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 Data: 10/09/1986 

 

 

Fita 1 – Lado A 

 

 

Nós estamos em 16 de setembro de 1986, com o doutor José Fuks, em mais um depoimento 

para o Projeto Memória da Previdência Social, FIOCRUZ, Casa de Oswaldo Cruz e 

INAMPS, com os pesquisadores Marcos Chor Maio, Luiz Octávio Coimbra e o estagiário 

Ricardo. 

 

MC - Senhor José Fuks, gostaríamos de começar desde o início mesmo. Gostaria de saber 

onde o senhor nasceu e em que ano? 

 

JF - Nasci em 18 de setembro de 1923, Rio de Janeiro, Brasil, filho de pais pobres, meu pai 

era alfaiate e minha mãe dona de casa, nunca teve atividade fora e de uma família que se 

constituiu de três filhos mais os pais, eu sou filho mais velho, tenho um irmão do meio, cinco 

anos mais jovem do que eu, e um terceiro irmão que é o caçula, que tem dez anos menos do 

que eu. A vida de uma família pobre, meu pai alfaiate de profissão desde cedo, a educação… 

Morávamos em zona pobre naquela época, morar num sobrado, gente humilde quando 

morava num sobrado já era um luxo, nós ainda tínhamos com esforço e trabalho do meu pai, 

usufruíamos ainda do luxo de poder morarmos num sobrado na Rua Regente Feijó, 80, zona 

onde me criei, centro da cidade. Uma infância normal, comum, pobre, menino que para 

brincar tinha que fazer seu patinete, era esse o nível que nós levávamos na ocasião. O pai 

trabalhando normalmente de seis da manhã às oito, dez horas da noite para conseguir 

sustentar a família e dentro disso a vida prosseguiu até chegar à primeira idade, a idade 

escolar. Escola pública que se chamava Celestino da Silva. Escola situada na Rua do 

Lavradio, no Rio de Janeiro, primeira escola e logo após transferência para a escola 

Tiradentes que era um pouco mais perto de casa, andava um pouco menos e ali fui 

começando. 

 

MC - O senhor viveu todo esse período na Rua Regente Feijó? 

 

JF - Centro da cidade. 

 

MC - Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, quer dizer o senhor disse dos seus pais, 

alfaiate, sua mãe dona de casa. Eles eram imigrantes? 

 

JF - Imigrantes, imigrantes poloneses. 

 

MC - Eles vinham de onde? De que local? 

 

JF - Da Polônia, de uma cidadezinha do interior perto de… Devia ser, não localizo bem, 

próximo da capital 100 ou 150 quilômetros da capital polonesa. 

 

MC - Varsóvia. 

 

JF - Meu pai ainda quando namorava a minha mãe saiu cedo da Polônia, não havia condições 

de vida além dos problemas que se enfrentavam na Polônia na época, porque ele era de 
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origem judaica e havia na Polônia há muitos anos o que se chama ainda hoje e que existe 

ainda hoje em alguns lugares do mundo, a perseguição racial. O meu pai, por exemplo, 

aprendeu a ler no Exército polonês, havia limitação, proibição de freqüência de colégio. De 

modo que ele saiu de lá veio para o Brasil, depois trouxe minha mãe, casaram, nasceram os 

filhos e aqui ele aprendeu uma profissão, filhos de pais religiosos lá na Polônia também 

alfaiate. Soltou-se no mundo simplesmente para tentar a vida. Veio ao Brasil e aqui ele dizia 

uma expressão que eu gostaria de registrar nessa obra. Causa até certa emoção: “Que o Brasil 

não sabe o valor do país que tem”, o brasileiro não sabe o valor do país em que vive e dizia 

ele já na expressão dizia, que no Brasil o homem chega aqui quase analfabeto e pode viver, 

neste país, porque um par de tamancos, uma calça e uma camiseta, ele está vestido, tem 

condições de trabalho o ano inteiro porque não tem o rigor do inverno europeu. Já aqui pode 

casar e constituir família e como aconteceu em minha família, somos três irmãos, todos três 

com formação. Um homem nestas condições pode criar uma família, pode educar esta 

família e pode se dar ao luxo de conseguir filhos com formação superior. Apenas fazendo 

algumas observações sobre a origem dos meus pais. 

 

MC - Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: ele chegou aqui em que ano? 

 

JF - Em torno de 1920 mais ou menos. 

 

MC - Por que para o Brasil, por que ele veio para o Brasil? 

 

JF - Na velha Polônia particularmente entre os judeus de lá havia dois caminhos, havia um 

caminho que era o sonho, que era os EUA, mas nem sempre era possível conseguir entrada 

nos EUA então eles aproveitavam e para aonde havia condições de se emigrar eles 

aproveitavam para vir. Muitos vieram para o Brasil, outros foram para a Argentina e alguns 

mais felizardos, para eles no modo deles verem as coisas, foram para os Estados Unidos. 

 

MC - Mais ou menos com que idade, o senhor se lembra? 

 

JF - Ele era de [18]97, 23 anos mais jovem. 

 

MC - Ele já veio com profissão? 

 

JF - Já. 

 

MC - Era alfaiate? 

 

JF - Não era bem alfaiate, era calceiro rigorosamente não era nem profissionalizado. Ele mal 

aprendeu… E aqui então com a vivência com a experiência ele melhorou um pouquinho 

depois como calceiro conseguiu algum recurso, abriu uma lojinha e aí vendia também 

sapatos, lojas antigas chamados antigos (TI) como muitos judeus aqui no Brasil começaram 

na vida, então, depois abria uma lojinha, depois outra lojinha, depois que a mulher já estava 

aqui os filhos já nascidos surgiram problemas de saúde, perdeu tudo voltou a trabalhar na 

máquina e na máquina ele foi até ao fim de seus dias. 

