AFIF
1a FITA
15/9/89 (0:49:27 - 0:54:24)
1) 0:00:00
Clip 1: Juntos chegaremos lá
2) 0:01:26
Afif apresenta a família e a usa como gancho para o seu discurso de "Fé no Brasil". Termina com "Juntos chegaremos lá!"
(JCL)
3) 0:03:37
Trecho do clip 1
4) 0:03:37
Afif fala sobre o combate à corrupção: "examinem a minha vida".
5) 0:04:36
Clip 1
0:04:57
16/9/89 (1:56:42 - 2:01:42)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:01:26
Voz off: "Sobral Pinto, misto de santo e herói"
3) 0:01:51
Sobral Pinto discursa no Palanque das Diretas
4) 0:02:13
Voz off: "Sobral Pinto apóia Afif"
5) 0:02:21
Sobral Pinto, entrevistado, apoia Afif
6) 0:02:58
Voz off trata da opção de Sobral Pinto
7) 0:03:03
Trecho musicado 1:"Fé no Brasil, Afif". Cartaz 1:"Vote Afif Presidente - Fé no Brasil", Fecha com Afif em foco
8) 0:03:06
Afif em um estúdio: "no Brasil nem todos são iguais perante a lei"
9) 0:04:58
Trecho musicado 2: "Afif!" . Cartaz 2: "X" num quadradinho
0:05:00
17/9/89 (3:03:45 - 3:08:45)
1) 0:00:00

Clip 1
2) 0:00:42
Afif, em um escritório: "para construir uma democracia de verdade tem que se ter convicção
3) 0:01:53
Trecho musicado 1. Cartaz 1
4) 0:01:57
Afif (estúdio): fala sem que se ouçam sons. Depois de algum tempo o som aparece e ele diz que esta é a sensação do
deficiente auditivo. Diz que vai ter um intérprete de surdo-mudo (aparece em quadrado pequeno). JCL
5) 0:03:46
Trecho do clip 1
6) 0:03:52
Afif, entre crianças, ao ar livre, conversa pergunta para as crianças quem quer estudar e elas respondem. Dirige-se ao
espectador: "antes do estudo vem a alimentação".
7) 0:04:39
Clip 1
0:05:00
18/9/89 (4:14:09 - 4:19:05)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:42
Afif (estúdio): "corrupção é coisa antiga no Brasil. Governantes criam dificuldades e vendem facilidades. Veja com que
rapidez nós vamos demolir esta estrutura".
3) 0:02:02
Imagem e som de um prédio sendo implodido.
4) 0:02:08
Afif: JCL
5) 0:02:10
Trecho do Clip 1
6) 0:02:16
Afif no campo, entre agricultores. Afif pergunta a eles se eles conhecem o chupim e fala sobre seus hábitos. Compara,
falando para eles e para a câmera que o governo é igual ao chupim.
7) 0:03:13
Afif caminha, conversando com fazendeiros em um campo irrigado, em direção à câmera. Imagens distantes. Vozes em 1.
plano. Ele diz: "Para produzir tem Sol, terra... e até o milagre de fazer chover sem que tenha chuva porque falta comida
para o povo? Não será o problema do abastecimento?" Fazendeiro responde:"o desafio é o atravessador" (0:03:47). Afif:
"também tem o governo e o banqueiro. Quem paga o pato é a turma da enxada e a da panela"(0:04:09). Afif se dirige para
o público: "desafio da Revolução Verde, nossa grande missão". JCL (0:04:36)
8) 0:04:52
Trecho do clip 1. Cartaz 2
0:04:56
19/9/89 (5:20:01 - 5:25:00)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:41

Afif (estúdio), mão no bolso: "Brasil está com o bolso furado". Mostra o seu bolso. "É roubado". Sinal com a mão. Fala do
seu governo, JCL.
3) 0:01:49
Trecho musicado 1. Cartaz 1
4) 0:01:53
Imagens de caminhoneiros. Afif, em off, fala deles.
5) 0:02:05
Afif, entre alguns caminhoneiros: "levar comida para o povo sem parasitas". Foco se amplia e concentra.JCL
6) 0:03:34
Trecho musicado 2. Cartaz 2
7) 0:03:37
Afif (estúdio): "fundo de garantia sumiu". "Ele deve ficar no município"
8) 0:04:56
Trecho musicado 1. Cartaz 1
0:04:59

2a. FITA
20/9/89 (0:38:02 - 0:43:01)
1) 0:00:00
Clip 1.
2) 0:00:10
Afif em estúdio (GPPr): "já tem candidato atacando os adversários: Brizola".
3) 0:00:56
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:01:00
Afif, em off, convida o povo de Duque de Caxias para comício.
5) 0:01:11 <---Trecho musicado 2. Cartaz 2. (?)
6) 0:01:15
Afif, andando num campo: "Revolução Verde: alimentar o povo e acabar com a subnutrição.
7) 0:02:02
Trecho de clip 1.
8) 0:02:13
Afif, agachado junto a uma vaca: "para produzir tem Sol, terra..." O mesmo discurso de 7) de 18/9 (um trecho).

9) 0:03:03
Afif, sobre os calcanhares, conversa com um fazendeiro: "alimento sai barato e chega caro. Quem tá levando?". O mesmo
discurso de 7) de 18/9 (outro trecho).
10) 0:04:49
Clip 1
0:04:59

21/9/89 (1:46:02 - 1:51:02)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:44
Afif, agachado num campo cultivado: "a solução do Brasil está na terra; volta às orígens".
3) 0:02:02
Afif, em off, comunica carreata. Imagens: Afif entre multidão em frente a uma Igreja.
4) 0:02:24
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
5) 0:02:28
Afif, em estúdio, se dirige ao aposentado: "aposentado não é incapaz. JCL"
6) 0:03:39
Trecho de clip 1.
7) 0:03:45
Afif conversa com uma senhora, olhando profundamente para ela. Ele pergunta sobre o que é preciso para plantar e ela
responde que é preciso carinho. Ele diz: "se a planta precisa de carinho, imagina as pessoas". Caminham abraçados em
direção à câmera. Música JCL cantada.
8) 0:04:41
Clip 1
0:05:00
22/9/89 (2:54:16 - 2:59:14)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:42
Afif em estúdio: "eu quero falar com você contribuinte; todos são contribuintes; governo não faz favor nenhum".
3) 0:02:30
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:02:34
Afif: "se eu não fosse o que sou, seria caminhoneiro; acabar com o selo pedágio; JCL" Imagens: Afif entre caminhoneiros;
caminhoneiros; Afif na porta de um caminhão.
5) 0:04:29
Afif, em off, convida para comício

