensionistas. Aprovamos q. os aposentados não podem ganhar menos de
1 mínimo e que devem ganhar o mesmo salário q. qdo ativos. Mas o gov. não põe em vigor a Constituição. Vamos
garantir tudo isso c/ os trabalhadores administrando a Previdência, p/ q. o dinheiro não seja roubado. Esse é 1
compromisso de vida q. eu assumo.
12) 0:04:27
Vinheta 4.
13) 0:04:33
Ator Eduardo Tornaghi justifica voto em Lula.
14) 0:04:45
Trecho da vinheta 1.
15) 0:04:48
Fechamento.
0:05:00

3ª FITA
25/9/89 (0:49:58-0:54:58)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: aqui você vai ver o que não vê nas outras tevês.
3) 0:00:12
Voz off: "a campanha eleitoral se decide é com o povo nas ruas. Gdes comícios em todo o país. Comício da Pça da Sé. O
entusiasmo do pessoal era contagiante".
4) 0:00:38
Multidão aclama Lula.

5) 0:00:44
Lula discursa em comício: "podem matar 1,2,3 rosas, mas não conseguirão deter a chegada da primavera". Multidão
aclama Lula.
6) 0:01:09
Voz off: "na 4ª feira Lula visitou Teresina e S. Luis, comícios c/ 10.000 pessoas; 5ª feira visitou Macapá (2.000), Belém
(3.000 no aeroporto e 10.000 em comício). Jornal Estado de São Paulo disse que Lula arrastou a multidão em Belém".
7) 0:01:40
Depoimento de militante.
8) 0:01:45
Voz off anuncia que 2ª feira os operários da Volks vão investir na conta 13.000.
9) 0:01:54
Vinheta 2: "Plim-plim"
10) 0:01:57
Sérgio Mamberti fala do pagamento da dívida externa entre 1980 e 1988 ($ 132 bilhões), pergunta se o espectador sabe o
que dá para fazer com esse dinheito e diz que a dívida dobrou entre 1980 e 1988.
11) 0:02:26
Voz off analisa a evolução da dívida desde antes da ditadura até 1988. C/ gráfico.
12) 0:02:48

Mamberti: "Brasil foi vítima de uma armadilha de agiotas internacionais".
13) 0:02:53
Voz off associa a evolução da taxa de juros c/ a ev. da dívida.
14) 0:03:30
Mamberti: "Você não acha que essa dívida é injusta, devemos continuar pagando a dívida externa"?
15) 0:03:50
Vinheta 2.
16) 0:03:53
Voz off: "você vai ver o que Lula falou sobre a dívida ao Palanque Eletrônico da Globo".
17) 0:03:57
Lula diz que é favorável ao não-pagamento da dívida externa e que vai convocar uma auditoria para investigar como a
dívida foi feita e que vai criar um fundo para criar emprego, pesquisa, etc.
18) 0:04:40
Vinheta 4.
19) 0:04:45
Trecho do clip 1 c/ vinheta 3 e voz off.
0:05:00
26/9/89 (2:00:20-2:05:20)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:02
Voz off: "Aqui você vê o povo na TV".
3) 0:00:10
Voz off: "sucesso na visita de Lula a Belém. Recepção no aeroporto, carreata".
4) 0:00:31
Multidão nas ruas aclama Lula.
5) 0:00:37
Voz off: "em entrevista coletiva Lula apresentou a proposta da FBP para a defesa da Amazônia".
6) 0:00:42
Lula: "Amazônia merece um carinho todo especial: exploração e preservação das riquezas; plano global adaptado às
realidades regionais c/ o auxílio de cientistas locais p/ ñ cometer equívocos a partir de Brasília".
7) 0:00:46
Voz off: "comício de Lula na Pça do Relógio: + de 10.000 enfrentaram chuva forte e participaram de uma verdadeira festa
popular; lideranças da FBP foram ao comício".
8) 0:02:00
João Amazonas discursa em comício.
9) 0:02:33
Multidão aclama Lula.
10) 0:02:37
Lula discursa em comício: "sonho com uma outra sociedade". Agradece aos militantes, diz que não é o 2º das pesquisas,
mas o 1º. A multidão aclama cada vez + alto. Lula encerra o discurso, emocionado. Primeiros acordes de Lula-lá.
11) 0:03:41
Vinheta 4.

12) 0:03:46
Bispo Mauro Morelli dá depoimento pró Lula.
13) 0:03:56
Vinheta 2: "Plim-plim".
14) 0:03:59
Voz off: no Povo de Ouro as músicas q. vão tomar conta da campanha.
15) 0:04:03
Clip 2: "Vai lá e vê".
16) 0:04:56
Voz off fecha programa.
0:05:00
27/9/89 (3:10:24-3:15:25)
1) 0:00:00
Trecho da vinheta 1.
2) 0:00:04
Trecho da 5ª de Beethoven. Imagens de mãos pondo votos em urna. Voz off: tem candidatos que disputam a eleição para
ficar + ricos e deixar os ricos + ricos. Acabe com isso. Enfrente com Lula.
3) 0:00:22
Vinheta 2: "Plim-plim".
4) 0:00:24
Voz off: "Lula, em TO, visita depósito c/ arroz estragando mostrado por Collor. Na chegada, uma surpresa: homens
armados esperavam por Lula".
5) 0:00:46
Lula discute com homem inconformado com a sua presença ali.
6) 0:00:49
Voz off: "... e tentaram impedir a gravação de imagens do depósito".
7) 0:00:54
Homem tenta impedir câmera de continuar filmando e anda ameaçadoramente em direção a ele. O operador diz que vai
continuar e recua filmando. O homem põe a mão na lente.
8) 0:01:07
Voz off: "mesmo c/ as ameaças de violência, Lula e seu pessoal buscaram o entendimento com o pessoal da fazenda".
9) 0:01:24
Lula discute com o encarregado da fazenda.
10) 0:01:32
Voz off: "Pq. o PRN pôde entrar 2 vezes no depósito e ñ queriam deixar Lula entrar? Um dos seguranças disse q. tudo
tinha sido combinado entre combinado entre Collor e gente do gov."
11) 0:01:44
Segurança diz que alguém do CFT indicou Collor.
12) 0:01:51
Voz off: "O pessoal da fazenda recuou, Lula entrou e, do mesmo lugar em que Collor esteve, denunciou a farsa".
13) 0:02:04

Lula: "viemos constatar e constatamos q. o arroz está estragando. Collor só disse meia-verdade: o coordenador dele em
GO foi secretário-geral do Min. da Agricultura no tempo q. o arroz estragou e assumiu mtas vezes o cargo de ministro. Pq.
ñ evitou q. isso acontecesse?
14) 0:03:10
Voz off fala sobre Lázaro Barbosa. Ao fundo, o som de uma entrevista sua. Voz off: "Lázaro Deu entrevista à Rede Povo".
15) 0:03:24
Trecho da entrevista em que Lázaro diz q. se demitiu do cargo (continua o trecho anterior, no qual a entrevista era fundo
p/ a voz off). Imagem congela.
16) 0:03:36
Voz off: "ele ñ explicou pq. só depois de conviver 3 anos c/ a corrupção q. hoje ele denuncia q. resolveu deixar o cargo".
17) 0:03:45
Repórter pergunta se o ministro ñ podia coibir a falcatrua de um órgão subalterno e ele diz q. a CONAB é + subordinada
ao Min. da Fazenda q. ao da Agricultura.
18) 0:04:00
Voz off: "a Rede Povo foi a Brasília verificar a informação de Lázaro Barbosa".
19) 0:04:04
Dep. Fed. Luís Gushiken, em frente ao Min. da Agricultura: "Lázaro disse q. a CFP ñ tem nada a ver c/ o Min. da
Agricultura". Lê documentos p/ concluir q. ele ñ contou a verdade.
20) 0:04:52
Voz off: "ñ perca, no próx. programa, a 2ª parte dessa denúncia sobre a Máfia q. sonega alimentos ao povo".
21) 0:04:59
Vinheta 3.
0:05:01
28/9/89 (4:14:36-4:19:39)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: "Aqui você vê a verdade na TV".
3) 0:00:11
Voz off relembra o programa anterior e sugere q. Lázaro Barbosa era o responsável pelo arroz apodrecido.
4) 0:00:24
Lula, junto ao arroz fala sobre a responsabilidade de Lázaro Barbosa e introduz à denúncia de Gushiken sobre a máfia do
armazenamento e transporte de alimentos.
5) 0:00:51
Gushiken fala das más condições de armazenamento do arroz.
6) 0:01:08
Voz off: "Como deputado, Lula denunciou o CFP ao Tribunal de Contas por favorecer empresas privadas".
7) 0:01:28
Gushiken: "arroz é transportado p/ GO e ñ p/ armazéns do gov., mas p/ empresas privadas. Responsabilidade deste
ministério aponta p/ o Min. da Agricultura".
8) 0:02:23
Voz off: "estrutura da CEBRAZEM alugada a uma empresa privada por só 7.000 cruzeiros novos mensais".
9) 0:02:39

Gushiken, junto ao complexo agrícola: "gde mamata p/ o setor privado. Tudo feito pelos órgãos do gov., no caso o Min. da
Agricultura".
10) 0:02:51
Voz off: "Lula denunciou irregularidades no transporte de alimentos, denúncia esta detalhada por Gushiken".
11) 0:03:01
Gushiken (M. Agr.): "Arroz chega caro pq. o transporte é feito pela R.F.F.S.A q. contrasta a outra empresa, a Badel, do sr.
Wagner Canhedo, q. subloca p/ centenas de transportadoras. O frete sai 3 ou 4 vezes + caro q. o normal".
12) 0:04:02
Lula, junto ao arroz: "Nós da F.B.P. temos uma solução: auditoria nos armazéns, prender, disposição do gov. de controlar
armazenamento e transporte. Ñ se pode permitir q. se fique rico às custas da fome do outro".
13) 0:04:41
Música grave sobre imagem de Lula congelada no arroz. Letreiro denuncia q. em 1988 Erundina tentou comprar arroz da
CFP p/ a merenda mas, mesmo c/ estoque sobrando o pedido foi negado.
14) 0:04:59
Vinheta 3. Voz off informa sobre o fim do programa.
0:05:03

29/9/89 (5:14:14-5:19:14)
1) 0:00:00
Apresentação.
2) 0:00:08
Voz off: "Ato público dos metalúrgicos da VW p/ investir na conta 13.000. Milhares de operários doaram parte do salário p/
a candidatura Lula".
3) 0:00:23
Operários entrevistados dão depoimento pró-Lula.
4) 0:00:47
Voz off: "comissão de fábrica foi depositar o resultado da coleta na conta 13.000. Lula esteve na porta da VW. Reencontro
alegre, caloroso. Conversaram sobre o fundo de garantia".
5) 0:01:09
Lula, entre operários, fala sobre o fundo de garantia e denuncia q. ele ñ está sendo transferido: "dinheiro subtraído dava p/
construir + de 200.000 casas". Propõe gestão dos trabalhadores sobre o fundo e q. o fundo seja usado p/ a compra de
casa própria p/ quem ganha até 12 salários".
6) 0:02:08
Lula fez 1 discurso p/ 2.000 metalúrgicos.
7) 0:02:13
Lula discursa: "no horário gratuito todo mundo tá do lado do pobre (...) será q. é verdade? Aonde essas pessoas estavam
em 1980 qdo a gente apanhava da polícia? Em 81? Em 82?"
8) 0:03:16
Vinheta 4.
9) 0:03:23
Voz off apresenta "O passado condena", novela política, cap. 1.
10) 0:03:39
Outra voz off usa uma fórmula "fulano andava c/ beltrano, q. andava c/ cicrano" p/ ligar Geisel, Figueiredo, Sarney,
Ulysses, Delfim, Afif, Maluf, Collor, ACM, Aureliano". Diz q. essa novela vai terminar.