 

MC - As lojas, as primeiras lojinhas ficavam aonde? 
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JF - Regente Feijó, toda aquela zona. Era a zona da formação toda, foi a Regente Feijó, 

Senhor dos Passos, Rua da Alfândega, República do Líbano atual, Rua do Núncio antiga, 

Praça Tiradentes, exatamente no bom sentido, enfim todo aquele... 

 

LO - Praça Tiradentes. 

 

JF - ...Quarteirão era o meio onde nós nos criávamos e inclusive morávamos ali, também era 

um centro. Havia muitos judeus morando nestes espaços com uma colônia síria muito grande 

que também morava naquele espaço. Então ali se começou a vida e daí nasceram todos nós. 

 

MC - Ele veio junto com sua mãe? 

 

JF - Não, ela veio depois. 

 

MC - Veio depois. Mas eles já se conheciam? 

 

JF - Já conhecia antes. 

 

MC - O senhor disse que começou seus estudos em escola pública. 

 

JF - Escola pública. Depois da escola pública eu consegui, fiz a admissão no Colégio Pedro 

II. O caminho tinha que ser sempre para mim o mais barato. O Colégio Pedro II era um 

colégio que cobrava mensalidade naquela época e aí eu vou citar um diretor, nosso velho e 

querido professor Fernando Raja Gabaglia que era o diretor do Colégio e no Pedro II nós 

tínhamos o seguinte, todo ano no meio do ano, e no fim do ano, o diretor baixava dois avisos 

que não pagasse as mensalidades, 40 mil réis, se não me falha a memória, quem não pagasse 

as mensalidades em atraso não podia fazer as provas. Então acontecia geralmente a visita 

duas vezes por ano ao diretor, tinha a voz muito estridente, ele começava então, parecia eu 

queria matar alguém, mas era uma alma espetacular, enfim ele chegava sempre à mesma 

conclusão, pagava um mês e ficava quitado o ano. Nessas condições eu consegui fazer meu 

ginásio. Fui um aluno de razoável para bom e aos 13 anos já no Pedro II eu comecei a 

trabalhar as minhas primeiras atividades para poder ajudar em casa, não era apenas a vontade 

de se trabalhar, já era necessidade de se trabalhar. Comecei, as minhas primeiras atividades 

foi lecionar. Eu comecei alfabetizando crianças, como havia muita criança da própria colônia 

que viviam naquelas redondezas todas, então eu parti para isto e acabei tendo uma série 

grande de alunos, aulas particulares, alfabetizados e ajudando as crianças na escola primária, 

ainda. Isso eu estava no início do ginásio. 

 

MC - Eu gostaria que o senhor falasse um pouco das lembranças, antes do seu trabalho aos 

13 anos, da escola pública. O que o senhor se lembra dos colegas, das turmas, dos 

professores, do ensino desta época. 

 

JF - O ensino era bom, nós tínhamos na época dois turnos, de manhã e de tarde. 

 

MC - O senhor entrou em que ano na escola pública, se lembra? 

 

JF - Deve ser em torno de [19]31, [19]32 mais ou menos nessa época, com oito ou nove 

anos. Comecei o primário. Mas a vida na escola era uma vida comum com professoras na 

época, eu me lembro, uma das professoras que eu guardei lembrança era Dona Tranquilina, 
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com essa professora eu passei vários anos, dois ou três anos de escola primária e a gente 

criava uma afeição e carinho quase como uma segunda mãe, porque havia efetivamente 

muita dedicação destas criaturas. Ali aprendi as primeiras letras, comecei a me destacar e 

lembranças que eu tenho já com 13 anos, quando eu lecionava fora. Vamos voltar para o 

primário. Menino ainda eu já ajudava a professora na escola a tomar conta da turma, ajudar 

conjunto a outros alunos. Eu tive sempre certa facilidade em aprender de modo que comecei 

a me destacar e com isso criou-se uma relação de afeto e amizade com ela e com outros 

professores cujo nome eu não guardei particularmente. A vida da criança pobre não traz, a 

gente não tem lembranças muito agradáveis, o que a gente lembra era a vida da família 

construída, uma família digna, correta, meu pai sempre nas boas horas, nas más horas em 

termos financeiros sempre nos trouxe ensinamentos da correção, da decência e das atitudes, 

morreu pobre, mas sempre digno e chegou a perder o que tinha por problemas de doença na 

família particularmente a minha mãe, mas passou muitos anos depois pagando dívidas, mas 

as pagou todas, não ficou devendo um centavo a ninguém. De maneira que o que eu trago 

mais deste convívio e desta vida familiar é o respeito, a dignidade, o respeito a decência e o 

respeito à vida familiar embora pobre, embora lutando com muita dificuldade, mas sempre 

foi um lar onde havia amor, havia carinho, onde havia comida que era muito importante. 

 

MC - As pessoas naquela época na escola pública, quem freqüentava essa escola pública, na 

sua escola que pessoas eram que estavam lá dentro? 

 

JF - Não sei se eu posso lhe responder com exatidão, mas pelo que eu senti eram filhos de 

trabalhadores, pelo que a gente assistia eram filhos de operários. 

 

MC - E freqüentavam muitos judeus essas escolas? 

 

JF - Não, já na época a colônia começava a se organizar, já foram criadas as primeiras escolas 

com recursos da própria colônia e aqueles que tinham poder aquisitivo um pouquinho melhor 

iriam para outros colégios, particularmente o colégio da própria colônia. 