6) 0:04:39
Clip 1
0:04:58
23/9/89 (3:59:29 - 4:04:29)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:42

Afif em estúdio: "traduziremos para os deficientes os principais trechos do nosso programa.JCL". Ao fundo, num
quadrado, um intérprete para surdos-mudos, à frente, legendas.
3) 0:01:47
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:01:51
Afif em estúdio, com intérprete e legenda: "estadista não vai para o exterior beijar a mão do governante estrangeiro, mas
vai para o interior beijar a mão do povo brasileiro. JCL."
5) 0:02:36
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
6) 0:02:40
Afif agachado junto a uma vaca. O mesmo de 8) de 20/9, mas com legendas e intérprete.
7) 0:03:30
Afif agachado com um fazendeiro. Final do trecho de 9) de 20/9, também com legenda e intérprete.
8) 0:04:38
Voz off convida para comícios. Música instrumental JCL ao fundo. Imagens de trabalhadores rurais
9) 0:04:50
Clip 1
0:05:00
24/9/89 (5:05:20 - 5:10:18)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:41
Afif, em estúdio, com o programa de governo na mão: "é para mostrar que nós temos um programa de governo... escrito
ouvindo o povo. JCL."
3) 0:02:03
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:02:07
Afif em uma favela. Favelada fala a ele das valetas a céu aberto. Ele diz: "ecologia começa aqui, principalmente com as
nossas crianças". Afif faz o JCL com crianças. Música JCL inicia instrumental e termina cantada. Imagens diversas: Afif
com a favelada, valas negras, Afif com as crianças, Afif beija criança.
5) 0:04:49
Trecho do Clip 1
0:04:58

3a. FITA
25/9/89 (0:23:50 - 0:28:50)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:40
Afif apresenta o professor Aluísio Pimenta, o seu candidato a vice. Afif conversa com Aluísio sobre a sua passagem no
Ministério da Cultura, e a "cultura da broa de milho e da cachacinha". Afif: "busca das raízes do Brasil".
3) 0:04:34
Clip 1.

0:05:00
26/9/89 (1:34:10 - 1:39:08)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:22
Afif, em estúdio: "donas de casa são os maiores economistas do Brasil, os outros são 'gastistas'. O orçamento será
administrado como a senhora administra o seu. JCL".
3) 0:01:57
Trecho musicado 1. Cartaz 1
4) 0:02:01
Afif conversa com 3 fazendeiros numa plantação. Ele pergunta a um deles se a sua atividade é compensadora e ele diz
que não, pois o alimento sai barato do campo e chega caro à cidade. Afif: "Brasil tem um bando de parasitas. JCL".
5) 0:03:42
Trecho de clip 1.
6) 0:03:49
Afif, em estúdio: "Tenho 46 anos e votarei pela primeira vez para a Presidência". Aparece a sua família: "responsabilidade
com a nova geração. Nossa grande missão. JCL". Música instrumental.
7) 0:04:29
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
8) 0:04:33
Voz off convida para comícios de Afif. Imagens: Afif em comício.
9) 1:38:55
Trecho de clip 1.
0:04:58
27/9/89 (2:44:17 - 2:49:16)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:21
Afif, em estúdio: "você já pensou em trabalhar por conta própria? Micro-empresa é liberdade. JCL".
3) 0:01:10
Trecho musicado 1. Cartaz 1
4) 0:01:14
Afif discursa em reunião partidários em Florianópolis: "o povo está buscando o seu caminho por luta própria, queira ou não
o governo".
5) 0:04:03
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
6) 0:04:06
Afif, em estúdio: "tradução dos principais pontos do programa todo sábado". Com intérprete e legenda.
7) 0:04:28
Afif, em off, convida para comícios. Imagens de comícios de Afif.
8) 0:04:40
Trecho musicado 1. Cartaz 1.

9) 0:04:43
Clip 1.
0:04:59
28/9/89 (3:48:23 - 3:53:23)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:22
Afif, em estúdio: "mensagem ao funcionário civil e militar"; você não tem uma função, tem uma missão; limpar a máquina
dos parasitas; eu convoco você para essa missão". JCL
3) 0:02:14
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:02:17
Afif, em frente a estátuas de Aleijadinho: "deficiente não é incapaz; pode se tornar um cidadão útil ao país; Aleijadinho:
exemplo de fé no Brasil. JCL". Música instrumental. Imagens: Afif, estátuas e Igreja.
5) 0:03:27
Afif, em estúdio: "futebol e política tem que se fazer com arte; ex. do Santos; com política é a mesma coisa; para cada
pontapé a resposta é um gol". Imagem de gol do Santos do Pelé.
6) 0:04:25
Afif, em off, convida para comício. Imagens de povo num comício.
7) 0:04:37
Clip 1.
0:05:00
29/9/89 (4:47:59 - 4:52:59
1) 0:00:00
Clip 1

2) 0:00:11
Afif, em estúdio: "nossa grande missão é organizar o povo para que ele não precise de governo; conto com você, mulher;
faça da sua casa uma trincheira".
3) 0:01:47
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:01:50
Afif, em frente a uma fábrica da VW: "o que esta empresa acerta com os seus operários, os grupos que fazem as leis
querem aplicar por todo o Brasil"; ex.: malha de camisa".
5) 0:02:56
Afif entrevista dono de oficina mecânica, perguntando se ele consegue seguir a "parafernália de leis" que existe. Este diz
que poderia dar mais empregos se não houvessem tantos encargos. Afif: "no Brasil quem quer produzir faz debaixo do
pano". Imagens da oficina, Afif e do dono.
6) 0:04:30
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
7) 0:04:48
Clip 1.
0:05:00

4a. FITA
30/9/89 (0:05:36 - 0:10:36)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:42
Afif em frente à fábrica da VW. O mesmo de 4) de 29/9, com intérprete e legenda.
3) 0:01:48
Afif entrevista o dono de oficina. O mesmo de 5) de 29/9, com intérprete e legenda.
4) 0:03:25
Afif em frente às imagens de Aleijadinho. O mesmo de 4) de 28/9, com intérprete e legenda.
5) 0:04:37
Clip 1.
0:05:00
1/10/89 (1:11:09 - 1:16:07)
1) 0:00:00
Clip 1.
2) 0:00:22
Afif, em estúdio, se dirige ao espectador, dizendo que entende o seu ceticismo: "não é para menos, tantas vezes a opinião
pública foi manipulada". Ele aconselha: "preste atenção nos programas, nas idéias e, principalmente, na sinceridade como
elas são apresentadas; JCL".
3) 0:01:58
Trecho musicado 1. Cartaz 1.