11) 0:04:08
Vinheta 2. "Plim-plim".
12) 0:04:10
Gde fazendeiro explica pq. aderiu a Lula.
13) 0:04:56
Vinheta 3 c/ voz off.
0:05:00

4ª FITA
30/9/89 (0:31:32-0:36:32)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:07
Voz off: "Aqui você vê o que não vê nas outras tevês".
3) 0:00:10
Voz off: "Lula no RJ, multidão p/ dar 1 abraço na Petrobrás".
4) 0:00:28
Lula discursa: "dizer que Petrobrás, BB, CSN dão prejuízo é só um milímetro de verdade. BB financia agricultura, Itaú e
Bradesco ñ". Aplausos. "É não ter coragem de dizer que a Petrobrás e a CSN subsidiam as gdes empresas. Não à
privatização. Povo vai eleger trabalhador e por as estatais a serviço do trabalhador, peq e médios empresários, e ñ dos
gdes grupos".
5) 0:03:06
Voz off: "Ao final, Lula assumiu um solene compromisso com o povo".
6) 0:03:11
Lula: "Estaremos juntos p/ impedir que riquezas estatais sejam intregues ao capital nacional e internacional; pátria livre,
democrática; trabalhador administrar a riqueza que produziu".
7) 0:03:41
Vinheta 4.
8) 0:03:46
Voz off: "Lula em Niterói, no estaleiro Mauá e em comício na Pça Araribóia c/ 8.000 pessoas".
9) 0:04:06
Som ambiente: "Multidão canta Lula-lá".
10) 0:04:11
Vinheta 2 (plim-plim).
11) 0:04:13
Voz off: "A Rede Povo cede espaço p/ pronunciamento de um representante dos funcionários do BB.
12) 0:04:19
Funcionário fala de direito q. o Judiciário reconheceu e o governo ñ quer dar. Acusa o gov de favorecer latifundiários, etc.,
c/ o BB.
13) 0:04:57
Fechamento.
0:05:00
1/10/89 (1:37:38-1:42:38)

Idêntico ao programa de 29/9.
2/10/89 (2:38:02-3:43:02)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:07
Voz off: "Aqui você vê o povo na TV".
3) 0:00:10
Voz off: "Inflação de setembro chegou quase a 36% Salários rebaixados; brasileiros inconformados".
4) 0:00:32
Populares entrevistados em supermercados reclamam dos preços e da inflação.
5) 0:00:58
Lula, em estúdio: "Depois de 15 dias de propaganda eleitoral, você deve ter notado q. todos os candidatos têm soluções p/
depois de 15 de março. Mas como o povo vai viver até lá? Todos eles são responsáveis pela inflação: banqueiro, gde
empresário. Só ñ é o trabalhador. Corremos o risco de ir p/ a hiper-inflação. Como resolver isso? Tomar medidas urgentes
já. Soluções: suspender pg. da dívida. Fim da especulação financeira, fim da sonegação, congelamento de preços de
gêneros de 1ª necessidade. É preciso uma mudança radical. Luta é pra já. No dia 15/11 pôr a classe trabalhadora para
governar o país".
6) 0:04:48
Beth Faria dá depoimento pró-Lula.
7) 0:04:55
Fechamento
0:05:00
3/10/89 (3:43:45-3:48:45)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:07
Voz off: "aqui você vê o que não vê nas outras tevês"
3) 0:00:10
Voz off: Sarney trama contra o patrimônio do povo: vai vender a Mafersa por preço de banana. Valor de venda muito
menor que o patrimônio da empresa. Trabalhadores estão contra a venda.
4) 0:01:01
Operário da comissão de fábrica (1) denuncia sub-faturamento: de 100 por 22 milhões de dólares.
5) 0:01:28
Voz off: "várias empresas interessadas na negociata".
6) 0:01:40
Outro operário (2) denuncia que os 100 ônibus que estão no pátio valem 8 milhões de dólares, a dívida do metrô do Rio é
de 18 milhões, tem estoque de 9 milhões de dólares. Só isso já cobriria o q. o gov. está pedindo.
7) 0:02:13
Voz off: "comprador terá de 8 a 10 anos p/ pagar c/ juros de 12% ao ano. Trabalhadores em assembléia decidiram que
vão lutar contra".
8) 0:02:29
Operário (2) explica as medidas que serão tomadas pelos trabalhadores: ir ao Congresso e à Bolsa.

9) 0:02:56
Voz off: "exemplo de q. o plano de privatizações de Sarney é contra o povo".
10) 0:03:04
Lula, em frente à grade: "Agora você entende pq nós somos contra a privatização. Empresas privadas só querem comprar
o q. dá lucro. Gov. Sarney, no final do mandato, quer lesar o patrimônio do brasileiro. Temos é que democratizar as
estatais".
11) 0:04:40
Vinheta: Plim plim
12) 0:04:43
Voz off: "Já nas bancas o 1º fascículo do programa de gov. da FBP. Ajude a campanha de Lula.
13) 0:04:51
Depoimento de Yoná Magalhães pró Lula.
14) 0:04:56
Fechamento
0:05:00
4/10/89 (4:47:35-4:52:35)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: "Veja na Rede Povo o que as outras tevês não mostraram".
3) 0:00:11
Voz off: "No Povo Repórter a miséria do povo e a riqueza dos poderosos".
4) 0:00:13
Atriz Ester Góes diz q. 40 milhões de brasileiros vivem c/ só 4 cruzados novos por dia, e q. isso só dá p/ 1 sanduíche de
mortadela e 1 café c/ leite. Ela pergunta: "e o almoço, o jantar, o aluguel?"
5) 0:00:36
Voz off. O mesmo de 3) de 19/9.
6) 0:00:48
O mesmo de 4) de 19/9.
7) 0:00:58
Voz off: "P/ q. eles vivam assim precisam de divisão perversa, renda dos 1% + ricos é 50 vezes > do q. a dos 50% +
pobres. Os q. produzem a riqueza ñ tem acesso a ela.
8) 0:01:37
O mesmo de 7) de 19/9.
9) 0:01:48
O mesmo de 8) de 19/9.
10) 0:02:05
O mesmo de 9) de 19/9.
11) 0:02:11
Voz off: "No início de setembro, homens mto ricos se reuniram p/ comemorar seu lucros". Música instrumental. Legendas
identificam ricos. "E eles contaram à Rede Povo como fazem p/ ficar + ricos".

12) 0:02:37
O mesmo de 10) de 19/9.
13) 0:02:50
O mesmo de 11) de 19/9.
14) 0:02:53
Vinheta 2.
15) 0:02:56
Lula em estúdio. O mesmo de 13) de 19/9.
16) 0:04:56
Fechamento
0:05:00

5ª FITA
5/10/89 (0:08:50-0:13:49)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:09
Voz off: "Veja no Povo Repórter uma Frente p/ unir o povo".
3) 0:00:12
Voz off: FBP é formada pela união do PT, PC do B e PSB. Apóia Lula e Bisol, do PSB".
4) 0:00:28
Bisol dá entrevista em comício e diz q seu nome está a serviço da unidade das esquerdas.
5) 0:00:42
Voz off: "os partidos q. formam a frente são os verdadeiros partidos de esquerda do país".
6) 0:00:47
Rogério Lustosa (PC do B) fala do seu partido e da união das esquerdas.
7) 0:01:05
Antônio Houaiss (PSB) fala do seu partido e da esperança.
8) 0:01:24
Luis Gushiken (PT): "Forças de esquerda e homens de bem devem se unir em torno de uma candidatura popular séria".
9) 0:01:42
Voz off: "PT, PC do B e PSB sempre apoiaram as lutas dos trabalhadores da cidade e do campo, enfrentaram a ditadura e
defendem os direitos do povo, a democracia e a soberania nacional. Passo importante p/ a união dos trabalhadores em
torno de Lula e Bisol p/ mudar de fato o país".
10) 0:02:05
João Amazonas: "FBP é o gde acontecimento da campanha: Unem-se as esquerdas p/ implementar as transformações
de q. o país precisa".
11) 0:02:29
Jamil Haddad (PSB): "Não queremos q. a FBP fique confinada aos 3 partidos: ingresso da população como um todo".
12) 0:03:09
Voz off: "Enqto os outros partidos estão desunidos, os populares estão unidos. Ano passado, onde os partidos de
esquerda estiveram unidos tiveram gdes vitórias".
13) 0:03:23

Clip : "Venha p/ a Frente Popular, Chegou a hora de ganhar".
14) 0:03:33
Voz off: FBP quer dizer união do povo p/ eleger o presidente".
15) 0:03:38
Vinheta 4.
16) 0:03:44
Lula em comício: "Vamos construir essa sociedade, encontrada no regime socialista".
17) 0:04:16
Beth Faria. O mesmo de 6) de 30/10.
18) 0:04:33
Trecho de clip 1.
19) 0:04:56
Fechamento
0:04:59
6/10/89 (1:16:17-1:21:17)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: em 5/10 nosso povo comemora uma data histórica: 1º aniversário da Constituição; luta contra a ditadura, por uma
constituição democrática foi dura. Deputados eleitos pelo PT, PSB e PC do B e outros setores democráticos eram minoria
na Constituinte. Enfrentaram a maioria: representantes dos banqueiros, gdes empresários, latifundiários e multinacionais.
Unidos e c/ apoio popular, conseguiram gdes vitórias. À frente desses deputados esteve sempre Lula.
3) 0:01:06
Diretor do DIAP diz q. Lula teve nota 10.
4) 0:01:28
Voz off cita os votos de Lula. Imagem da pag. do livro do DIAP.
5) 0:01:47
Vinheta Plim plim
6) 0:01:49
Lula (e) fala das perguntas que faria aos eleitores em porta de fábrica: "O q. você espera do seu deputado?"; e antecipa a
resposta: "q. faça uma lei p/ me ajudar". "Qdo cheguei na Constituinte a gde maioria era representante da classe
empresarial. A maioria eleita pensava contra os interesses da classe trabalhadora. FBP trabalhou c/ todas as forças
possíveis p/ garantir os direitos da classe trabalhadora. O q. interessava ao rico foi regulamentado inteiramente pela
Constituição e o q. interessava ao pobre ficou de ser regulamentado por lei complementar. Só vamos regulamentar isso
qdo a classe trab. tiver a maioria no Congresso. Enqto for minoria as conquistas ficam guardadas na gaveta. Temos q.
lutar p/ conquistar regulamentação dos direitos".
7) 0:03:41
Vinheta 4. Voz off: Lula é o único candidato q. ñ pede dinheiro aos poderosos.
8) 0:03:47
Voz off: quem sustenta a candidatura Lula é o povo. Operários da VW.
9) 0:03:58
Depoimento de operário.
10) 0:04:00
Voz off: ajude Lula a ser eleito. Conta 13.000 do BB.
11) 0:04:08