 

LO - Sua família tinha uma religião a seguir? 

 

JF - Não, eu não sou ortodoxo. Meu pai era ortodoxo, mas sempre me deu muita liberdade 

quanto a esse aspecto. Eu me considero com formação historicamente judaica, mas no 

aspecto religioso não. Eu até hoje não encontrei motivos para me envergonhar ou fazer 

qualquer restrição à tradição e a história dos judeus. Eles sempre lutaram, sempre 

contribuíram nos países para onde eles foram viver e eu guardei dentro de mim essas raízes 

que eu tenho da família, mas a vida me deu uma formação que eu acho que o homem não é 

apenas a religião, ele é muito mais do que isto. Os valores da criatura humana não estão 

somente na religião, eu admito que a religião é útil, ela não faz mal a ninguém, mas ela não 

pode ser base para distinguir criaturas humanas. Acho que existem outros valores na 

formação do homem que o distingue e não o seu aspecto religioso de maneira que até hoje 

eu mantenho essas raízes, eu acredito que eu transmiti aos meus filhos essas raízes porque 

também não são ortodoxos, não são de freqüentar sinagogas, mas vivem, respeitam 

basicamente a tradição judaica. Meus filhos casaram com judeus também não porque eu os 

tenha forçado, não porque eu tenha exigido isso ou aquilo, não que eu tenha proibido isto ou 

aquilo, talvez tenha sido uma tendência natural pela própria formação que eles receberam no 

seio da família. 
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MC - Eu queria fazer uma pergunta para o senhor ainda dentro da questão dos judeus, do 

judaísmo. O senhor está dizendo que veio de uma família pobre, meu pai dizia que no Brasil 

quem se esforça consegue ir para a frente e é interessante que nesse período os judeus que 

vieram para cá 90 ou mais por cento dos judeus vieram pobres para cá e conseguiram 

ascender em geral, hoje em dia são pessoas de classe média, de classe média alta, alguns de 

classe alta... 

 

JF - E basicamente, fazendo uma observação à sua observação, embora muitos deles tenham 

alcançado posições sociais até elevadas sempre houve um fato que foi de fundamental 

importância na coletividade judaica, é a preocupação com a formação, é a mentalidade de 

que eu não pude porque não me deixaram, o Brasil deixa. Então meus filhos têm que ir à 

escola, têm que chegar à universidade, têm que se aperfeiçoar no estrangeiro, é um sonho 

que você encontra hoje na quase totalidade da comunidade judaica. Não é o dinheiro, ele é 

útil, é necessário, mas a preocupação maior mesmo dos mais ricos é a formação cultural. 

 

MC - É até nesse sentido que eu queria dizer. O senhor falando dessa trajetória e a gente 

vendo a realidade brasileira, de que as pessoas são pobres e muitas vezes também estão se 

esforçando, estão trabalhando, a maior parte do povo também trabalha, quer dizer, o que 

distinguiria essa situação de uma família judaica no início dos anos [19]20, pobre vir para 

cá e conseguir fazer com que seu filho seja de classe média, classe média alta e ao mesmo 

tempo muitos brasileiros, a maior parte dos brasileiros também se esforçam, trabalham e não 

conseguem essa condição, de chegar a uma ascensão. 

 

JF - Olha, veja bem, eu não digo que não consiga, eu digo talvez haja pouco esforço para 

isso, talvez haja pouco empenho para isto. É muito comum, eu vivi isso muitos anos essa 

história, lidei muito com trabalhadores, operários e você encontra em muitos deles e acredito 

eu por questões da própria necessidade financeira e econômica uma criança quando chega 

aos 12, 13, 14 anos, começa a trabalhar e se desliga da escola. O desamparo da família que 

muitos deles abandonam seus filhos, hoje nós temos no Brasil esse drama, esse terrível drama 

de milhões de crianças abandonadas. A origem disso talvez formação cultural, não sei, os 

judeus são, há milênios, que eram perseguidos e até por uma lei sociológica, eles eram 

obrigados a se unir para poder sobreviver e um dos fatores, a criação de força para essa 

sobrevivência era exatamente procurar alcançar cada vez mais, um nível cultural mais 

elevado e mesmo os mais simples, os mais humildes, sempre sonhavam exatamente em levar 

os seus filhos a essa situação. Eu não pude estudar, mas eu quero que meu filho estude. Eu 

preciso trabalhar 20 horas por dia, eu trabalho 20 horas por dia, mas eu não quero que ele 

tenha uma vida igual a minha, é o sonho do acesso para as novas gerações. Eu acho que no 

Brasil ainda está faltando, ou é questão de formação, eu não tenho nem condições de analisar 

as causas, mas pelo que eu pude sentir durante a minha vida toda e particularmente nas 

classes mais pobres brasileiras não se encontra exatamente essa mentalidade, essa vontade 

de levar os filhos para outra faixa no plano social. 

 

RA - O senhor encontra essa mesma característica em outros grupos de imigrantes? 

 

JF - De crescer sim, podemos examinar, por exemplo, o português que está aqui no Brasil. 

Ele chega aqui, vai puxar uma carroça no meio da rua, depois ele abre seu barzinho, depois 

ele se expande vai abrir seu açouguinho, enfim ele luta exatamente para sair daquele estado, 

ele luta para subir, ele não mede esforços para subir e essa garra, essa vontade, essa 
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disposição talvez eu seja mal observador, não sei, mas essa garra eu não encontrei, 

particularmente, eu não encontrei na classe mais humilde no Brasil. 

 

LO - O senhor acredita que possa haver uma ação de grupos entre os judeus, uma ação de 

grupo mais bem efetuada, as pessoas trabalham em grupo, se protejam? 