4) 0:02:01
Afif, em off, agradece às populações das cidades por que tem passado: "manifestações de carinho incentivam a continuar
na luta". Imagens de comícios, passeatas e recepções por partidários.
5) 0:02:39
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
6) 0:02:42
Afif, em estúdio, com uma carta na mão, se dirige a "uma pessoa muito especial", uma menina de 10 anos que lhe
mandou uma carta dizendo que confia "no nosso projeto, na nossa mensagem e no nosso Brasil". Ele diz: "Brasil: pátria
do evangelho, coração do mundo, celeiro da humanidade". Música JCL instrumental em todo o trecho.
7) 0:03:57
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
8) 0:04:00
Afif, em estúdio, com bebê no colo (não aparece de início): "essa menininha já nasceu devendo; quero assumir um
compromisso público: dívida nunca mais". Música JCL, de início instrumental se torna, no fim, cantada.
9) 0:04:39
Clip 1
0:04:58
2/10/89 (3:21:51 - 3:26:51)

1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:11
Afif, em estúdio: "Contribuinte,sou o único candidato que registrou o seu projeto; eu o convoco para o dia 15/11. JCL."
3) 0:01:32
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:01:35
Afif, em frente a uma praia: "Salvador, berço da cultura brasileira: um só Deus na mistura de todas as religiões; convoco
os baianos para nossa grande missão; JCL". Imagens diversas: mar, baianas, garoto, feirante, praia. No fim, música JCL
cantada.
5) 0:02:53
Afif, em estúdio: "o esporte é um caminho aberto para despertar a juventude; acabar com os cartolas e pelegos do
esporte; JCL".
6) 0:04:45
Clip 1
0:05:00
3/10/89 (4:27:06 - 4:32:06)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:21
Afif, em frente ao memorial de JK, em Brasília: "JK, o maior estadista do século; projeto de governo; místico, acreditou nas
previsões de João Bosco; Brasília, porta de entrada de Canaã. Vou começar por onde ele terminou: Brasília; JCL".
3) 0:01:49
Afif, agachado em solo plantado, fala da previsão de João Bosco, segundo a qual brotaria ouro e mel do Planalto Central
do Brasil. Imagens de máquinas agrícolas (numa delas pode se ver Afif, fazendo o sinal de JCL) trabalhadores rurais, etc.
Música JCL instrumental.
4) 0:02:26
Afif, agachado, entrevista fazendeiro, que diz que o resultado alcançado é 3 ou 4 vezes superior ao esperado. Afif diz que
a combinação de volta às orígens com modernas tecnologia tem tudo para dar certo e que o Brasil será o maior produtor
de alimentos do mundo. Imagens de Afif e o fazendeiro, trabalhadores rurais. Na tela, um trecho da profecia de João
Bosco. Música JCL instr.
5) 0:04:32
Música instrumental. Letreiro convida para comícios de Afif. Música instrumental.
6) 0:04:39
Clip 1
0:05:00
4/10/89 (5:31:27 - 5:36:27)
1) 0:00:00
Clip 1.
2) 0:00:11
Afif, no leito seco de um rio: "Cariri: nordestino quer ficar na sua terra mas a natureza não deixa; reter a água aqui; fazer
do NE a solução para os nossos problemas; Revolução Verde".
3) 0:02:35

Trecho musicado 1. Cartaz 1
4) 0:02:38
Afif, no leito seco, conversa com um nordestino: "nordestino não quer esmola, quer trabalhar e ficar na sua terra".
Caminha abraçado com o nordestino entrevistado e mais um outro.
5) 0:04:40
Voz off diz que Afif levará o seu programa de governo para Arapiraca e Maceió. Imagens de comícios
6) 0:04:47
Clip 1, com inserção de cena em que Afif abraça nordestino
0:05:00

5a. FITA
5/10/89 (0:52:10 - 0:57:08)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:01:02
Afif, em estúdio, fala sobre o 1. aniversário da promulgação da Constituição: "trabalhador, o cap. que garantiu os seus
direitos é fruto de um substitutivo de minha autoria, eis os fatos, o resto é demagogia, JCL". Letreiro informa sobre a
emenda, música JCL instrumental ao fundo.
3) 0:03:04
Afif, em estúdio: "levar a mensagem a você, soldado; tem uma missão e um direito: a arma do voto, JCL".
4) 0:04:30
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
5) 0:04:33
Voz off convida para comícios. Música instrumental. Imagens de comícios.
6) 0:04:42
Clip 1.
0:04:58
6/10/89 (2:00:05 - 2:05:04)
1) 0:00:00
Afif, em estúdio, critica Collor por dar "pontapé pelas costas": "quem chuta por trás e foge no Brasil tem nome".
2) 0:02:27
Clip 1
3) 0:02:45
Afif, num comício, de costas para o público e de frente para a câmera, com um microfone na mão, fala de Governador
Valadares como um exemplo da falta de perspectivas do Brasil: "o nosso lugar é aqui". A multidão aplaude. Ele faz JCL
junto com a multidão. Legendas e voz off convidam para carreatas.
4) 0:04:38
Clip 1
0:04:59
7/10/89 (3:10:22 - 3:15:20)