Voz off: Rede Povo apresenta + 1 campeão de audiência: "O passado condena, cap II". Imagem de Sarney.
12) 0:04:15
Voz off liga, via PDS, Sarney, Collor, Maluf, Afif e diz q. Sarney foi p/ o PMDB e nem o PMDB quer saber dele.
13) 0:04:40
Vinheta plim plim
14) 0:04:41
Voz off anuncia comício de Lula em P. Alegre (mús. de clip ao fundo).
15) 0:04:45
Fechamento
0:05:00
7/10/89 (2:27:00-2:32:01)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: "Lula foi o deputado + votado da Constituição e ganhou nota 10. Sua capacidade de negociar contribuiu p/ vitórias
na Constituinte".
3) 0:00:32
Voz off: "Garanhuns: Lula nasceu aqui. Veja Lula voltando e encontrando c/ parentes".
4) 0:00:39
Lula mostra álbum p/ mulher idosa.
5) 0:00:53
Voz off: "e veja Lula lembrando qdo a família tomou o pau-de-arara p/ SP, qdo ele tinha 7 anos".
6) 0:01:00
Lula fala da ocasião e lembra q. o caminhão atrasou.
7) 0:01:23
Voz off: "Greve dos metalúrgicos do ABC em 1979. Lula já era o principal líder operário do país".
8) 0:01:35
Voz off: "Ditadura militar. Na greve de 1980 Lula foi preso e processado pela LSN".
9) 0:01:44
Repórter entrevista Marisa, esposa de Lula, sobre os momentos difíceis de 1979 e 1980.
10) 0:02:15
Voz off: "Em torno das greves operários surgiu 1 gde mov. popular q. abriu as portas p/ a redemocratização. Lula se torna
1 líder nacional e participa da fundação do PT. Este ia se tornar o principal polo político da população trab. da cidade e do
campo.
11) 0:02:43
Voz off: "Lula líder da campanha das Diretas-Já em 1984. Viajou por todo o país p/ defender a causa democrática".
12) 0:02:59
Florestan Fernandes (Dep. fed. PT) fala sobre Lula e suas qualidades.
13) 0:03:30
Voz off: "Lula é o gde líder popular do país. Conhecido internacionalmente. Laços c/ importantes figuras internacionais:
Felipe González, Mário Soares, Betino Craxi, Fidel Castro, Alan Garcia. Lula é candidato à presidência".
14) 0:04:04

Bisol: "Verdadeira história do Brasil pode começar c/ esta virada de página; metalúrgico c/ sabedoria de retirante, líder
sindical,
liderança política. É o retrato do meu povo".
15) 0:04:47
Trecho do Clip 1. Voz off anuncia comício em Vila Kennedy, RJ.
16) 0:04:56
Fechamento
0:05:01
8/10/89 (3:34:31-3:39:32)
1) 0:00:00
Apresentação.
2) 0:00:09
Voz off: "Candidatura de Lula cresce em todo o país. A campanha está na rua e ganha o apoio do povo nos comícios da
FBP. Ao fundo, música Lula-lá.
3) 0:00:20
Som ambiente: Multidão grita "Brasil, urgente, Lula presidente", em comício em Manaus.
4) 0:00:28
Imagens de comício em BH. Som; música Lula-lá. Imagens de comí_io em S. Vicente (SP)
5) 0:00:39
Voz off: "multidão se emociona nos encontros c/ Lula. Multidão aclama Lula, 1º ao fundo e depois predominante.
6) 0:00:46
Voz off: FBP se apresenta unida em torno do seu candidato. Propostas de Lula estão recebendo apoio de diversos
setores da soc. Som ambiente de carreata.
7) 0:01:04
Voz off: "Oswaldo Lima Fº, dep. fed. (PE) está c/ Lula (Imagens dele discursando s/ som)".
8) 0:01:11
Dep. Lima Fº incita o eleitor a eleger "o migrante nordestino q. vai suspender o pgto da dívida externa e realizar a Ref.
Agrária.
9) 0:01:38
Voz off: "Maurício Ferreira Lima (dep. fed./PE) tb. está c/ Lula.
10) 0:01:44
Dep. Ferreira Lima: "Se são os trab. q. fazem a riqueza nacional, pq. ñ pode governar o Brasil"?
11) 0:01:54
Voz off: FBP acaba de receber importante apoio. Luís Otávio Ataíde, pres. da CEBRACAN.
12) 0:02:10
Ataíde afirma ser necessário proteger empresa nacional e Ciência e Tecnologia.
13) 0:02:39
Voz off: "Apoio a Lula por parte da comunidade científica: Luís Pinguelli".
14) 0:02:48
Pinguelli: "política de ciência e tecnologia democrática".
15) 0:03:05
Ator Osmar Prado convida os eleitores a formar uma "Gde Rede do Povo p/ eleger o pres. do Brasil".
16) 0:03:13

Vinheta Plim-plim.
17) 0:03:17
Voz off: O mesmo de 8) de 6/10.
18) 0:03:29
O mesmo de 9) de 6/10.
19) 0:03:42
O mesmo de 10) de 6/10.
20) 0:03:48
2 mãos, uma c/ isqueiro, outra c/ fórforo. A 1ª é comparada à inflação e a 2ª ao salário. Fósforo queima mão. Voz off
conclui: "Acabe c/ isso. Enfrente c/ Lula".
21) 0:03:54
Vinheta Plim-plim
22) 0:03:56
Voz off anuncia, no "Povo de Ouro", "a música que toma conta da campanha".
23) 0:04:00
Clip 1.
24) 0:04:57
Fechamento
0:05:01
9/10/89 (4:42:39-4:47:41)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:07
Voz off: "Aqui você vê a força do povo na TV".
3) 0:00:11
Voz off: "Denúncia da Rede Povo pôs a nú a negociata da privatização da Mafersa; Sarney desistiu de falar na Rede
Povo; Min. da Justiça Saulo Ramos foi forçado a reconhecer q. a R. Povo tem razão: a Mafersa é uma negociata mesmo".
4) 0:00:23
Operário da Mafersa diz q. é necessário q. a Rede Povo continue os apoiando.
5) 0:00:43
Voz off: "O caso da máfia do arroz. Ministro Íris Resende foia TV responder à denuncia de Lula. Falou só de supersafra
mas ñ explicou o pq do super-preço". Música grave. "O amigo de Íris Resende, Lázaro Barbosa, foi afastado da campanha
de Collor. Falta Collor explicar pq. convidou Lázaro Barbosa p/ coordenar sua campanha em GO.
6) 0:01:24
Voz off: "tudo isso e muito mais na tela da sua..."
7) 0:01:28
Vinheta: "Rede Pooovo"
8) 0:01:31
Voz off: "Em 5/10 Lula esteve em MG".
9) 0:01:35
Cenas de carreata. Som ambiente: "Brasil Urgente, Lula presidente".
10) 0:01:44
Voz off: "Gde comício da FBP em Juiz de Fora", falando p/ + de 20.000 pessoas".

11) 0:02:02
Multidão canta "Lula-lá".
12) 0:02:05
Vinheta 4. Continua som de 11) de 9/10.
13) 0:02:10
Voz off: + de 2.000 líderes sindicais e de org. populares se reuniram c/ Lula e prometeram gdes mobilizações populares a
partir de 12/10 contra o pg da dívida externa e a partir de 26/10 em defesa da Reforma Agrária e por melhores salários.
Lula denunciou o sofrimento da classe trabalhadora.
14) 0:02:33
Lula, na reunião: "todo trabalhador quer ter direito a casa trabalho, etc. Esse é o sonho que ñ deveria ser nada p/ quem
trabalha 240 hs por mês. E pq. ñ podem? Pq o sist. do país é o capitalismo arcaico, onde meia dúzia podem tudo e a
maioria ñ pode nada". É aplaudido pelos presentes.
15) 0:04:17
Voz off: "Vote no 1º. C/ Lula o povo vai p/ o 2º turno".
16) 0:04:22
Voz off: o mesmo de 8) de 6/10.
17) 0:04:35
O mesmo de 9) de 6/10.
18) 0:04:38
O mesmo de 10) de 6/10, mas um pco >: "Organize comitês de coleta".
19) 0:04:50
Atriz Arlete Sales convida os eleitores a formar uma gde Rede do Povo p/ eleger o Pres. do Brasil.
20) 0:04:55
Fechamento
0:05:02

6ª FITA
10/10/89 (0:00:30-0:05:28)
1) 0:00:00
Apresentacão.
2) 0:00:10
Voz off: "comício de Lula em P. Alegre. Os gaúchos receberam Lula c/ 1 festa popular. A Pça da Prefeitura ficou lotada;
multidão de 20 mil pessoas. O sen. Bisol demonstrou certeza na vitória.

3) 0:00:31
Bisol, em comício: "Venceremos no RS levando p/ a presidência um torneiro mecânico, a sabedoria da vida. Lula é o
Brasil". Puxa coro de "Lula é o Brasil".
4) 0:00:59
Voz off: "Agora veja o q. Lula disse sobre a Reforma Agrária".
5) 0:01:03
Lula: "Vamos fazer a Reforma Agrária no Brasil na terra dos latifundiários; ñ adotar a política do Médici em 70; levou p/ a
Transamazônica p/ pegar malária; Reforma agrária em cada estado; além da terra, assistência técnica, escoa,emtpo da
prod., preço mínimo" (iniciam-se os 1ºs acordes da música Lula lá).

6) 0:02:36
Clip c/ vinheta 4 e cenas de pessoas cantando em comício.
7) 0:03:11
Voz off: "Vote no 1º". O mesmo de 15) de 9/10.
8) 0:03:15
Vinheta 2. Plim plim.
9) 0:03:19
Voz off apresenta quadro "Vale a pena ver o povo". Realizações da prefeitura de P. Alegre.
10) 0:03:45
Pref. de P. Alegre, Olívio Dutra, diz q. o trabalho foi discutido c/ a comunidade; fala q. qdo Lula for Presidente "o q.
estamos fazendo aqui é 1 ex. modesto do que se fará no Brasil".
11) 0:04:10
Voz off: "Tudo isso na tela mto quente da sua Rede Povo".
12) 0:04:20
Voz off: "Quem sustenta a candidatura Lula é o povo" (VW). O mesmo de 8) de 6/10.
13) 0:04:40
Depoimento de Raquel Capiberibe, dep. fed. PSB: "Levar Lula-lá". Aponta para o Palácio do Planalto.
14) 0:04:53
Fechamento
0:04:58
11/10/89 (2:13:34-2:13:35)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: aqui você vê a verdade na tevê
3) 0:00:10
Voz off: Collor e Afif: briga é jogo de cena p/ enganar a população. Não opinam sobre assuntos realmente importantes,
inflação de 36%, negociata da privatização. Afif continua devendo explicação da atuação na Constituinte: faltou e votou
contra os trabalhadores. Já que ele não fala a verdade a Rede Povo vai falar.
4) 0:01:02
Ulysses Riedel (diretor do DIAP) explica o papel do DIAP e o livro sobre a atuação dos constituintes. Apresenta a atuação
de Afif.
5) 0:01:59
Voz off cita algumas posições de Afif.
6) 0:02:22
Riedel: Afif ñ é quem diz ser: amigo dos poderosos, ausente na defesa dos deficientes, ñ votou a restrição da exploração
dos recursos minerais por brasileiros. Suas palavras não correspondem aos fatos.
7) 0:03:00
Voz off: Collor foge dos debates porque ñ tem como explicar ao povo desmandos do seu governo: favorecimento dos
usineiros de AL, empreguismo c/ familiares; desvio de verbas da saúde; seu tesoureiro PC Farias foi processado 70 vezes
pelo BC; uso de funcionários de AL p/ a sua segurança.
8) 0:03:53
Voz off: "Tudo isso e mto + na tela mto quente.