 

JF - Até certo ponto sim, pela própria natureza deles porque para sobreviverem é preciso que 

se amparem porque senão já teriam desaparecido há muitos anos, eles chegavam assim e se 

organizavam e procuravam, isso não significa dizer que você destaca, eu não vim aqui fazer 

defesa de raça nem de religiões, não é esse o objetivo da minha visita, mas existem bons e 

maus em todas as raças em todas as religiões, em todas as cores, mas se sentia efetivamente 

uma maior vontade de amparo dentro da comunidade, eu senti esse amparo. 

 

LO - A senhora acredita que esse amparo foi fundamental para essa ascensão social que o 

judeu teve no Brasil? 

 

JF - Não, eu acho que foi a perseguição, acho que foram os POGROMS 1 * que se 

verificavam, da antiga Europa, na antiga Polônia, na antiga Rússia de onde grande parte da 

coletividade é oriunda, então aqui eles encontraram paz, encontraram tranqüilidade, 

encontraram trabalho e se puderam organizar, puderam viver, e puderam crescer. Na própria 

Alemanha o Hitler veio acordar judeus de três, quatro gerações para trás que já estavam 

absolutamente assimilados, ele veio trazê-los de volta. Eu entendo que num país livre quando 

esse medo que ainda predomina hoje, no seio da família judaica, até hoje você encontra nos 

jornais, qualquer atitude, nós tivemos recentemente uma atitude de um vereador aqui no Rio 

de Janeiro, já trouxe uma reação de espanto de líderes da colônia. Isso não é nada mais, nada 

menos do que simplesmente o medo que está arraigado no judeu pelas perseguições dos seus 

antepassados. Muitas vezes o próprio comportamento do judeu, o casamento de judeus com 

judeus é uma conseqüência deste medo, é ainda a preocupação de continuar mantendo aquela 

união, aquele elo, aquele apoio de uns para com os outros, para que se possa sobreviver. 

Então, o pavor do anti-semitismo ainda é hoje um fato que preocupa os judeus no mundo 

todo. O nascimento do Estado de Israel, o apoio que o Estado de Israel recebe de toda a 

coletividade, o mudo todo pode ter como base exatamente essa preocupação que todos os 

judeus do mundo sentiam com relação a um pouco de segurança. Então Israel representa 

para os judeus um canto no espaço onde ele sabe que na pior das hipóteses lá ele é aceito. 

 

LO - O senhor acredita que na rua Regente Feijó se formou um núcleo de judeus, onde eles 

se sentiam protegidos diante desse quadro? 

 

JF - Ali foi um núcleo, mas quem protegia era o Brasil. Olha aqui, filhos de imigrantes 

pobres, tendo dificuldade para conseguir alcançar alguma coisa na vida, tendo vivido em 

ditadura, vivi toda a ditadura de Vargas, eu nunca senti nem em colégio, primário, nem em 

ginásio, nem no serviço, fiz uma carreira, ocupei posições. Se alguém me chamava de judeu 

era no sentido carinhoso, comigo nunca aconteceu. 

 

                                                 
1* Movimento popular de violência contra os judeus característico da Europa 

oriental até o início do século XX. 
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LO - O senhor falou que acompanhou toda a ditadura de Vargas. O senhor morava ainda na 

região, na Regente Feijó? Como é que essa comunidade se colocava à frente daqueles 

movimentos revolucionários, políticos, a guerra ideológica que se travava nos anos [19]30? 

 

JF - Olha, naquela época os judeus não tinham, hoje eles têm mais posição, mais 

participação, hoje você tem candidatos judeus. Aí pode escolher, mas na época não. A 

preocupação deles na época era exatamente o trabalho e a sobrevivência, eles não tinham 

participação política. 

 

LO - Mesmo sobre a ação integralista havia algum tipo de medo do integralismo, havia uma 

força comum contra o integralismo? 

 

JF - Havia medo. Mas ela era muito pequena na época ela talvez não tivesse forças, não 

tivesse líderes na ocasião para poder se organizar. Ela se preocupava, tinha medo, confiava 

em Deus. 

 

LO - Lembra de seu pai falando sobre integralismo, alertando? 

 

JF - Não. 

 

MC - O senhor se lembra de conversas de rua ou da própria coletividade sobre o integralismo 

ou brigas mesmo? O senhor se lembra dessas situações? Dos Camisas Verdes? 

 

JF - Eu me lembro dos Camisas Verdes do desfile integralista na Avenida Rio Branco, eu 

era garoto, estava presente vendo aquela coisa toda. Havia preocupação, havia um medo, 

ainda não existiam as informações do que era o Nazismo na Europa, depois é que a coisa 

veio toda à tona, que viemos a saber do desespero e da miséria que se fez lá, mas no Brasil, 

pelo menos, eu vivi e a minha família viveu sempre em paz. 

 

LO - O senhor foi ao desfile integralista, havia alguma simpatia pelo movimento? 

 

JF - Não, já tínhamos consciência que não era a nosso favor. 

 

LO - O que levou o senhor a assistir ao desfile? 

 

JF - Curiosidade de rapaz, de garoto. Todo mundo estava vendo, era o Getúlio falando. Era 

a época, criança fui levado a ver camisas bonitas, diferente o negócio, mas não havia 

consciência política do fato nem o que esse fato poderia efetivamente acarretar para o Brasil 

e particularmente para os judeus no caso. 

 

LO - O senhor lembra de [19]35, do período de movimentações… 

 

JF - Ocorreu a mesma coisa, quer o aspecto integralista, quer o aspecto comunista não havia. 