1) 0:00:00
Clip 1.
2) 0:00:11
Afif no leito seco de um rio. O mesmo de 2) de 4/10.
3) 0:02:29
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:02:32
Afif, em comício em João Pessoa: 3 revoluções para salvar o NE, que é a solução do Brasil. Legendado.
5) 0:03:00
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
6) 0:03:03
Afif em frente ao memorial JK. O mesmo de 2) de 3/10.
7) 0:04:32
Voz off convida para carreata. Imagens de carreatas. Música.
8) 0:04:42
Clip 1
0:04:58

8/10/89 (4:18:27 - 4:23:27)
1) 0:00:00
Afif critica "pontapé pelas costas" de Collor. O mesmo de 1) de 8/10.
2) 0:02:17
Afif se dirige para o sr. Rudi Volkmann, pai de uma moça assassinada, pedindo para que ele não saia do Brasil: "fique
como símbolo de resistência".
3) 0:04:57
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
0:05:00
9/10/89 (5:25:57 - 5:30:37)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:10
Afif, em estúdio: "nos últimos 20 anos todos os projetos saíram das pranchetas dos tecnocratas. Nós vamos fazer o
oposto. Seguir o ex. de quem fez e deu certo". Imagens aéreas de plantações.
3) 0:00:54
Afif, entre dois fazendeiros em uma fruticultura. Dirige-se ao proprietário holandês e ao gerente brasileiro: "vocês não
acham que nós deviamos ter mais escolas técnicas agrícolas?; Rev. Verde vai investir no ensino profissionalizante".
4) 0:03:23
Afif, numa estrada de terra com um fazendeiro, pergunta para ele se dá para passar na chuva e ele diz que não. Afif: "na
nossa Rev. Verde o transporte é prioritário; JCL". Música. Imagens: ceifadora, floricultura, macieira;
5) 0:04:37
Trecho musicado 1. Cartaz 1
0:04:40

6a. FITA
10/10/89 (0:42:13 - 0:47:13)
1) 0:00:00
Clip 1.
2) 0:00:21
Afif, em estúdio, se dirige ao contador: "complexidade da legislação; lutei pelo estatuto da micro-empresa; vamos
simplificar para você; impostos só para o município; JCL".
3) 0:02:38
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:02:41
Afif, numa confecção, com o dono e cercado pelos funcionários. Ele conversa com o dono e pergunta se houvessem
menos encargos "esse povo poderia ganhar mais". "menos governo e mais empresa; JCL". O dono e os trabalhadores
aplaudem. Música JCL cantada no final.
5) 0:04:30
Clip 1.
0:05:00
11/10/89 (1:47:17 - 1:52:15)
1) 0:00:00
Nenhum som. Imagem parada de mãos com um fundo verde e amarelo no qual está escrito "Afif Presidente".
2) 0:00:09
Nenhum som. Em um fundo escuro, legendas em branco criticam os ataques pessoais sofridos por Afif, partidos
principalmente de Collor. No final, se inicia a música JCL cantada, a princípio baixo. Assinatura de Afif e legenda com a
data de 11/10/89.
3) 0:04:34
Clip 1
0:04:58
12/10/89 (2:57:40 - 3:02:29)
Idêntico ao programa de 18/9.
13/10/89 (4:05:33 - 4:10:32)
1) 0:00:00
Clip 1. Voz off anuncia o início do programa de Afif.
2) 0:00:15
Afif, em estúdio, se dirige ao trabalhador brasileiro: "os outros candidatos estão me atacando, dizendo que eu votei contra
os interesses dos trabalhadores; me deram nota zero; queria que vocês ouvissem uma coisa que vem por aí.
3) 0:00:41
Cenas (em P/B) de programa do qual participam Lula e Afif, no qual Lula responde a Afif, dizendo que uma serralheria
com 4 pessoas não pode dar as mesmas condições de trabalho que uma grande empresa. Legendas amarelas indicam a
data do programa: 15/12/86.
4) 0:01:28
Afif, em estúdio: "naquela época você disse isso, mas na Constituição esqueceu; exigimos coerência; eu vou repetir para
deixar bem claro, vamos lá!"
5) 0:02:35

Repetição (parcial) das cenas do programa.
6) 0:02:51
Afif, em estúdio: "aquele que é coerente ganha nota 0 e o incoerente ganha nota 10. Me orgulho de tirar nota 0 do DIAP e
da FIESP; entre as elites e o povo, escolhi ficar com o povo; JCL".
7) 0:04:41
Voz off anuncia comícios; cenas de carreatas.
8) 0:04:51
Clip 1
0:04:59
14/10/89 (5:14:05 - 5:19:04)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off.
2) 0:00:15
Afif se dirige ao sr. Rudi Volkmann. O mesmo de 2) de 8/10.
3) 0:03:06
Afif, em comício, de costas para o público. O mesmo de 3) de 6/10.
4) 0:04:59
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
0:05:00

7a. FITA
15/10/89 (noite) (0:19:51 - 0:24:51)
1) 0:00:00
Clip com voz off.
2) 0:00:14
Afif, em estúdio, se dirige ao trabalhador brasileiro: "estão me atacando..." o mesmo de 2) de 13/10.
3) 0:00:40
Trecho de programa de entrevistas com Lula e Afif. O mesmo de 3) de 13/10.
4) 0:01:27
Afif, em estúdio, ataca a incoerência de Lula. O mesmo de 4) de 13/10.
5) 0:02:34
Repetição do trecho do programa. O mesmo de 5) de 13/10
6) 0:03:02
Afif em estúdio: "coerente é perseguido". O mesmo de 6) de 13/10.
7) O:04:40
Clip 1.
0:05:00
16/10/89 (1:26:09 - 1:31:07)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off.