9) 0:03:58
Clip 1
10) 0:04:19
Voz off: "Rede povo abre espaço p/ a Frente Nacional de Prefeitos. Lê mensagem anunciando reunião (mensagem tb. é
escrita na tela).
11) 0:04:56
Fechamento.
0:05:01
12/10/89 (3:23:28 - 3:28:28)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: o mesmo de 2) de 11/10.
3) 0:00:10
Voz off: 1 em 3 brasileiros ñ tem casa para morar. Recursos do FGTS desviados p/ mansões e aptos de luxo pela ditadura
e Sarney. Os trabalhadores q. constrõem os prédios ñ têm casa p/ morar.
4) 0:00:55
Operário diz q. dinheiro q. ganha só dá p/ comer.
5) 0:00:59
Voz off: gov. anti-populares qdo fazem casas p/ trabalhadores fazem assim. Mostra casas em ruínas construídas em SP.
Mostra casas construídas por Collor em AL.
6) 0:01:31
Voz off: metas para a habitação da FBP.
7) 0:02:06
Lula (e) apresenta Erundina p/ discutir problemas da moradia.
8) 0:02:33
Erundina: em vez de investir em casa popular, prefeitos favoreceram empreiteiras e minorias da cidade. Diz q. o q. foi
gasto c/ túneis poderia criar 500.000 habitações populares; fala de especulação sobre terrenos vazios e proposta de
imposto progressivo p/ controlar a especulação.

9) 0:03:36
Lula: Problema habitacional ñ é 1 problema da prefeitura de SP, P. Alegre, BH, é um problema federal; usar FGTS p/
casas p/ famílias c/ até 2 mínimos. Outras formas de arrecadação p/ habitação p/ o povo.
10) 0:04:15
Voz off: "Tudo isso..."
11) 0:04:20
Menegueli (Pres. CUT) convoca p/ jornada de protesto contra pag. da dívida no dia 12.
12) 0:04:40
Vinheta 2. Plim-plim.
13) 0:04:44
Voz off: Vitória popular. Sarney suspendeu a privatização da Mafersa. Lula recebe agradecimento de trabalhadores da
Mafersa.
14) 0:04:51

Fechamento.
0:05:00
13/10/89 (4:31:53-4:31:56)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:07
Voz off: "Aqui você vê o q. ñ vê nas outras tevês"
3) 0:00:10
Voz off: "Vitória popular: suspensa a privatização da Mafersa. Trabalhadores da Mafersa agradecem".
4) 0:00:30
Pres. da comissão de fábrica da Mafersa agradece e é cumprimentado por Lula.
5) 0:00:58
Lula: "Coragem q. vocês tiveram de fazer a denúncia. Gov. foi forçado a se curvar diante da competência de vocês".
6) 0:01:26
Voz off: "Tudo isso e mto + na sua Rede Povo"
7) 0:01:32
Voz off: "Q. país é esse? 63 M. de menores, 36 M. carentes, 7 M. abandonados. O nome do país é Brasil. A imagem de 7
M. de crianças s/ família, s/ casa, é a + dolorosa daq nossa realidade. Outra imagem terrível: 300 mil crianças morrem
antes de 1 ano de vida. Vítimas do arrocho salarial, concentração da riqueza. Fala da divisão da riqueza. Essa injustiça
terminará no gov. da FBP.
8) 0:02:55
Voz off: vote no 1º.
9) 0:03:02
Voz off: "Veja Lula em Brasília, no encontro nacional dos meninos de rua.
10) 0:03:07
Menino de rua fala q. Lula trabalhou e sofreu como eles. E pergunta o q. Lula vai fazer pelos meninos de rua.
11) 0:03:35
Lula diz q. trabalhador ñ consegue por comida em casa. Tirar de quem tem p/ dar à maioria.
12) 0:04:09
Vinheta 4 (Lula) c/ mus. clip. 1.
13) 0:04:13
Lula, c/ seu filho, diz q. ele já ganhou presente no dia 12/10 e tem 1 infância q. nem ele nem mtas crianças têm. "Sonho q.
as crianças possam ter isso".
14) 0:04:58
Fechamento
0:05:03
14/10/89 (5:40:05-5:45:06)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:07
Voz off: "Aqui você vê o q. ñ vê nas outras tevês".

3) 0:00:10
Voz off: 80 M. de brasileiros tem - de 25 anos, mas os jovens estão abandonados pelo gov. 31 M. são analfabetos e 1/2
da pop. tem só 2 anos de escolaridade. Desde cedo os jovens têm q. trabalhar.
4) 0:00:27
Operário de 14 anos diz q. tem q. trabalhar bte p/ chegar a algum lugar.
5) 0:00:34
Voz off: "trabalhar e estudar".
6) 0:00:38
Entrevistas com operários q. trabalham ou estudam.
7) 0:00:57
Voz off: "encontrar trabalho é muito difícil".
8) 0:01:00
Depoimentos de desempregados.
9) 0:01:17
Voz off: Com a decadência da escola particular, mtos jovens vão p/ a escola particular.
10) 0:01:23
Depoimentos de estudantes e operários jovens.
11) 0:01:49
Voz off: mas a juventude ñ perde a esperança.
12) 0:01:52
Membro da Juv. Socialista pede voto p/ Lula.
13) 0:02:12
Jovem diz q. precisa de uma estrela no fim do túnel.
14) 0:02:18
Jovem da Comissão Nacional da Juventude conclama p/ o voto em Lula.
15) 0:02:28
Janaína Diniz diz pq. vai votar em Lula e na FBP.
16) 0:02:52
Vinheta 2. Plim-plim.
17) 0:02:55
"Esquete": Louco por Lula convida lulista p/ votar em Lula juntinhos.
18) 0:03:30
Vinheta 1. Rede Povo.
19) 0:03:35
Lula diz q. vai lutar p/ q. as crianças tenham uma infância decente. Garantir q. as crianças até os 16 anos possam estudar.
Política de distribuição de renda. Como ser futuro do país s/ juventude sadia? Compromisso de honra.
20) 0:04:52
Voz off: "Vote no 1º".
21) 0:04:57
Fechamento.
0:05:01

7a FITA

15/10/89 (N) (0:46:04-0:51:04)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: “Aqui voce vê...”
3) 0:00:12
Voz off: “Quase todo mundo está apoiando Lula”. Cita uma série de cientistas, artistas, etc. Voz off diz “vem pra Frente
voce tambem”.
4) 0:00:41
Artistas, em conjunto: “Vem!”
5) 0:00:44
Voz off: “Vote no 1°“
6) 0:00:51
Voz off: “Privatização da Mafersa: é preciso punir os corruptos. Lula entrou com petição ao Procurador da República
exigindo apuração das responsabilidades. Jânio de Freitas prova que Mafersa ia ser dada a grupos privados. Revista
Exame destacou a empresa como uma das mais eficientes do país. Lula quer que, afinal, os que lesam o patrimônio
sejam identificados e punidos. O caso serve como alerta.” Cita outras empresas lucrativas que o governo quer privatizar.
7) 0:02:18
Voz off: “Tudo isso e muito + na sua Rede Povo”.
8) 0:02:23
Voz off: “1979: operários de São Bernardo do Campo esperam seu líder. Olha só quem eles esperando. Lula-lá com
imagens de época de Lula.
9) 0:02:53
Voz off anuncia + um campeão de audiência: “campanha de Lula cresce e empolga as multidões; raízes populares da
candidatura. Apoiando Lula estão 3 partidos da FBP. Força da candidatura Lula é a força do povo organizado”.
10) 0:03:47
Clip 1. Lula-lá. Voz off anuncia comício de Lula na Cinelândia.
11) 0:04:56
Fechamento
0:05:00
16/10/89 (1:52:04-1:57:04)
O mesmo de 15/10/89 (N)
17/10/89 (3:03:19-3:08:19)
1) 0:00:00
Apresentação.
2) 0:00:08
Voz off: “Aqui você vê ...”
3) 0:00:10
Voz off: “Veja só quanta gente está apoiando Lula”. Nova lista.
4) 0:00:33
Paulo Betti: “Vem pra Frente voce tb”

5) 0:00:41
Esquete. Mulher na urna pensa “educação?... só pode ser o Lula”.
6) 0:00:52
Voz off: vote no 1°.
7) 0:00:59
Voz off: “Rede Povo apresenta + 1 campeão de audiência. Quando “Vale a Pena ver o Povo”. Mutirão de famílias, org.
pela Prefeitura de SP.
8) 0:01:32
Sec. De hab. de SP responde a pergunta sobre critérios de seleção p/ habitações. É o povo em reunião q. decide.
9) 0:02:03
Voz off: “Famílias se dividem: cada um vai fazer o que sabe. Mulheres aprenderam o serviço de pedreiro.
10) 0:02:22
Mulheres na obra falam de seu trabalho.
11) 0:02:43
Voz off: “Erundina diz que isso é só o começo”.
12) 0:02:47
Erundina: “Isso é fruto de uma administração voltada para os interesses da maioria. Lula vai fazer muito + q. isso”.
13) 0:03:11
Voz off: “mto + na ‘tela quente’”.
14) 0:03:15
Voz off fala de Chico Mendes em 1988, em sua luta pela floresta. “Olha só quem tava lá”. Mostra Lula.
15) 0:03:32
Vinheta 4 c/ musica de Lula-lá
16) 0:03:36
Voz off convida povo do Rio para comício e falaq da visita de Lula à favela do Jacarezinho e seu comício em S. Gonçalo.
17) 0:03:53
Lula: “Entregar o microfone p/ qq. 1 de vocês contar sua vida. Sou capaz de entrar na vida de vocês sabendo como
moram, vivem, etc. Eu conheço a vida da classe trabalhadora.
18) 0:04:39
Clip 1 c/ convite p/ comício do Rio.
19) 0:04:53
Fechamento
0:05:00
18/10/89 (4:12:44-4:17:45)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: Veja o encontro de Lula c/ o povo do NE. Semana passada, a comitiva da FBP esteve na BA. Quarta eles foram
recebidos festivamente em Ilhéus. Povo de Itabuna ñ fez por menos. Em Vitória da Conquista houve um gde comício. Em
Feira de Santana ñ havia previsão de comício, mas o povo se reuniu na praça p/ ver e ouvir Lula. No dia seguinte Lula foi
a Petrolina/Juazeiro. Em Juazeiro, encontro com o bispo D. José Rodrigues.