Os judeus nas suas gerações posteriores vieram a tomar, creio eu, mais ênfase na fase 

política, se não me falha a memória, foi depois de [19]45, mais ou menos com a 

democratização do Brasil. 

 

 

Fita 1 - Lado B 
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MC - O senhor se lembra que tipo de atividade de lazer o senhor tinha nesse período na… 

 

JF - Lazer para um menino pobre era futebol na rua, era o patinete que a gente fazia com 

umas rodas de bilha, que a gente montava mesmo o nosso patinete, para poder brincar e era 

a praia. 

 

LO - E a praia o senhor ia aonde? 

 

JF - Você não era nascido ainda, mas talvez tenha ouvido falar na Praia das Virtudes, onde 

é hoje o Aeroporto Santos Dumont, ali havia uma praia e já éramos garotote e tal, naquela 

ocasião não havia problema de assalto, não havia problemas de riscos, então era comum a 

garotada se reunir de manhã, particularmente no período de férias ou nos fins de semana e 

então, era brincadeira de oito, 10, 15 garotos, primeiro cooper que nós fazíamos era da 

Regente Feijó até a Praia das Virtudes, correndo ali pela Rua do Lavradio, depois entrava ali 

pela Lapa ia bater por lá. Essa era uma das diversões, muitas vezes as mamães mais tarde 

também chegavam à praia e sempre levando um lanchinho para as crianças e aquilo era a 

distração. No seio da família a grande distração era, quando tinha dinheiro disponível, o 

domingo quando saía, às vezes, ia para um cinema juntos e depois ia fazer um lanche. Tem 

uma leiteria que existe na Rua do Lavradio que existe até hoje, onde se entrava ali e ia papai, 

mamãe, os filhos, os irmãos quando havia, sentava fazia o lanche do domingo, era festa 

depois para casa. 

 

MC - E, assim atividades culturais, religiosas? 

 

JF - Não. 

 

MC - As festas tradicionais judaicas? 

 

JF - As festas tradicionais eram as festas mais em casa. Embora eu tenha aprendido já há 

muitos anos que eu não uso, grande parte já foi embora, eu falava o iídiche como entendo 

até hoje, cheguei a aprender alguns rituais, a reza, essa coisa toda, mas em casa como eu já 

havia dito nunca fui pressionado nem tive uma formação mais ortodoxa, a formação foi livre. 

 

LO - O senhor alfabetizava em iídiche? 

 

JF - Não, em português, iídiche eu aprendi alguma coisa, mas nada mais do que isso, 

alfabetizava em português. Alfabetizava e dava assistência às crianças mais fracas no 

colégio, que precisavam de ajuda. Ganhava 30, 40 mil réis por mês, por aluno, o que para 

mim já tinha significado na época, cinco, seis alunos. 

 

LO - Judeus? 

 

JF - Judeus e não judeus. Mais tarde eu comecei a preparar crianças para o admissão, e por 

aí foi até chegar o primeiro emprego, que foi num escritório de contabilidade. Eu não era 

contador, mas aprendi a fazer escrita fiscal, aquela coisa toda. 

 

LO - Em que ano o senhor lembra mais ou menos? 
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JF - Em torno de [19]40, [19]41, [19]42. 

 

MC - O senhor fez o Pedro II, em que período, o senhor se lembra? 

 

JF - [19]36 a [19]43. 

 

MC - E as lembranças do Pedro II? 

 

JF - Pedro II, na época, se chamava o grande ginásio, era o melhor colégio do Rio de Janeiro, 

o Pedro II e o Colégio Militar. No Pedro II, sempre levamos a fama de bagunceiros, de 

brigadores, bons e grandes mestres entre os quais a gente pode citar alguns conhecidos até 

hoje, pelo Brasil: Antero Nascentes, José Oiticica, Alino Fróes, enfim, homens que tem obras 

aí publicadas nas suas respectivas especialidades, dedicados, também professores que davam 

muita atenção à escola e aos alunos e exigiam. Tanto é que eu fui aluno do Antenor Nascente 

e do Oiticica em português, depois que eu deixei o ginásio já, vamos ficar na parte do 

ginásio… Depois, era ginásio de cinco anos complementar de dois, depois deixei o ginásio 

e quando fui fazer os concursos futuramente, fiz vários concursos, Banco do Brasil, IBGE, 

IAPI e outros por onde eu ingressei no IAPI e nunca tive necessidade de estudar. A formação 

que eu trouxe do ginásio atendia plenamente qualquer necessidade. Era uma formação 

segura, apenas comigo aconteceu um fato que em virtude de necessidade também eu fiz o 

Colégio Pedro II de dia, mas o complementar eu já tive necessidade de fazer à noite. Aí já 

começa a coisa a declinar, o curso cai, primeiro pelo cansaço do próprio estudante que já à 

noite ele não tem a mesma condição, a mesma tranqüilidade da criança que estuda de dia, 

depois os professores parecem que dedicam uma certa condescendência aos alunos por esse 

fato. Eles sabem que as crianças estão cansadas e que muitas vezes trabalhavam como 

aconteceu comigo, trabalhava até cinco, cinco e trinta, já nessa fase empregado saía 

correndo, ir ao ginásio, chegar em casa dez horas, dez e trinta da noite e a mamãe ainda estar 

esperando para dar um pouco de comida, essa coisa toda, e estudar, quando, então começou 

a cair. 

 

LO - Seu pai apoiava este tipo de trabalho, Pedro II à noite, o senhor tinha incentivo da 

família? 