2) 0:00:43
Afif, em estúdio, com intérprete e legenda: "você deve estar cansado de tanto discurso; política deve ser solução;
presidente sensível aos seus problemas; nós fizemos o único projeto de governo registrado; 3 Revoluções; quero a sua
sugestão, escreva".
Imagem de mãos dadas sobre fundo verde e amarelo com o n. da caixa postal.
3) 0:04:47
Clip 1
0:04:58
17/10/89 (2:37:01 - 2:42:01)
1) 0:00:00
Clip 1.
2) 0:00:43
Afif, em estúdio: "hoje vou falar do NE, especialmente da SUDENE; abrí-la aos pequenos e médios agricultores,
comerciantes, industriais; vou governar do NE 3 vezes por ano; reformulação do NE".
3) 0:03:07
Trecho musicado 1. Cartaz 1
4) 0:03:10
Afif, em estúdio: "quero agradecer ao povo alagoano a recepção calorosa, entendi a revolta do professor alagoano. No
fim, imagens diversas: Afif em AL, carreata, multidão, etc.
5) 0:04:57
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
0:05:00
18/10/89 (3:46:47 - 3:51:44)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off.
2) 0:00:45
Afif, em estúdio, se dirige ao jovem de 16 a 18 anos: "estão metendo o pau em mim; conversar olho no olho; voto aos 16
anos quebra o princípio da imputabilidade do menor; direitos levam às obrigações".
3) 0:03:00
Afif, em estúdio, com intérprete e legenda: "quero levar minha mensagem a você, deficiente visual; projeto em braile;
escreva". Imagem: endereço sobre fundo verde e amarelo.
4) 0:04:41
Clip 1
0:04:47
19/10/89 (noite) (4:57:02 - 5:01:45)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off e legenda.
2) 0:00:15
Afif, em estúdio: "rev. tecnológica não se faz fechando o país para o capital externo nem criando cartorinho; estamos
perdendo o importante da tecnologia que é gente; conto com o apoio do corpo científico, JCL".
3) 0:03:12
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:03:15

Afif, em estúdio: "vou levar a minha mensagem a você, criança brasileira; todo dia, para mim, é dia da criança; quero subir
a rampa do Planalto cercado _ó de crianças". Afif faz JCL. Imagem de crianças fazendo JCL em grupo.
0:04:43

8a. FITA
20/10/89 (0:16:33 - 0:21:31)
1) 0:00:00
Clip 1.
2) 0:00:14
Afif, em estúdio, com o programa de governo na mão: hoje eu vou tratar de especulação; substituir o círculo vicioso da
especulação pelo círculo virtuoso da retomada do desenvolvimento; capital e trabalho unidos no capitalismo humanizado,
JCL".
3) 0:04:48
Voz off anuncia que Afif levará seu programa para SC. Imagem de mãos dadas em fundo verde e amarelo. Música JCL de
fundo. Cartaz 2.
0:04:58
21/10/89 (1:16:00 - 1:20:59)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:44
Afif, com o programa de gov. na mão, com legenda e intérprete: "hoje temos 23 ministérios; vamos fechar 10 e ficar com
13; desburocratizar e parar de gastar, JCL".
3) 0:04:15
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:04:18
Voz off convida para comícios no PR; imagens de comícios; música JCL instrumental.
5) 0:04:32
Sem som. Imagem: fundo verde e amarelo, n. da conta para contribuição voluntária em legenda
6) 0:04:39
Clip 1.
0:04:59
22/10/89 (2:26:10 - 2:33:35)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off e legenda.
2) 0:00:43
Afif, em frente a um altar com altar e cruz, com uma senhora: "dona Vírgínia, exemplo da mulher brasileira". Afif conversa
com ela, perguntando qual foi a maior presidente do Brasil e ela diz que foi com foi JK. Ele pergunta em quem ela vai votar
e ela diz que é nele, Afif, porque "gosto do seu jeito de falar". Afif diz, então: "preciso muito de suas orações e das orações
de todas as mulheres do Brasil. Imagens diversas: Afif com a senhora, santos, Cristo na cruz, Afif beija a mão da mulher,
etc.
3) 0:02:39
Afif, em estúdio: "quero hoje entrar em sua casa, mulher brasileira; para que você me conheça, conheça meu programa de
gov.; porque você tem sensibilidade, intuição e acima de tudo muito amor; JCL".

4) 0:04:36
Pedido de contribuição voluntária. O mesmo de 5) de 21/10.
5) 0:04:47
Clip 1
6) 0:04:56
Voz e legenda anunciam o direito de resposta no horário do PPB. Imagem de mãos com fundo verde.
7) 0:05:06
Afif, em estúdio: "TSE me deu o tempo de outro candidato para responder a injúrias feitas contra a minha pessoa por um
membro da sua família; já entrei com um processo, confio na justiça".
8) 0:05:42
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
9) 0:05:45
Adolpho de Oliveira (dep. fed. do PL), com a Constituição na mão (legenda explica que foi o relator adjunto da
constituinte): "em todas as grandes ocasiões, Afif esteve presente; 2 exemplos: dispositivo que protege os micro e peq.
empresários e hora extra de mais 50%. Para Afif eu dou nota 10".
10) 0:06:56
Voz off e legenda: a tela mantém a palavra "Mentira" enquanto o locutor fala que "Afif foi contra a licença para a
gestante...". Aparece na tela e é dito "Verdade" e o locutor diz que Afif... Legenda e voz finalizam dizendo: "diário da Ass.
Nac. Constituinte, 26 de junho de 1988". Na tela imagem de um carimbo no qual está escrito "aprovado". Imagem e som
de carimbo.
0:07:25
23/10/89 (3:31:23 - 3:36:23)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off e legenda.
2) 0:00:20
Afif, em estúdio: "você está vivendo as consequências de uma crise que te obrigou a sair do interior; oportunidade de
eleger um Presidente; basta que você acredite em mim como eu acredito em você; vamos juntos; JCL".
3) 0:03:57
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
4) 0:04:00
Voz off: esquema "Verdade-Mentira", agora sobre a Reforma Agrária.
5) 0:04:26
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
6) 0:04:29
Pedido de contribuição. O mesmo de 5) de 21/10.
7) 0:04:37
Clip 1.
0:05:00
24/10/89 (5:46:17 - 5:51:17)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off e legenda.
2) 0:00:27

Afif, em estúdio: "volto a pedir licença para entrar na sua casa, dona de casa; povo paga impostos e eles vão para os
bacanas; vou socorrer você porque sou seu aliado e você será minha aliada na hora em que eu estiver controlando as
despesas do governo; o dinheiro vai aparecer sim, JCL"
3) 0:04:09
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:04:12
Voz off fala, no mesmo esquema "Verdade-Mentira" sobre Afif e a questão da Jornada de Trabalho.
5) 0:04:41
Clip 1.
0:05:00