3) 0:00:50
Bispo defende a Reforma Agrária.
4) 0:01:11
Lula responde a entrevistador (extra-campo). Lula diz q. sai + convicto da necessidade da Reforma Agrária q. qdo chegou.
5) 0:01:35
Voz off: “à noite teve comício em Paulo Afonso (som ambiente). Sexta, Lula foi a Recife p/ uma palestra na SUDENE. E, à
tarde, um roteiro sentimental: Lula voltou a Garanhuns, cidade onde nasceu e se encontrou com parentes e amigos.
6) 0:02:06
Lula fala da irmã de sua mãe e a abraça.
7) 0:02:11
Voz off: “à noite Garanhuns recebeu calorosamente seu filho mais ilustre.
8) 0:02:23
Lula em comício: “ñ é Lula q. vai governar, é o meu povo”.
9) 0:02:52
Plim-plim.
10) 0:02:55
Voz off: “Propostas de Lula p/ o NE”.
11) 0:03:26
Eleitor na urna: “Reforma agrária? É o Lula mesmo!”
12) 0:03:36
Voz off: “Vote no 1°. Com Lula o povo vai p/ o segundo turno”.
13) 0:03:41
Voz off: “Rede Povo apresenta + 1 campeão de audiência”
14) 0:03:46
Voz off (outro): “Filhos ingratos”. Collor é apresentado como filho de Maluf e este como pai de Afif e todos como filhos de
Sarney. “Tadinhos: por mais que ñ queiram são tão parecidos com o pai...” . Superposição muito rápida das imagens.
15) 0:04:15
Plim-plim
16) 0:04:17
Sivuca enumera as razões porque vai votar em Lula. Toca sanfona acompanhado por cantora que canta Lula-lá.
19/10/89 (5:23:05-5:28:10)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: “Aqui você vê...”
3) 0:00:10
Voz off: “Reportagem da Rede Povo foi a AL e constatou as péssimas condições de atendimento da população. O único
Pronto-Socorro está em precárias condições de funcionamento. Esgoto escorre em goteira no corredor da UTI. Injeções
descartáveis usados mais de uma vez.
4) 0:00:35
Enfermeira explica o problema das seringas e diz que isso é um erro.
5) 0:00:48
Voz off: “Lula e Bisol foram lá. No necrotério não há geladeiras para cadáveres”.

6) 0:00:54
Médico, em frente a Lula: “cadáver fica aí apodrecendo”.
7) 0:01:05
Voz off: “Obras do Hospital de Queimados estão paralisadas e Hemocentro não foi concluído. Essa foi a situação deixada
por Collor. E não foi por falta de verbas. Parte da verba sumiiu (imagens de documentos).
8) 0:02:01
Pres. do Sind. dos Médicos de AL mostra 1 das 14 obras que não foram concluídas por Collor.
9) 0:02:20
Repórter (extra-campo) pergunta como são as denúncias de desvios de verba dos SUDs.
10) 0:02:23
Mesmo médico de 8). Diz que obras não concluídas equivalem a 15 milhões de cruzados novos.
11) 0:02:37
Voz off: “Comissão de contas da Ass. Leg. encontrou tantas irregularidades nas contas de Collor q. recomendou q. o
plenário as rejeite.
12) 0:02:46
Dep. est. do PSB fala sobre a decisão.
13) 0:02:54
Voz off: “Tudo isso e muito mais na sua, Rede Povo
14) 0:03:00
Voz off: “Rede Povo apresenta mais um campeão de audiência”.
15) 0:03:05
O mesmo de 16) de 19/10.
16) 0:03:33
Plim-plim.
17) 0:03:35
Voz off: “1988, Constituinte: partidos populares conquistam direito de greve, jornada de 40 hs e outros avanços no
plenário. Olha só quem estava lá (mostra lá). Música Lula-lá. Fecha c/ vinheta 4.
18) 0:04:01
Voz off: “Lula empolga o Rio. 100 mil na Cinelândia. Lembrava Diretas-Já. Multidão participou intensamente (Som
ambiente).
19) 0:04:17
Lula no comício: “Dia 17/10: + de 100 mil gritaram ‘liberdade, liberdade abre as asas sobre nós’. Vamos ganhas as
eleições dia 15 no Brasil e no Rio.
20) 0:04:51
Voz off agenda comício de Lula em Pelotas
21) 0:04:59
Fechamento
0:05:05

8a FITA
20/10/89 (0:42:35 - 0:47:35)
O mesmo de 19/10/89
21/10/89 (1:42:28 - 1:47:28)

1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:06
Voz off: “Aqui você vê...”
3) 0:00:12
Voz off: “Cada vez + o povo se identifica c/ Lula e apoia sua candidatura. Minoria tem medo de perder seus privilégios e
especula com ouro e dólar p/ criar confusão. Mário Amato, pres. da FIESP, disse q. se Lula for eleito, milhares de
empresários deixarão o país. Jânio de Freitas denunciou q. esta minoria está se reunindo p/ arrecadar recursos p/ Collor e
Afif p/ tentar sabotar a campanha de Lula. Mas não vão conseguir enganar o povo (som ambiente de comício: Brasil,
Urgente, Lula presidente).

4) 0:01:12
Lula (estúdio): “Durante mto tempo a classe dominante viveu às custas da miséria e exploração do povo. Agora essa elite
cria todo o tipo de dificuldade p/ impedir a nossa chegada ao poder. Clima de terrorismo inadmissível. Mário Amato ñ tinha
o direito de dizer tamanha asneira. O empresário q. quiser investir será benvindo. P/ os especuladores nós vamos facilitar
o passaporte.
5) 0:03:00
Plim-plim.
6) 0:03:03
Bisol, no sofá, c/ 1 menino, q. pergunta se é verdade q. os ricos vão sair do país se Lula ganhar. Bisol diz q, isso é uma
conversa q. Roberto Cardoso Alves e Mário Amato andaram espalhando. A > parte dos empresários vai ficar. Os q. vão
embora são os especuladores.
7) 0:04:03
Plim-plim
8) 0:04:06
Eleitor diante da urna: “Contra tudo o que há? É Lula sim!”
9) 0:04:18
Voz off: “Vote no 1°...”
10) 0:04:25
Clip “Lula-lá entremeado c/ imagens de cédula c/ voto em Lula. Locutor em off anuncia a programação de Lula no RS.
11) 0:04:56
Fechamento
0:05:01
22/10/89 (2:54:36 - 2:54:36)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:07
Voz off: “Aqui você vê...”
3) 0:00:10
Voz off: “Ceará: 50 mil pessoas no comício de Fortaleza. > comício da história da cidade (som ambiente). 3a feira: Lula
reúne + de 100 mil no > comício da campanha; 4a, em BH, 60 mil pessoas. Há mto tempo q. MG ñ via 1 manifestação
assim.
4) 0:00:40

Lula em comício: meus adversários dizem q. é preciso privatizar. Depois de construído às custas do povo, eles querem
entregar p/ a iniciativa privada. Nós ñ vamos permitir, como no caso da Mafersa. Aplausos.
5) 0:02:03
Vinheta 4 c/ Lula-lá.
6) 0:02:09
Voz off: “Tudo isso e mto +...”
7) 0:02:13
Voz off: “Rede Povo em AL. Imagens da favela do Brejal, em Maceió. Esgotos a céu aberto, doenças”.
8) 0:02:34
Mulher: “Tudo o q. ñ presta Brejal tem”.
9) 0:02:37
Voz off: Crianças são as principais vítimas: 600 em 1000 morrem no 1° ano de vida.
10) 0:02:47
Mulher, respondendo a repórter (extra-campo) diz q. morre muita criança
11) 0:02:52
Voz off: Brejal é uma das dezenas de favelas de Maceió. Calcula-se em 100 mil a população favelada da cidade. E isso
vem de longe.
12) 0:03:07
Repórter (extra-campo) pergunta a mulher se ela está ali há mto tempo e ela responde q. está há uns 20 anos.
13) 0:03:19
Voz off “Responsáveis pela miséria: há + de 40 anos a família Collor faz parte dos grupos q. dominam AL. Donos de
empresas e latifúndios. Herdeiro da oligarquia foi prefeito biônico, dep. pelo PDS e gov. c/ apoio de Sarney.
14) 0:03:54
Repórter pergunta se Collor não fez nada para ajudar e mulher diz q. não.
15) 0:04:01
Plim-plim
16) 0:04:04
Voz off: “Rede Povo apresenta ‘o último trem para Paris’”.
17) 0:04:11
Voz off: “Mário Amato diz q. Roberto Marinho vai sair de avião, etc. ect. e todos vão se encontrar com Naji Nahas em
Paris. Mas povo e empresários patriotas vão ficar”.
18) 0:04:42
Plim-plim.
19) 0:04:45
Voz off: “Lula no Silvio Santos” Dá a programação de Lula. Ao fundo, Lula-lá.
20) 0:04:56
Fechamento
0:05:00
23/10/89 (3:57:50 - 4:02:50)
1) 0:00:00
Apresentação.

2) 0:00:08
Voz off: “Aqui você vê...”
3) 0:00:11
Voz off: “inflação vai passar de 40%. Sarney nada faz e Maílson só pede aos empresários p/ não aumentar tanto os
preços, mas eles se recusam. Vejam o q. Mário Amato disse à Rede Povo.
4) 0:00:26
Mário Amato: “O q. nós queremos é liberdade total, absoluta, irrestrita”.
5) 0:00:33
Voz off: “Em vez de investir, especulam. Provocam + inflação e miséria”
6) 0:00:44
Corretor da BM&F: “O cara fica c/ medo, pega o ouro e vai embora. Repórter pergunta quem é. Corretor: “Gdes
investidores, empresas”.
7) 0:00:56
Plim-plim.
8) 0:00:58
Lula (estúdio). “Enquanto o trabalhador se mata para viver os empresários dizem que são contra a inflação mas vivem
dela. Tentam passar a idéia de que o trabalhador é q. faz a inflação. Tem q. ñ pagar a dívida externa, renegociar a interna,
ser implacável contra a especulação. Por isso os especuladores fazem terror. E é pq eles ñ querem q. Lula vai ganhar.
9) 0:02:57
Vinheta 4.
10) 0:03:00
Voz off: “+ 1 campeão de audiência”
11) 0:03:04
Voz off: “Vale a pena ver o Povo. Funcionários de Jânio processados por favorecer bancos. Negociatas.
12) 0:03:37
Dep. Hélio Bicudo (PT) explica a negociata e diz q. vai fundo nas investigações e q. é assim q. Lula vai agir no seu
governo.
13) 0:04:31
Voz off: Festa em Brasília. Manifestação da FBP em apoio a Lula. Povo formou mapa do Brasil.
14) 0:04:55
Fechamento
0:05:00
24/10/89 (5:02:35 - 5:07:36)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: “Aqui você vê ...”
3) 0:00:10
Voz off: “Lula em Maringá e Londrina”
4) 0:00:31
Lula em comício: “Não há política agrícola p/ peq. e médios empresários. Gov. vai emprestar dinheiro p/ eles.
5) 0:01:23
Vinheta 4.