 

JF - Tinha. O incentivo era total de qualquer modo, fossem quais fossem os meios de estudar, 

não parar de estudar. Tanto é que eu cheguei a fazer antes de entrar para a engenharia que 

eu não tinha condições, faltava recursos financeiros e eu tentei um concurso para oficial da 

Aeronáutica, foi o ano que abriu a escola lá nos Afonsos. Por que a escolha? Alguma 

tendência especial? Não, porque era a escola que dava o curso de graça e ainda pagava para 

a gente estudar. Então era o caminho, era a procura do caminho para sair de lá, para sair 

daquele nível, para sair da casa pobre, humilde que foi aquela casa numa certa fase, depois 

passou a ser uma casa de cômodos, a necessidade levou até a isto, a morar numa casa de 

cômodos que hoje na Rua da Constituição, 56, se você passar por lá vai verificar uma casa 

até queimada, era uma grande casa de cômodos onde você vivia dentro de um quarto, alugava 

um quarto, tinha uma cozinha coletiva, banheiro coletivo e a família morava. Meu irmão já 

era nascido e nós morávamos num quarto, a família toda. Quer dizer, não faltou muito para 

chegar ao nível de favela. 

 

LO - Quem morava nessa casa de cômodos, era a comunidade judaica? 
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JF - Não, não tem nada a ver. 

 

LO - Eram trabalhadores brancos? 

 

JF - Gente humilde, gente simples, trabalhadores brancos, pretos. Trabalhadores. Então, era 

aquele desespero tentar sair de lá, tentar de alguma maneira e qual era o caminho? Estudo. 

Não falou de outro. 

 

MC - O senhor morou antes na Regente Feijó ou foi depois? 

 

JF - Não, Regente Feijó, antes. 

 

MC - Antes, depois o senhor foi para a Rua da Constituição? 

 

JF - Depois voltei para o Senhor dos Passos, foi um quarto num sobrado e aí acabamos 

voltando depois para Regente Feijó, 180, mesmo lugar. 

 

MC - O senhor se lembra assim, por que é muito falada a época da Praça Onze, e o senhor 

morava perto. 

 

JF - Sim, a Praça Onze era o centro da época, foi ali que se concentrou a maior massa dos 

judeus na época. Era a Praça Onze para os judeus pobres e o Flamengo para os judeus que 

já conseguiram alcançar uma situação um pouco melhor. A guerra trouxe para os judeus uma 

elevação de nível. 

 

MC - A guerra, por quê? 

 

JF - Porque muitos ganharam dinheiro na guerra. 

 

MC - Com quê? 

 

JF - Confecções, tecidos que eles tinham importado em estoque que valorizou muito e daí 

começaram a ser gente com mais recursos financeiros. Aquela zona da Regente Feijó, aquilo 

era de 60 a 70% constituída de pequenas lojinhas de confecções, de casa de artigos velhos, 

roupas velhas, livrarias velhas, sapatos velhos. Um conhecido meu apenas para citar, ele 

abriu uma lojinha na Regente Feijó, 112, nós morávamos juntos nessa ocasião, na Regente 

Feijó, 105, ele acordava 6 horas da manhã, ia para a lojinha dele, até oito, oito e trinta ele 

consertava os sapatos velhos, que tinham comprado, botava uma sola e às oito, oito e trinta 

ele abria a loja e vendia aqueles sapatos velhos e a roupa velha que ele tinha lá para vender. 

Este homem faleceu com uma respeitável fortuna. 

 

MC - O senhor falou que no Pedro II foi aluno do José Oiticica, o que o senhor se lembra 

dele? Porque parece que ele era um líder anarquista. 

 

JF - Mas não foi nestes termos. Eu me lembro dele como um magnífico professor de 

português, apenas uma luta conhecida dele com Antenor Nascentes, que eles eram 

divergentes nas posições do ensino da língua portuguesa e quanto ao aspecto político nem 

eu tinha consciência, nem eu me lembro jamais de qualquer coisa. 
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MC - Ele nunca comentou… 

 

JF - Não. O velho professor Pedro Porto, professor de história, era um professor com quem 

eu tive a primeira experiência interessante que eu guardei, na primeira prova parcial que nós 

tivemos no colégio, ele deu a prova, isso foi terceiro ou quarto, não me lembro, ano ginasial, 

ele disse: bom, as questões estão dadas, eu vou me embora, vou sair da sala, porque eu sei 

que os senhores tem honra, tem dignidade e ninguém vai se preocupar com o vizinho, cada 

um faz a sua. Esse fato eu guardei porque foi o primeiro desafio que eu senti na vida de 

comportamento, de atitude. A experiência não foi das mais elogiadas, não, mas eu posso lhe 

garantir que pelo menos nos 15 minutos ninguém olhava para o vizinho, já é alguma coisa. 

Um outro professor das minhas boas lembranças, o J. Serrano, professor de história da 

civilização, mas eu nunca senti qualquer direção em campo político, mas também eu não 

tinha consciência do fato. Mas uma coisa certa eu encontrei lá, muita compreensão 

particularmente do diretor a quem eu já fiz referência, um homem, um mestre, enfim, um 

educador, um homem maravilhoso. Um fato que eu me lembro, me vêem à memória, um dia 

estava no banheiro, nós não podíamos fumar fora porque era proibido, então estava fumando 

no banheiro e de repente ele entra no banheiro e encontra a mim e a outros, era uma folga de 

aula, o professor não tinha vindo, e com aquela voz estridente que ele tinha, disse: “Isto é 

lugar de fumar? Vai fumar lá fora.” Era um homem que fez com que guardássemos boas 

lembranças da vivência no colégio. Amigos, colegas, companheiros de estudo, amizades que 