9a. FITA
25/10/89 (1:00:08 - 1:05:33)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off e legenda.
2) 0:00:15
Afif, em estúdio: "nós brasileiros deicamos para decidir tudo na última hora; dessa vez vale; tomar ciência de todas as
propostas antes de decidir; JCL".
3) 0:01:43
Clip 2. Dois patinhos na lagoa viram o número 22, de Afif.
4) 0:01:52
Afif, em estúdio: "você, mulher, está disputando um lugar ao Sol; votei na licença para a gestante e fui co-autor de uma lei
que dá incentivos para empresas que contratarem mulheres, para evitar discriminaçao; discriminação não se enfrenta com
leis que proibam, mas com leis que incentivem a contratar; conto com você porque você pode contar comigo, JCL".
5) 0:03:42
Quadro "Afif na Constituinte", referente ao voto de Afif contra a unicidade sindical. Sem o "Mentira" antes do "Verdade".
6) 0:04:05
Voz off agradece ao povo de cidades de GO pelo carinho e emoção e convida para comícios em várias cidades de SP.
Imagens de comícios e carreatas.
7) 0:04:47
Pedido de contribuição voluntária. O mesmo de 5) de 21/10.
8) 0:05:22
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
0:05:25
26/10/89 (2:02:09 - 2:07:07)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off e legenda.
2) 0:00:10
Afif, em estúdio apela a Rudi Volkmann. O mesmo de 2) de 8/10.
3) 0:02:59
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
4) 0:03:02

Afif, de costas para o público em comício. O mesmo de 3) de 6/10. Voz off e legendas convidam para comícios.
5) 0:04:55
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
0:04:58
27/10/89 (3:12:04 - 3:17:04)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off e legenda.
2) 0:00:39
Afif, em estúdio: "vou pedir a sua atenção e fazer um apelo à sua inteligência; apresentando propostas claras e honestas,
eu cresci; aí começaram os ataques, mentiras e distorções; olha o que um candidato que se diz sério andou dizendo"
3) 0:01:45
Covas em debate (16/10) faz pergunta a Afif, incluindo afirmações de ordem estatística sobre as suas ausências.
4) 0:02:00
Afif, em estúdio: "doutor Covas, me acuse do que quiser mas não diga que não trabalho", cita as faltas de Afonso Arinos,
do PSDB e diz que isso não o desmerece, "que coisa feia Mário Covas! já que você gosta de números, vamos a eles!"
5) 0:03:23
Voz off compara o número de propostas apresentadas e aprovadas de Afif e Covas. Na tela, os números.
6) 0:03:33
Afif, em estúdio: "Covas só apresentou 24 propostas. Para um senador que recebeu 8 milhões de votos é muito pouco".
7) 0:04:03
Trecho musicado 1. Cartaz 1
8) 0:04:06
Voz off fala de Afif na Constituinte. Esquema "Mentira/Verdade" sobre a questão dos direitos das empregadas domésticas.
9) 0:04:12
Voz off e legenda comunicam comícios em MG. Música JCL ao fim. Imagem de comícios.
10) 0:04:50
Clip 1.
0:05:00
28/10/89 (4:19:54 - 4:24:54)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:44
Afif, em estúdio: "vou pedir a sua atenção". O mesmo de 2) de 27/10.
3) 0:01:51
Covas em debate. O mesmo de 3) de 27/10.
4) 0:02:06
Afif, em estúdio: "Dr. Covas, me acuse do que quiser...". O mesmo de 4) de 27/10.
5) 0:03:29
Voz off compara números. O mesmo de 5) de 27/10.
6) 0:03:39

Afif: "24 propostas é muito pouco"
7) 0:04:03
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
8) 0:04:06
Voz off: esquema "Mentira/Verdade" sobre a questão dos direitos das empregadas domésticas na Constituinte
0:04:30
29/10/89 (5:29:22 - 5:34:22)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off e legenda.
2) 0:00:24
Afif, em estúdio: "já perceberam que eu estou sendo atacado por todos os lados?; os não comprometidos levam cacete de
tudo quanto é lado; vocês nao vão abater a minha moral; vocês já induziram o povo com 'Diretas já', 'Nova República',
'Plano Cruzado', etc;
esquerda e direita são atraso; vamos para a modernidade, vamos para o novo".
3) 0:03:34
Voz off de mulher de Afif pede para ele ir em frente, etc. Música JCL cantada. Imagens diversas: comícios, caminhões
com partidários.
4) 0:04:39
Voz off convida para encontro em Curitiba. Imagens de comícios e partidários de Afif. Cartaz 2.
0:05:00

10a. FITA
30/10/89 (0:46:38 - 0:51:37)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off e legenda.
2) 0:00:13
Afif, em estúdio, fala que está sendo atacado. O mesmo de 2) de 29/10.
3) 0:03:23
Voz off de mulher de Afif. O mesmo de 3) de 29/10.
4) 0:04:28
Afif, num comício em Ribeirao Preto, convida para comício em Curitiba e faz JCL sob os aplausos do povo.
5) 0:04:56
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
0:04:59
31/10/89 (1:54:10 - 1:59:10)
1) 0:00:00
Clip 1, com voz off e legenda.
2) 0:00:25
Afif, em estúdio: "queria falar com você, que tem mais de 40 anos; angústia; darei incentivo a quem contratar pessoas com
mais de 40; eu também tenho a responsabilidade de uma família nas costas".
3) 0:02:25
Clip 2. Patinhos.