6) 0:01:29
Voz off: “Atenção RS. Veja obra inaugurada por Alceu Collares. Só existe a pedra inaugural. Outra obra: só alicerces e a
placa. Collares diz q. criou 17 CIEMs mas só colocou 6 em funcionamento. Administração popular acabou as obras.
CIEMs foram reformulados. Ampliou-se o n° de vagas com 2 turnos; 513 novos professores contratados”.
7) 0:02:55
Sec. de educ. de Porto Alegre (Ester Grossi): “`Ñ desmantelamos, dinamizamos as escolas. A escola é lugar de aprender,
ñ é só p/ as crianças serem cuidadas e alimentadas”.
8) 0:03:26
Plim-plim.
9) 0:03:29
Voz off: ”4a feira é o dia nacional de arrecadação. Participe”.”
10) 0:04:02
Cientista dá depoimento pró FBP.
11) 0:04:47
Zezé Mota dá depoimento pró Lula
12) 0:04:57 Fechamento
0:05:01

9a FITA
25/10/89 (0:16:46 - 0:16:45)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:07
Voz off: “Aqui você vê o q. ñ vê...”
3) 0:00:10
Voz off: “Veja Lula c/ os trabalhadores s/ terra do RS. P/ marcar os 10 anos da luta dos agric. gaúchos pela Ref. Agrária,
acampados se reuniram em Sarandi. Depois todos foram a comício da FBP. Lula deu seu apoio aos s/ terra.
4) 0:00:42
Lula: “Pessoas aqui presentes ñ vieram por festa, mas por luta. Brasil será diferente qdo fizer o q. o mov. s/ terra fez.
Arregaçar as mangas. Classe trab. é que tem que determinar a qualidade de vida para ela própria, e não o governo”.
Aplausos.
5) 0:01:25
Voz off: “Em Pelotas, Lula fez um gde comício, mostrando o crescimento da candidatura no interior do RS” (ruído de
multidão).
6) 0:01:42
Plim-plim.
7) 0:01:43
Dia de arrecadação, 4a feira.
8) 0:02:10
Voz off: “1986: eleições p/ Ass. Nac. Constituinte. Dep/ + votado do Brasil c/ 600 mil votos: Lula”.
9) 0:02:31
Vinheta 4.
10) 0:02:34
Voz off: “Na Rede Povo vale a pena ver o Povo”.

11) 0:02:39
Voz off: “Metalúrgicos da Mercedes dedicam dia de folga p/ consertar ônibus da CMTC de SP”.
12) 0:02:58
Repórter pergunta a metalúrgico sobre seu trabalho e ele explica.
13) 0:03:07
Outro metalúrgico explica seu trabalho.
14) 0:03:18
Voz off: “Olha só quem também estava lá: Vicentinho”.
15) 0:03:27
Repórter pergunta a Vicentinho o q. ele está fazendo e ele explica.
16) 0:03:37
Voz off: “À tarde, + de 20 ônibus estavam consertados. O pessoal estava entusiasmado em ajudar a população de SP.
17) 0:03:46
Metalúrgico destaca q. mta gente queria ajudar.
18) 0:03:54
Vice-prefeito Greenhalg foi a oficina agradecer operários.
19) 0:04:01
Greenhalg: “Esta experiência da garra ... vai ser repetida em nível nacional”.
20) 0:04:21
Voz off: “Tudo isso e mto + ...”.
21) 0:04:26
Depoimento de Márcio Thomaz Bastos pró-Lula.
22) 0:04:43
Trecho de clip c/ agenda de programa de Lula em Vitória.
23) 0:04:54
Fechamento
0:04:59
26/10/89 (1:18:22 - 1:23:20)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:06
Voz off: “Aqui você vê...”.
3) 0:00:10
Voz off: “Essas imagens são o retrato da saúde pública no Brasil hoje: hospitais superlotados, falta de equipamentos, etc”.
4) 0:00:27
Repórter (extra-campo) pergunta a mulher pq ela não vai operar e ela responde q. ñ tem vaga.
5) 0:00:43
Música triste imagens de doentes desamparados.
6) 0:00:54
Médico (dir. da associação dos médicos do hospital das clínicas) explica o problema: sucateamento da rede pública.

7) 0:01:12
Voz off: “Ditadura e governo Sarney boicotaram a saúde pública. Privatização dos sist. Só quem tem dinheiro tem acesso
a bons hospitais”.
8) 0:01:30
Lula apresenta Victor Buaiz, q. “lutou como ninguém pela saúde pública na Constituinte” e pergunta sobre as suas
propostas p/ a saúde. Buaiz diz q. a FBP vai implementar um Sistema Único de Saúde.
9) 0:02:25
Voz off: “Metas para a saúde”.
10) 0:02:52
Plim-plim
11) 0:02:55
Voz off: SP confirma o crescimento do apoio a Lula em todo o país. Domingo, + de 15 mil participaram do comício.
12) 0:03:13
Lula no comício: “dia 15 a classe trabalhadora vai lavar a alma. Na urna vamos construir um novo país”.
13) 0:03:53
Vinheta 4.
14) 0:03:59
Voz off: “Você viu 3a os trabalhadores da Mercedes concertando os ônibus da prefeitura. Agora veja Lula indo à Mercedes
agradecer”.
15) 0:04:18
Lula, entre trabalhadores, diz que eles fizeram um trabalho extraordinário. “Acho q. vai acontecer c/ outras empresas.
Vocês demonstraram q. é possível consertar o Brasil. Exemplo dignificante p/ o Brasil inteiro.
16) 0:04:47
Voz off agenda compromissos de Lula no estado do Rio.
17) 0:04:53
Fechamento.
0:04:58
27/10/89 (2:28:36 - 2:33:37)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: “Aqui você vê a verdade na TV”.
3) 0:00:12
Lula, em armazém, mostra leite em pó estragado (mão segura microfone)
4) 0:00:32
Voz off: “Veja onde está o leite q. falta na mesa dos trabalhadores. O leite importado está há 3 anos se estragando s/
providência do governo ou da justiça. Lula foi ao armazém pessoalmente verificar a situação do leite”.
5) 0:01:19
Lula explica a situação do leite e diz q. se o gov. fosse sério tinha analisado logo o leite e, se fosse o caso, devolvia p/ a
Holanda s/ pagar. 3519 ton. de leite se estragando. Vai virar ração para o gado. Enqto o gado deste país tem ração de
leite holandês, nós temos mil crianças morrendo por dia antes de completar 1 ano. Só você e a FBP podem modificar o
país. Responsáveis por essa bandalheira ñ querem q. o Lula ganhe. Mas vamos ganhar.
6) 0:03:27

Voz off: “Tudo isso e mto + na tela mto quente...”
7) 0:03:31
Voz off: “Olha só quem está apoiando o Lula: Frei Boff
8) 0:03:38
Boff: Soc. tem q. ser justa, fraterna”.
9) 0:04:14
Hugo Carvana dá depoimento pró-Lula.
10) 0:04:52
Voz off agenda passeata de mulheres em SP
11) 0:04:56
Fechamento
0:05:01
28/10/89 (3:35:58 - 3:40:57)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:06
Voz off: “A Rede Povo denuncia: ganância de especuladores imobiliários provoca mortes em SP. Donos de loteamento
milionário fizeram obras ilegais e receberam várias multas. Prefeitura está processando. Povo de SP espera por justiça.
3) 0:01:08
Erundina explica a situação da favela Nova República e ações q. a prefeitura tomou: exigiu muro de arrimo; aplicou multas
q. proprietários sequer pagaram; estão sendo tomadas medidas enérgicas contra proprietários.
4) 0:02:49
Plim-plim.
5) 0:02:51
Voz off: “Rede Povo em AL. Acordo irregular de Collor c/ usineiros prejudica alagoanos. Ao assumir o vice considerou os
acordos prejudiciais ao estado e pediu anulação. Favorecimento escandaloso aos usineiros.
6) 0:03:50
Dep. do PSB/AL diz q. acordo sequer foi publicado no D.O.
7) 0:04:11
Voz off: “Existe um candidato q. diz uma coisa e faz tudo o contrário. Veja aqui como ele deixou o estado (animação dos
“ll” de Collor de trás p/ frente. Placas de “miséria”, “corrupção”, etc, vão sendo reconstituídas. A cada uma delas
corresponde um comentário “miséria: mortalidade infantil continua uma das + altas do país”. No final da animação, a voz
off conclui: “você acaba de ver o Brasil velho”. Mostra multidão em comício. “Fique do lado do povo”. Vinheta 4.
8) 0:04:52
Fechamento
0:04:59
29/10/89 (4:45:56 - 4:50:58)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:06
Voz off: “Aqui você vê a verdade na TV”
3) 0:00:11
Voz off: “Vila Duque de Caxias em Piquete, SP, chamada de vila das viúvas e dos inválidos. Aqui moram os sobreviventes
dos acidentes em fábricas de explosivos da região”.

4) 0:00:24
Sobrevivente mutilado conta a repórter (extra-campo) o acidente q. o vitimou. Diz q. os outros 19 q. estavam c/ ele
morreram.
5) 0:00:40
Mulher mutilada diz q. pensão q. recebe é mto pca e estaria ganhando + se estivesse trabalhando.
6) 0:00:54
Voz off: “Piquete é um exemplo da guerra q. se trava nas fábricas, canteiros de obras e lavouras do país. Mesmo nas
gdes indústrias os índices de acidentes são altos. Imperam a ganância e o descaso pela vida do trabalhador. Nesta
guerra morrem 4.600 trabalhadores por ano. 13 por dia. Outros 2 milhões e meio são acidentados. Brasil é o campeão do
mundo em acidentes de trabalho. Este é um título q. nos envergonha.
7) 0:01:37
Lula (estúdio) “Não vou discutir estatísticas. Refere-se ao dedo perdido em 1963. O q. leva o trabalhador a se acidentar. Ñ
adianta só capacete. Tem q. se obrigar a investimentos maciços na segurança do trabalhador. É preciso fiscalização
rígida. Diminuição da jornada de trabalho e aumento de salário. Criar centro de reabilitação. Trabalhador qdo quebra é
jogado fora. Trabalhador acidentado vai ser tratado como gente”.
8) 0:02:33
Plim-plim.
9) 0:03:37
Voz off: “o mesmo de 7) de 28/10.
10) 0:04:19
Voz off: “Veja quem está apoiando Lula.
11)
D. Mauro Morelli, ao lado de Lula, diz q. vai colaborar. Aperta a mão de Lula.
12) 0:04:57
Fechamento
0:05:02

10ª FITA
30/10/89 (0:02:42 - 0:07:40)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:06
Rede Povo re-apresenta uma grave denúncia.
3) 0:00:12
O mesmo de 3) de 27/10
4) 0:00:32
O mesmo de 4) de 27/10
5) 0:01:19
O mesmo de 5) de 27/10
6) 0:03:27
O mesmo de 6) de 27/10
7) 0:03:32

Voz off: Lula em Vitória. Foi o > comício da história de vitória. Povo, mto animado, participou alegremente do comício
(multidão: “Lula! Lula!”). Um dos oradores + aplaudidos foi Vasco Alves, prefeito de Cariacica. Ele, que é do PSDB, disse à
multidão q. decidiu apoiar Lula.
8) 0:04:00
Alves, no comício: “Eu e meus companheiros chegamos à conclusão de q. queríamos juntar as nossas forças às fileiras
do povo, da FBP”. Aplausos.
9) 0:04:18
Voz off: “Lula foi intensamente aplaudido (ruído da multidão). O povo de Vitória fez um dos maiores comícios da
campanha. Multidão: “Brasil, urgente, Lula presidente”.
10) 0:04:37
Marcos Paulo dá depoimento pró-Lula.
11) 0:04:47
Lília Cabral dá depoimento pró Lula.
12) 0:04:52
Fechamento
0:04:58
31/10/89 (1:10:49-1:15:49)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:06
Voz off: Aqui você vê ...
3) 0:00:10
Voz off: “Vida de mulher. Dona Matilde Ferreira, casada, mora numa favela de SP. Descreve atividades de D. Matilde.
4) 0:00:28
Repórter (f) entrevista D. Matilde e pergunta até q. horas ela trabalha. Ela diz q. até 10 da noite.
5) 0:00:32
Voz off: 2 da manhã. Depois de passar uma montanha de roupas, Dona Matilde vai dormir. Ela dorme poucas horas por
noite.
6) 0:00:42
Voz off: “Vida de mulher: 18 M. de mulheres trabalham fora de casa. 1 em cada 3 trabalhadores. São a metade +
explorada pelo povo. Trabalham mto e ganham pco.
7) 0:01:01
Bóia-fria, entrevistada, fala qto ganha e diz q. ñ dá p/ viver.
8) 0:01:09
Fazem o mesmo trabalho q. os homens e ganham menos q. eles.
9) 0:01:13
Operário diz q. trabalha +, mas ganha -.
10) 0:01:20
Voz off: Ñ têm onde deixar os filhos.
11) 0:01:23
Operária, entrevistada, diz q. ñ tem creche p/ deixar os filhos.
12) 0:01:40
Voz off: São discriminadas.