ficaram até o dia de hoje, ainda algumas existem e são recordações apenas para mim muito 

gratas porque a minha entrada no Colégio Pedro II foi qualquer coisa… Equivaleu, vamos 

dizer, a minha formação no curso superior em que eu ganhei um anel de meu pai e passei 

pelo menos dois meses olhando para o anel andando na rua, aquilo era qualquer coisa de 

assombroso, um milagre, que aconteceu, na minha vida, então, o Pedro II foi o primeiro 

desses milagres, que era muito difícil conseguir o acesso, a média mínima para entrar no 

colégio no ano que eu fiz, se não me engano foi 85. Era muito difícil conseguir uma vaga, 

mas por isso mesmo o colégio mantinha um bom nível. Lamentavelmente o ensino 

secundário, depois começou a degradar, cair violentamente e estamos até o dia de hoje onde 

tudo é preparado para o vestibular, o curso acaba no cursinho, onde o cidadão vai decorar 

uma série de regras para poder passar no vestibular. Tanto é que parece que esta fase já está 

chegando ao fim porque hoje estão pensando em dar um fim a esta coisa toda, senão não 

leva a nada. 

 

LO - Senhor José Fuks, como é que a sua família recebeu a libertação da Polônia, a revolução 

comunista no final da guerra, como se repercutiu a própria guerra... 

 

JF - Olha, eles não tinham recordações gratas da Polônia. Do jeito que eu digo que aqui no 

Brasil o judeu é brasileiro e judeu, lá ele era judeu e polonês, é bem diferente. Aqui pelo 

menos eles com aqueles que eu convivo, com muita gente que conheci e conheço, eles são 

brasileiros e judeus, lá não, lá não, porque sempre foram perseguidos, prejudicados, nunca 

conseguiram. Uma família se estabilizava em qualquer coisinha, uma coisa humilde que ele 

conseguia lá, de repente vinha o POGROM tirava foto do seu lar, da casa, separava a sua 

família, levava embora, enfim, perseguições, massacres, mortes de toda ordem. De modo 

que eles não podiam guardar, acredito eu, grandes recordações da antiga Polônia. 

 

MC - Esse período da guerra, campos de concentração, o que o senhor se lembra de 

conversas em casa, na rua. 
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JF - Aí era um drama. Eu tinha a minha avó ainda viva, tinha tios, tia, parentes enfim, de 

várias espécies que todos eles foram massacrados, não sobrou um, não sobrou ninguém, 

foram todos mortos. De modo que era esse o ambiente, o que se sentia por causa disso era 

um drama. 

 

LO - A entrada do Brasil na guerra de certa forma mobilizou a comunidade judia? 

 

JF - Mobilizou. Tanto é que nessa fase eu já era homem feito e me lembro das campanhas 

pela entrada do Brasil na guerra, as passeatas, os comícios na Avenida Rio Branco, eu me 

lembro do dia em que foi declarada a entrada do Brasil na guerra e muitos jovens se 

apresentaram, inclusive voluntários, para lutar pelo Brasil, contra o nazismo. Mas aí [19]44, 

[19]45 já havia uma maior consciência, já se sabia o que era o nazismo na Europa. 

 

MC - Eu queria voltar um pouco ao Pedro II. O senhor se lembra da época, o período em 

que o senhor freqüentou o Pedro II, [19]36 a [19]43, período significativo o senhor se lembra 

de manifestações nacionalistas, como era essa parte de moral e civismo. Porque foi na época, 

mais ou menos, do Estado Novo. 

 

JF - Eu vivi mais esse tipo de impressões e de influência na universidade, porque aí nós já 

tínhamos lutas internas na própria universidade, a esquerda, direita, centro, tinha diretório, 

participei de diretório, aí já tínhamos uma consciência maior formada, mas já o 

posicionamento da luta do jovem pela democratização do país. 

 

MC - O senhor entrou na universidade em que ano? 

 

JF - Em [19]45. Eu comecei a minha faculdade em [19]45, o mesmo ano em que eu entrei 

para o IAPI. 

 

LO - No Pedro II o senhor não sentiu a presença do Estado Novo, digamos assim, no 

comportamento dos alunos, nas exigências curriculares, nos dias cívicos? 

 

JF - Não, nós éramos crianças, nos comportávamos como crianças, eram desfiles de Sete de 

Setembro, desfilei, era o dia da raça. 

 

MC - Dia das Raças? Sete de Setembro? 

 

JF - Não, três, quatro de setembro, geralmente dois, três dias antes, era o desfile escolar na 

Semana da Pátria. Então nós fazíamos os desfiles dos jovens, todos os ginásios do Rio de 

Janeiro desfilavam. Eu me lembro das concentrações para canto, nosso velho e falecido 

maestro Villa Lobos. 

 

LO - O senhor chegou a cantar com Villa Lobos? 

 

JF - Cantei, cantei com Villa Lobos sim, o Hino da Bandeira, aquele cabelão, aquela coisa 

toda. Mas ele foi exatamente um dos precursores de levar esse aspecto cívico aos jovens, 

mas fora disso, influência mesmo, para a formação de uma consciência política ou influência 

política ou um ensinamento não. Cultuava-se a figura do Getúlio. 
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LO - O senhor identificava isso dentro da escola, o culto à figura do Getúlio? 

 

JF - Sempre havia, tudo era feito em função do… 

 

LO - O senhor diz o que? Quadros? 