4) 0:02:33
Afif, em frente a uma embarcação, em frente ao rio Tapajós, em Santarém: "implantar o progresso sem predar a natureza;
Fundação Marechal Cândido Rondon, pacto ecológico; Fé no Brasil; JCL". Imagens diversas: rio e barquinhos, meninos
em embarcação, Afif entre os meninos.
5) 0:04:39
Voz off e legendas convidam para comícios em cidades do CE. Música JCL cantada. Imagens de Afif num comício
6) 0:04:50
Pedido de contribuição voluntária. Música JCL cantada.
0:05:00
1/11/89 (3:04:03 - 3:09:02)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz e legenda.
2) 0:00:40
Afif, em estúdio: "hoje eu vou falar de uma liderança que todo mundo admira: Mikhail Gorbachov; temos muitos pontos em
comum; hoje o mundo não está mais dividido em comunismo e capitalismo, está entre os que querem o avanço e os que
querem o atraso; não para os que querem manter as estruturas do poder.
3) 0:03:07
Clip 2. Patinhos
4) 0:03:17
Voz off: esquema "Mentira/Verdade" sobre o voto de Afif na Constituinte sobre a questão dos deficientes.
5) 0:03:55
Música JCL cantada. Cenas de Afif em comícios e entre partidários.
6) 0:04:41
Pedido de contribuição
7) 0:04:46
Clip 1.
0:04:59
2/11/89 (4:08:39 - 4:13:39)
1) 0:00:00
Clip 1.
2) 0:00:10
Afif, em estúdio: "estou com horror de politicagem; vejam os jornais". Pega O Globo. "Inflação atinge os 37,62%; você se
lembra do Plano Cruzado?; a politicária estava organizando o conto do fim da inflação porque estavam em vésperas de
uma eleição que queriam ganhar de qualquer jeito; e quem saiu beneficiado?"
3) 0:00:39
Voz off apresenta Ulysses, Collor, Covas e Fernando Lira, no PMDB em 1986 e candidatos à presidência em 1989.
4) 0:01:18
Afif, em estúdio: "eles se beneficiaram do conto do Cruzado e hoje se dizem de oposição; chega de mentiras!; ser
moderno é falar a verdade; só ela pode salvar o país".
5) 0:02:23
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
6) 0:02:46
Afif, em estúdio: "eu não vou mentir ao povo: tem sacrifício no combate à inflação; só que chegou a hora de discutir a
divisão do sacrifício; austeridade na máquina pública traz sacrifícios mas vale a pena; vamos juntos combater a inflação.

7) 0:04:57
Trecho musicado 2. Cartaz 2.
0:05:00
3/11/89 (5:18:18 - 5:23:18)
1) 0:00:00
Clip 1, com voz off e legenda.
2) 0:00:40
Afif fala, ora em off, ora em estúdio. O trecho se inicia com Afif falando em off e com imagens de jovem chinês parando
uma coluna de tanques na Praça da Paz Celestial. Afif:"retrato do nosso tempo em todo mundo; esse jovem é uma
realidade; ele não está nem à esquerda nem à direita, mas à frente; a opressão é ora direita ora esquerda; vamos dar um
salto para frente; você, jovem que milita nas idéias liberais e enfrenta aquele grupo da estrelinha que se calou quando a
sucursal da estrela vermelha calou os jovens na Praça da Paz Celestial; não se cale, não recue, JCL".
3) 0:03:30
Clip 2. Patinhos.
4) 0:03:39
Música JCL cantada. Imagens de comícios em lugares de todo o Brasil, pessoas fazendo JCL, Afif fazendo JCL.
5) 0:04:09
Pedido de contribuição
6) 0:04:45
Clip 1.
0:05:00

11a. FITA
4/11/89 (0:36:14 - 0:41:14)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:10
Afif, em estúdio: "Gorbachov, líder comunista que quer tirar o país do atraso. Em alguns países isso não acontece; p. ex.,
a Alemanha Or.; população reage pulando o muro, pois não aguentam mais o regime da estrela. Vejam só."
3) 0:00:53
Música infantil (cantada por voz de criança): "pula-lá fora dessa estrela". Imagens de alemães pulando muros para fugir.
4) 0:01:12
Afif, em estúdio: em menos de um mês 100.000 alemães orientais pularam o muro para a Alemanha moderna; se a sua
escolha for pelo Brasil moderno você não precisa fugir, você só precisa votar; vamos para a modernidade!; JCL."
5) 0:02:41
Música "pula-lá". Imagens de alemães orientais fugindo.
6) 0:03:02
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
7) 0:03:05
Afif, em estúdio: "campanha serve para o candidato expor o seu pensamento e ser julgado pelos cidadãos; sempre havia
um grupo falando em seu nome, senhor Lula, gritando, urrando, procurando impedir a minha palavra; petistas atiravam
latas de cerveja à traição; que partido é esse que não admite a presença de contrários?; se você não controla esse bando
poderia governar 120 milhões de brasileiros?".
8) 0:04:31

Clip 2. Patinhos.
9) 0:04:40
Pedido de contribuição voluntária.
10) 0:04:44
Clip 1.
0:05:00
5/11/89 (1:37:29 - 1:42:28)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off e legenda.
2) 0:00:11
Afif, em estúdio: "chegamos à reta final da campanha; foi uma grande marcha; foi dura também; vocês foram, comigo,
atacados pelas costas; campanha imoral de alguns fascistas e duas caras; vocês são vencedores; como eu me orgulho
de vocês".
3) 0:02:31
Afif discursa em comício: "estamos começando uma Nova Era no nosso país; o que constrói uma nação não é o governo,
mas o trabalho do povo organizado". O povo aplaude em intervalos do discurso e grita o nome de Afif. Afif: "lá está um
grupo representando o PT, o partido da estrelinha". O público vaia. Afif: "não vaiamos não; deixe as vaias para eles, nós
ficamos com os argumentos". Aplausos. Afif: "eles querem implantar no país um regime que não deu certo em outros, a
liberdade há de vencer os totalitários que querem usar a democracia para suprimir a liberdade". Povo grita "liberdade,
liberdade".
4) 0:04:56
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
0:04:59
6/11/89 (2:39:35 - 2:44:43)
1) 0:00:00
Clip 1, com voz e legenda e algumas outras imagens: comícios, carreatas, simpatizantes, população fazendo JCL.
2) 0:00:43
Afif, em estúdio: "candidato que monta a campanha metendo o pau nos concorrentes; forma canalha de se fazer política;
candidatos sérios sofrem; campanha está sendo maravilhosa; estamos certos de uma grande vitória; mudar radicalmente
tudo isso; JCL".
3) 0:02:30
Clip 2. Patinhos.
4) 0:02:39
Afif, em estúdio: "final de campanha confuso; apelar para a intuição; só a intuição pode guiar o povo brasileiro; é a você
que eu estou falando, mulher; conversando olho no olho; preciso do seu apoio porque você tem um poder de influência na
sua família, conto com o seu apoio; JCL". Música instrumental se torna cantada.
5) 0:04:45
Voz off anuncia comícios em Ouro Preto. Imagem de comícios. Música.
0:05:08
7/11/89 (3:42:30 - 3:47:39)
1) 0:00:00
Clip, com voz off, legenda e outras imagens.
2) 0:00:25
Álvaro Valle, em estúdio: "Afif Domingos é a segurança de uma Nova Era; dê um dia ao Brasil".