13) 0:01:42
Mulher, entrevistada, fala da discriminação contra a mulher.
14) 0:01:55
Voz off: Algumas empresas exigem atestado de esterilidade p/ escapar da licença-maternidade; falta de assist. hospitalar
pré-natal e em caso de aborto dá ao Brasil um dos + altos índices de mortalidade de mulheres do mundo. Mas elas
enfrentam a exploração e a discriminação. Estão se organizando e sabem q. ñ estão sozinhas.
15) 0:02:26
Lula (e): Quero falar c/ você, companheira mulher. Queria q. você percebesse q. as conquistas das mulheres têm sido +
lentas q. as dos homens. Pq. historicamente a mulher aprendeu q. é subordinada ao homem. Mulher q. queira ser livre ñ
pode esperar q. homem lhe dê liberdade. Queria convocar você p/ lutar, junto c/ a FBP, p/ mudar o Brasil.
16) 0:03:35
Bisol (e) Luta p/ impor evidência gritante: liberdade, cidadania ñ têm sexo. Incorporar o dinamismo das mulheres q. lutam
pela emancipação à luta pela emancipação nacional. FBP ñ pode dispensar a mulher como conteúdo fundamental da sua
luta pela emancipação do Brasil.
17) 0:04:11
Plim-plim.
18) 0:04:14
Dia 5 foi o Dia Nacional da Arrecadação p/ candidatura Lula. Mulheres de pessoas saíram às ruas e, além de dinheiro,
receberam mto apoio. Veja o entusiasmo dos operários da Ford.
19) 0:04:36
Operário: “Pq. apoiar Lula? Pq. ele vai ser o nosso presidente.
20) 0:04:41
Narrador em off agenda passeata de Lula em São Paulo.
21) 0:04:49
Fechamento
0:04:57
1/11/89 (2:20:24-2:25:24)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:07
Voz off: “Aqui você vê a verdade na TV.
3) 0:00:10
Voz off: Rede Povo denuncia: bancos dos EUA roubam povo brasileiro e norte-americano. Ñ pagram imposto pela dívida
q. recebem do Brasil. Impuseram acordo segundo o qual quem deve pagar são as empresas devedoras brasileiras. Mas
elas receberam isenção e tb. ñ pagam. Prejudicado é o povo brasileiro.
4) 0:00:40
Jornalista Bernardo Kucinski explica que o BC aceitou a obrigação de pagar imposto e aceitou dar recibos p/ q. os bancos
americanos tivessem abatimento.
5) 0:01:15
Voz off: bancos americanos exigem os guias de recebimento, alegam q. já pagaram o imposto e querem isenção do gov.
dos EUA. Gov. americano descobriu e deu um basta na falcatrua, mas o gov. brasileiro ñ fez nada até agora.
6) 0:01:48
Kucinski diz q. só este mecanismo significou uma perda de 8,9 bilhões de dólares p/ o povo brasileiro. Isso s/ contar juros
sobre juros.

7) 0:02:25
Lula (e): Depois dessas informações, mesmo os q. têm medo da suspensão do pagamento deveriam pensar q. ñ tem
outro jeito. Estamos mandando p/ fora o q. falta aqui dentro. Compara c/ “pãezinhos do vizinho”. Ñ se trata de ser
caloteiro, mas coerente. É preciso suspender pagamentos e investir no desenvolvimento, tecnologia.
8) 0:04:23
Plim-plim.
9) 0:04:25
Voz off: amplos setores da comunidade evangélica estão com Lula. Veja o q. disse o pastor Anglicano de Recife, Robson
Cavalcanti.
10) 0:04:36
Depoimento de Cavalcanti, pró-Lula.
11) 0:04:56
Voz off agenda comício de Lula em Goiânia.
0:05:00
2/11/89 (4:35:01-4:40:01)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: Aqui você vê o q. ñ vê ...
3) 0:00:11
Voz off: A bancada parlamentar da FBP é formada por deputados e senadores do PT, PSB e PC do B. Nessa bancada
estão representadas todas as regiões do país.
4) 0:00:33
Plínio de Arruda Sampaio diz q. a bancada foi a + assídua, a + combativa, nota 10 dos trabalhadores; apresentou 4700
emendas e aprovou 1198. É capaz de negociar e dar a Lula respaldo no Parlamento.
5) 0:01:08
Voz off: Bancada recebeu nota 10 do DIAP. Bancada da FBP liderou as gdes votações.
6) 0:01:35
Haroldo de Lima (PC do B) diz q. a bancada da FBP foi combativa mas buscou unir o > no de parlamentares em torno de
suas posições.
7) 0:02:05
Voz off: bancada da frente tem 32 parlamentares: firmeza, capacidade de trabalho e assiduidade dão a ela uma história
brilhante.
8) 0:02:25
Ademir Andrade (PSB): Parlamentares integrados à luta do povo. Uniram-se em torno dos ideais de Lula e elaboraram um
programa que trará o desenvolvimento.
9) 0:02:53
Voz off: Veja o q. Lula, um dos líderes destacados da bancada na Constituinte.
10) 0:02:58
Lula: Ñ vamos governar apenas c/ 32 parlamentares, mas c/ o Congresso Nacional. Vamos saber fazer política. Bancada
já deu demonstrações de competência na Constituinte, no Orçamento, e vai dar + ainda.
11) 0:03:56
Vinheta Lula-estrela.
12) 0:04:01

Voz off: Lula arrasta multidões no interior de SP. Em Araraquara o entusiasmo foi tanto q. Lula teve q. fazer comício de
improviso (multidão aplaude e câmera mostra Lula em cima de uma kombi. Em Bauru, Lula foi surpreendido por 2 mil
pessoas no aeroporto; em S. José dos Campos, um gde comício. Milhares de pessoas lotaram a pça central. Entra Lulalá.
13) 0:04:53
Fechamento
0:05:00
3/11/89 (5:44:25 - 5:49:30)
1) 0:00:00
Abertura
2) 0:00:08
Voz off: Aqui você vê o q. ñ vê...
3) 0:00:11
Voz off: Brasil nunca teve presidente. Pq. são + pobres e têm - estudo? Mas pq, negros são + pobres e têm - estudo?
4) 0:00:25
Homem negro, entrevistado, diz q. há preconceito contra negros, principalmente no trabalho.
5) 0:00:50
Voz off: metade dos brasileiros são negros. São 70 M e nunca elegeram um presidente negro.
6) 0:01:05
Mulher negra, entrevistada, diz q. negros ñ têm as mesmas oportunidades dos brancos.
7) 0:01:20
Voz off: no gov. Sarney só há 1 ministro descendente de negros.
8) 0:01:32
Homem negro diz q. negro ñ tem mesmas oportunidades q. o branco.
9) 0:01:44
Voz off: entre 600 deputados e senadores, só há meia dúzia de negros
10) 0:01:53
Moça negra diz q. negros têm - oportunidades q. brancos.
11) 0:02:10
Nenhum governador de estado é negro. Nenhum prefeito de capital é negro.
12) 0:02:16
Garoto negro conta como foi discriminado no trabalho por ser negro.
13) 0:02:40
Voz off: escolaridade + baixa, analfabetismo é o dobro; empregos + pesados e mal pagos, jornada de trabalho + longa.
14) 0:03:03
Lula (e) Brasil só será democrático qdo ñ houver + preconceito racial, e no Brasil existe. P/ acabar é preciso mudar a
educação. Negros eram livres na África. Política de relações c/ a África Negra; romper c/ a África do Sul. Recontar a
história do Brasil é recontar a história da raça negra.
15) 0:04:44
Vinheta Lula-estrela. Música Lula-lá.
16) 0:04:53
Voz off agenda compromissos de Lula em S. Bernardo do Campo.
17)0:04:57

Fechamento
0:05:05

11ª FITA
4/11/89 (0:59:59- 1:04:59)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: Aqui você vê o que ñ vê...
3) 0:00:13
Voz off: Rede Povo informa: “Aterro q. desabou favorecia parentes de Maluf. Veja em computador o terreno há 4 anos
atrás, os aterros e o desabamento. Agora veja quem são os donos do terreno: Labibi Alves da Silva, dono da FMU.
4) 0:00:30
Antigo morador, entrevistado, fala sobre o aterro a repórter.
5) 0:00:53
Voz off: Eduardo trabalhava p/ Maluf. Foi preso tentando levar dólares p/ exterior. Eduardo e Labibi são parentes de Maluf.
Na sua denúncia na TV Maluf tentou: 1) infame exploração da tragédia; encobrir os verdadeiros responsáveis
6) 0:02:43
Promotor, entrevistado, fala de provas contra proprietários.
7) 0:03:20
Lula (e): Reportagem tem o objetivo de reestabelecer a verdade. Alguns candidatos tentaram transformar cadáveres de
crianças em cabos eleitorais. Não vamos ficar quietos. Esforço p/ punir os culpados. É um compromisso de princípios e ñ
compromisso eleitoral.
8) 0:04:10
Voz off: Vote no 1o.
9) 0:04:48
Voz off agenda compromissos de Lula no PR.
10) 0:04:41
Fechamento
0:05:00
5/11/89 (2:03:13-2:08:14)
1) 0:00:00
Abertura
2) 0:00:07
Voz off: ... o que ñ vê...
3) 0:00:11
Voz off: Rede Povo informa: depois do golpe do cruzado e outros, o gov. Sarney inventa o golpe do baú. Candidatura de
Sílvio Santos foi tramada por Sarney c/ apoio de militares, como Leônidas. Motivo: temor da vitória de Lula. Acusações de
Caiado sobre Lubeca. Mário Amato tentou provocar pânico. Em 1986, massacre do Leme atribuído a PT e depois se
comprovou q. foi causado por Pms a serviço dos latifundiários. Poderosos ñ se conformam c/ a vitória popular: outras
tentativas virão.
4) 0:01:40
Lula (e) Qdo constatam q. nós estamos crescendo, classe dominante começa c/ infâmias, mentiras. Sou vítima disso
desde 1975. História se repete c/ mais força. Forças populares vão chegar ao poder contra a vontade dos impérios da

Globo, SBT, Ford, VW, etc. Tentaram difamar a nossa moral e dignidade. Vitória de Lula significa tirar privilégios deles.
Inventam... (cita várias acusações). A única coisa q. ñ inventaram foi uma fórmula p/ impedir q. eles percam as eleições.
Eles ñ querem q. a gente ganhe e ñ precisamos deles. Vocês querem e precisamos de vocês. Por isso vamos vencer.
5) 0:04:44
o
Voz off: Vote no 1 .
6) 0:04:50
Voz off agenda compromissos de Lula em Campinas.
7) 0:04:54
Fechamento
0:05:01
6/11/89 (3:05:54-3:10:55)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: Aqui você vê o q. ñ vê...