3) 0:02:42
Clip 2. Patinhos.
4) 0:02:51
Jorge Bornhausen: "líderes liberais, estamos na reta final da campanha; precisamos trabalhar".
5) 0:03:24
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
6) 0:03:27
Senador Roberto Balestra (PDC): "precisamos buscarmos os eleitores e levá-los às urnas".
7) 0:04:45
Pedido de contribuição
8) 0:04:50
Clip 1.
0:05:09
8/11/89 (4:49:30 - 4:54:30)
1) 0:00:00
Clip 1, com voz off, legenda e imagens.
2) 0:00:44
Afif, em estúdio desmente o boato de que fechará o Banco do Brasil: "ele será o maior banco rural do mundo; voltará a ser
a instituição que orgulhou a todos os brasileiros, JCL"
3) 0:01:55
Voz off ensina a votar em Afif. Imagens: cartaz 2 e patinhos. Completa com a música dos patinhos.
4) 0:02:09
Afif, em estúdio: "o aposentado, no Brasil, foi traído pela sociedade, considerado um cidadão de segunda classe; vender o
que o Estado desperdiça para pagar o que lhe está faltando, JCL".
5) 0:03:33
Trecho musicado 1. Cartaz 1.
6) 0:03:36
Voz off diz que Afif teve o melhor desempenho no debate para 19% dos eleitores, segundo o Instituto Bonilha. Na tela as
porcentagens de cada candidato.
7) 0:03:46
Voz off convida para programação de Afif em MG. Música cantada. Imagens de comícios.
8) 0:04:42
Pedido de contribuição
9) 0:04:46
Clip 1.
0:05:00

12a. FITA
9/11/89 (0:22:54 - 0:27:54)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off, legenda e outras imagens.
2) 0:00:14

Afif, em estúdio: "menores de rua, projeto FÉ (Fazenda-Escola) para ajudá-los; atividades profissionalizantes; atividades
de família; investir na criança porque é um grande negócio para o Brasil; JCL".
3) 0:04:34
Voz off ensina a votar em Afif. O mesmo de 3) de 8/11.
4) 0:04:48
Pedido de contribuição. Clip 1
0:05:00
10/11/89 (1:30:18 - 1:35:18)
1) 0:00:00
Clip 1 com voz off, legenda e outras imagens.
2) 0:00:42
Afif, em estúdio: "racismo no Brasil tem que ser tratado de uma forma absolutamente radical; negros não podem ser
responsabilizados pelos erros do Brasil; Brasil é meio branco e meio negro; foi o sonho de Martin Luther King". Imagem de
comício no qual MLK discursa (P/B). Afif: "esse sonho é cada vez mais uma realidade no mundo: eleição de prefeito negro
em N. York, brancos e negros, só juntos chegaremos lá".
3) 0:02:52
Voz off ensina a se votar em Afif. O mesmo de 3) de 8/11.
4) 0:03:06
Voz off: "durante 2 meses vimos um desfile de idéias e propostas por um Brasil melhor; para fazer isso, Afif primeiro
escreveu um plano de governo, baseado naquilo que o povo quer, baseado principalmente na sua experiência". A voz
desfia o currículo de Afif. Imagens de Afif entre as crianças, em comícios; imagens do povo fazendo JCL em comícios,
música JCL ao fundo.
5) 0:04:40
Clip 1.
0:05:00
11/11/89 (2:29:19 - 2:34:17)
1) 0:00:00
Clip 1. No final, aparecem imagens de Ouro Preto. Letreiro informa que comício foi 9/11.
2) 0:00:13
Afif, em comício: “Aqui em Ouro Preto, onde + cedo começou a luta pela liberdade, qero dar uma palavra a todo o povo
brasileiro. É a hora e a vez de mudar tudo. Sistema econômico está enriquecendo uma elite perversa. Precisamos ganhar
a eleição p/ mostrar q. o Brasil é sério. Povo ñ é obrigado a suportar + 5 anos de bagunça. No dia em que eu chegar ao
governo, ponho a minha cabeça a prêmio. No 1° dia começo a quebrar tudo o que precisa ser quebrado p/ recuperar este
país. Arrancá-lo desta elite burra, perversa e corrupta; precisamos ganhar a eleição p/, junto c/ o povo, chegarmos a um
destino, pq. Juntos Chegaremos Lá (discurso interrompido por diversas vezes, por aclamação popular).
3) 0:04:52
Clip 1
0:04:58
12/11/89 (3:23:54 - 3:28:51)
1) 0:00:00
Clip 1
2) 0:00:11
Afif, c/ a família no café da manhã, fala pausademente, dirigindo-se aos seus familiares, sobre a sua campanha:
“participação de jovens e mulheres na campanha; mãe guiada pela intuição; (0:01:00) Mulher de Afif diz, se dirigindo a ele,

que ele “está entrando nessa p/ ajudar quem precisa e que ele deve continuar (0:01:49). Afif se dirige p/ a câmera: “+ uma
vez peço licença para entrar na sua casa p/ conversar c/ a sua família ao lado da minha família. Sou um cidadão brasileiro
igual a você. Acredito demais no Brasil. Entrei na campanha s/ ódio, s/ pregar o ódio de classes. Ódio ñ constrói nada. O
que constrói é o amor. Da família em 1° lugar. Amo minha esposa, meus filhos. Neste domingo poderemos, a família
brasileira unida, mudar os destinos do país. Nesta semana o Muro de Berlim caiu. O mundo está começando a pensar
pela liberdade. Conto demais c/ a sensibilidade da mulher, filhos, família. A partir de hoje começa a grande mudança. Que
Deus nos acompanhe.
3) 0:04:40
Clip 1
0:04:51