3) 0:00:11
Voz off: nas ruas é q. se vê como a candidatura Lula está crescendo. Goiânia: 40 mil no > comício da campanha. S.
Bernardo: 50 mil tomam a praça.
4) 0:00:34
Som ambiente: Locutor aclama Lula sob aplausos da multidão.
5) 0:00:44
Voz off: os trabalhadores deixaram as fábricas. Multidão entusiasmada fez um profundo silêncio quando Lula falou.
6) 0:00:55
Lula fala em comício: alfabetizar 31 M de analfabetos.
7) 0:01:02
Voz off: Depois aplaudiu muito e cantou música da campanha.
8) 0:01:05
Som ambiente: música cantada em comício
9) 0:01:15
Voz off agenda comícios de Lula em Sobradinho e Fortaleza.
10) 0:01:21
Plim-plim
11) 0:01:24
Lula (e): Tive a oportunidade de conhecer o Brasil. O Brasil da angústia, das favelas, dos sem-terra, dos despossuídos.
Mas tb conheci o Brasil dos jovens rebeldes, sem-terra que querem R. Agrária, pessoas q. querem mudar o Brasil,
aqueles q. fazem história. Transf. o Brasil num país habitável. Inventaram Plano Cruzado, Plano Collor, Plano S. Santos,
imaginando q. vão nos derrotar. Brasil pode continuar como era ontem ou pode mudar. Ñ depende deles. Depende de
você. Dia 15 vote pensando em seus filhos.
12) 0:04:10
Voz off. Vote no 1o.
13) 0:04:16

Voz off: de onde vêm os recursos da campanha de Lula? Da contribuição espontânea do povo. No Dia Nacional de
Arrecadação, 1M e 200 mil cruzados novos. Ajude você também.
14) 0:04:58
Fechamento
0:05:01
7/11/89 (4:08:22-4:13:22)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: Aqui você vê...
3) 0:00:11
Voz off: Veja o q. Lula falou sobre democracia e socialismo, no gde comício de S. Bernardo do Campo.
4) 0:00:18
Lula, no comício: Ñ adianta meter o pau no socialismo alemão e chinês. Queremos socialismo brasileiro. Capitalismo aqui
gera mto + miséria q. qualquer socialismo. É fácil falar bem do Solidariedade na Polônia, mas é difícil falar em Lula. Classe
dominante é hipócrita. Na hora de ganha dinheiro estão no séc. 21, na hora de pagar estão no séc. passado.
5) 0:01:51
Voz off: Vote no 1o.
6) 0:01:56
Voz off apresenta João Amazonas.
7) 0:02:05
Amazonas conclama o povo a votar em Lula
8) 0:03:16
Veja só quem está c/ Lula: Luís Humberto (PMDB/PA)
9) 0:03:22
Depoimento de Luís Humberto.
10) 0:03:36
Plim-plim.
11) 0:03:39
Rede Povo apresenta: A competência de Maluf. Maluf procurou petróleo em SP e deu prejuízo de 500 M de dólares ao
estado. Isso é competência? Em 1979, metalúrgicos de SP entraram em greve. Sabe como a polícia de Maluf agiu?
12) 0:04:23
Mulher fala do operário Santo Dias, assassinado peloa polícia de Maluf: “Vai continuar matando operário”.
13) 0:04:36
Voz off: competência de Maluf: sufocar a liberdade, matar a democracia.
14) 0:04:44
Plim-plim.
15) 0:04:48
Voz off agenda compromissos de Lula em Belém, Maceió e Recife
16) 0:04:55
Fechamento
0:05:00

8/11/89 (5:16:07 - 5:21:08)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: Aqui você vê...
3) 0:00:11
Voz off: Lula c/ o povo de Campinas. Domingo, Campinas parou. Festa = só nas Diretas-Já.
4) 0:00:30
Lula, em comício: Já falamos claramente. Empresário q. quiser contribuir vai ser respeitado. O q. quiser especular pode
tirar o cavalo da chuva. Povo aplaude e aclama Lula.
5) 0:01:16
o
Vote no 1 .
6) 0:01:27
Voz off: = de 2 M de peq. e médias empresas: contribuição importante; gdes dificuldades. Programa da FBP prevê
investimentos prioritários p/ peq. e médios empresários.
7) 0:02:04
Bisol (e) Peq. e media empresa e agricultor são indispensáveis. Estado está a serviço das gdes org. Impostos recaem
sobre peq. e médias empresas. Abrir o sist. financeiro a estas empresas; contribuição tecnológica p/ elas.
8) 0:03:34
Plim-plim.
9) 0:03:36
Voz off: Companheiros: alistem-se. FBP conta c/ você
10) 0:03:56
Voz off: Veja quem tb esta apoiando Lula. Música: s/ medo de ser feliz. Vários artistas e intelectuais aparecem na tela.
11) 0:04:44
Voz off agenda compromissos de Lula em J. Pessoa, Aracaju e Salvador.
12) 0:04:57
Fechamento
0:05:01

11ª FITA
9/11/89 (0:48:50-0:53:50)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: Aqui você vê o que ñ vê...
3) 0:00:12
Voz off: Rede Povo apresenta: Paralisação das obras de Xingó: 1 crime contra o NE. Xingó devia começar a funcionar em
1992 p/ evitar crise de energia. Sarney visitou as obras em junho e prometeu continuar as obras.
4) 0:00:52
Sarney em palanque: cumpriremos o cronograma p/ Xingó.

5) 0:01:04
Voz off: depois gov. reduziu esforço. 2500 demitidos. Máquinas paradas. Túneis abandonados.
6) 0:01:25
Encarregado de obras de Xingó diz q. obra já está atrasada.
7) 0:01:38
Voz off: Se obras ñ forem recomeçadas já a demora vai ser > ainda. Atraso no des. do NE. Exemplo de como agem as
classes dominantes do NE. Tiram vantagens da seca mas mantém nordestinos na miséria.
8) 0:02:05
Lula (e): Problema do NE ñ é problema da seca, mas da cerca. Latifúndio. Problemas são políticos q. usam seca, etc.
como indústria e deixam pequenos morrer à mingua. Vamos mudar o NE. Falta política de planejamento: R. Agrária,
irrigação, incentivo fiscal ao peq. e médio produtor. Política industrial de bens de consumo populares. Gov da FBP: sertão
vai produzir alimento; usar riqueza da costa. P/ q. ninguém tenha q. fazer o papel de retirante q. eu fiz. Lugar do nordestino
é no NE.
9) 0:04:38
Voz off: vote no 1o.
10) 0:04:46
Voz off agenda comícios em V. Redonda e P. Alegre.
11) 0:04:55
Fechamento
0:05:00
10/11/89 (1:54:30-1:59:30)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: aqui você vê o que não vê ...
3) 0:00:12
Lula (e): Mta gente acumulou mta riqueza nos últimos 30 anos. Maioria acumulou mta pobreza. Esses q. vão fazer
promessa ñ sabem o q. é ser trabalhador, mulher de trabalhador, uma criança q. quer um guaraná e nunca tem dinheiro p/
comprar. Ñ sabem pq. nunca estiveram do lado da maioria. Sempre foram responsáveis pela miséria da classe
trabalhadora. Podemos mudar isso. Basta que o trabalhador rural ñ acredite q. latifundiário vai fazer R. Agrária, etc. É das
nossas mãos q. pode sair um novo Brasil. Acabar c/ os privilégios. É hora de fazer valer a nossa força. Essas mãos não
devem servir só p/ produzir, mas para que a gente vote na gente.
4) 0:03:10
Voz off. Vote no 1o
5) 0:03:23
Voz off: você q. apoia Lula... participe do esclarecimento do eleitor e da fiscalização.
6) 0:03:45
Voz off: FBP informa: completa a série de fascículos “Brasil Urgente”, o programa de Lula
7) 0:03:59
Voz off: E veja só quem está apoiando Lula.
8) 0:04:01
Depoimento da mãe do Henfil.
9) 0:04:15
Música Lula-lá. Na tela, artistas, intelectuais, etc.

10) 0:04:45
Voz off agenda compromissos de Lula no Rio.
11) 0:04:54
Fechamento
0:05:00
11/11/89 (2:53:08 - 2:58:08)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08
Voz off: Aqui você vê...
3) 0:00:10
Voz off: desmascarada a farsa da Lubeca. Promotor anunciou q. cheque da Lubeca nada tem a ver c/ campanha de Lula
ou prefeitura de SP. Farsa de Caiado está desmontando. Funcionário desmente. Imprensa reconheceu manobra
eleitoreira. Mais uma armação das classes dominantes, como Lula já advertira dias atrás.
4) 0:01:15
Lula (e) trecho de 4) de 5/11.
5) 0:02:06
Voz off: vote no 1o.
6) 0:02:17
Voz off: Últimos comícios de Lula no N e NE tornaram-se gdes acontecimentos políticos; evidenciaram q. a campanha de
Lula caminha p/ a vitória: Fortaleza: comício s/ precedentes (povo: Lula! Lula!); 3a, em Belém, um gigantesco comício; o
povo do Pará está c/ Lula (multidão: “Lula! Lula!”) e, à noite, foi a vez de Recife: 80 mil pessoas.
7) 0:03:05
Lula em comício: Depois desse comício, duvido q. alguém consiga ganhar as eleições (multidão aplaude)
8) 0:03:36
4a: baianos exigem Lula na presidência (multidão: “Brasil! Urgente! Lula Presidente!).
9) 0:03:53
Voz off: esclarecimento e fiscalização
10) 0:04:14
Música: Lula-lá, imagens de artistas, intelectuais e etc q. apoiam Lula
11) 0:04:40
Voz off agenda compromissos de Lula em BH e SP.
12) 0:04:53
Paulo Betti: Vem pra praça você também!
13) 0:04:55
Fechamento
0:05:00
12/11/89 (3:48:16 - 3:53:16)
1) 0:00:00
Apresentação
2) 0:00:08

Voz off: Onda Lula chegou ao Rio: + de 300 mil (povo canta Olê-olá-Lula) no comício, o som da multidão era > q. o do
Maracanã lotado (ruído da multidào, q. canta Olê-olá...)
3) 0:00:44
Lula (e) Viajei este Brasil. Hoje conheço + o Brasil. Conheço amargura, sofrimento. Poderia ser diferente. Autoridades ñ
tiveram compromisso c/ o povo; mas c/ o poder econômico. Vi pessoas reclamarem, pedirem coisas q. deviam ter mas ñ
têm. Elite retrógrada. Q. tipo de Brasil vocês desevam? Nós vamos decidir. Mais q. fazer um xis, assuma um compromisso
com a pessoa que você mais ama.
4) 0:03:13
Multidão canta “Olê-olá...”
5) 0:03:21
Lula (e): Depende de nós. Quero falar da nossa militância: foi fantástica. Vou ganhar não por méritos meus, mas de vocês.
Neste país existe hoje uma nova sociedade.
6) 0:04:26
Multidão canta “Olê-olá...”
7) 0:04:30
Lula (e) Quem tem militância como vocês ñ tem do q. reclamar. Ñ precisamos de fortunas: temos moral e dignidade. Até a
vitória.
8) 0:04:50
Voz off agenda comício da vitória em SP
9) 0:04:56
Fechamento.
0:05:00