 

JF - Também, mas particularmente as festas, as festas cívicas. Uma outra festa, eu me lembro 

também outro fato, o Centenário do Colégio Pedro II, eu me lembro dois de dezembro de 

[19]36, se não me falha a memória, é de Pedro II, 18362*, foi a fundação dele e todos 

desfilavam de branco, eu não tinha dinheiro para comprar uniforme e o colégio me deu um 

uniforme, tinha disso tudo, e foi um belo desfile porque apanhamos um temporal e acabou 

com a festa, mas esse foi o Centenário do Pedro II. 

 

LO - Mas o Getúlio tinha preparado… 

 

JF - Não, essa tinha sido uma festa do colégio. Politicamente, só mais tarde, só na faculdade 

é que nós passamos a ter uma atividade já mais política e depois foi o curso da vida aí. 

 

LO - Tinha Grêmio no Pedro II? 

 

JF - Tinha Grêmio literário. 

 

LO - Chegou a participar? 

 

JF - Não. 

 

LO - Na sua família, ainda nesse período de juventude, como se equacionava a questão 

médica, quer dizer, uma doença na família? 

 

JF - O médico da família. 

 

LO - Era judeu? 

 

JF - Não, médico da família era o médico da farmácia que conhecia, que durante anos, anos 

e anos então passava, se transformava no médico da família. O dinheiro nem sempre existia, 

mas o médico sempre existia. Não havia, é um outro aspecto das mutações que nós 

verificamos no Brasil, neste período, foi no campo médico. O médico logicamente ele é um 

profissional que precisa sobreviver como qualquer um outro, mas não havia essa 

comercialização da medicina que se vê hoje, por exemplo, absolutamente, era médico. 

Estava doente, chama o médico, tinha para pagar, pagava, não tinha não pagava. 

 

LO - O senhor lembra da figura do médico, quem era? 

 

JF - Eu me lembro dois: um na Tijuca, nessa ocasião eu já estava até casado foi em 1954, 

1955, médico da minha família e da família da minha mulher inclusive, doutor Santos, na 

Tijuca, tinha farmácia que parece que existe até hoje e o outro era na Rua Senhor dos Passos, 

um médico sírio, não recordo o nome, mas era também. Estava doente ia procurar um 

                                                 
2* O Colégio Pedro II foi fundado em 1837. 
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médico, ele atendia, medicava, não tinha problema não, podia pagar, pagava, não podia 

pagar, não pagava, pagava em outra ocasião. Mas ele era identificado, era quase que um 

segundo pai, um homem para quem não tinha segredo, para quem a gente ia lá e botava todos 

os problemas para fora e era um pai, não sei tinha restrições, era um outro pai, que 

lamentavelmente hoje em dia isso acabou. Hoje em dia para ir a um consultório médico fala 

primeiro com a enfermeira, senão você não entra. 

 

LO - Esse médico era muito amigo do seu pai? 

 

JF - Não, não era questão… conhecia. Não era conseqüência de relações pessoais, era função 

médica, era o exercício profissional. 

 

LO - A categoria profissional dos alfaiates, de certa forma, se organizavam, protegiam, seu 

pai tinha algum tipo de ligação? 

 

JF - Não, nunca teve vida sindical, nunca teve nenhum… Era um trabalhador como havia na 

zona, sempre teve muito trabalho. A colônia muito grande trabalhava numa série de 

atividades. Ele exerceu a atividade dele praticamente dentro da vida da colônia. 

 

MC - O senhor se lembra de associações beneficentes que existiam dentro da colônia, por 

exemplo, naquela época tinha o Hospital Israelita. 

 

JF - Clube, não na época eu me lembro bem que os clubes judaicos começaram a surgir. Era 

um clube que funcionava, esse eu era rapazote, cheguei a freqüentar, na Presidente Vargas, 

onde era o cinema Centenário, nem sei o que é hoje lá, havia um clube lá em cima, um clube 

de jovens. Era uma biblioteca. 

 

MC - Qual era o nome? 

 

JF - Scholem Alsichsm. 

 

MC - O senhor freqüentou? 

 

JF - Freqüentei. Era uma biblioteca e criou-se dentro da biblioteca, inclusive eu participei 

das primeiras diretorias da juventude exatamente dentro dessa biblioteca, foram as primeiras 

reuniões. Mas as finalidades eram mais recreação e organização de festas e jogos embora 

mais tarde eu viesse a entender que já, com relação aos mais adultos já havia uma tendência 

política. Entre os próprios judeus como em toda a coletividade existem as diversas 

tendências, a liberal, a de esquerda, a de direita, até a de direita, mas em termos judeus, 

entende? 

 

MC - O senhor sai do Pedro II e o senhor faz algum curso para tentar a Universidade? Como 

é esse processo? 

 

JF - Bom, eu terminei o Pedro II trabalhava num escritório de contabilidade e surgiu então a 

primeira chance de fazer exame para a Escola de Aeronáutica. Eu me preparei num cursinho, 

que eu consegui, era um capitão-de-mar e guerra, ele me facilitou, me ajudou, eu fiz o 

cursinho e fiz o exame para a Escola de Aeronáutica e lá naquela época, o negócio era 

invertido, era o exame intelectual e depois de saúde. No intelectual fui bem, tinha condições 
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de entrar, de ingresso, no exame de saúde eu sempre fui muito alto e muito magro e eles lá 

tinham umas normas rígidas quanto a esse aspecto. Eles admitiam a relação peso-altura, os 

centímetros de altura menos dez era o mínimo peso que você teria que ter para ser aprovado 

no exame médico, independente dos demais exames que você tinha que fazer, era o exame 

biométrico. Nesse exame biométrico eu tinha uma deficiência de peso, três quilos entre altura 

e peso. Era comandante da escola naquela ocasião o chefe médico da escola era um 

brigadeiro, Brigadeiro Godinho, se não me falha a memória. Então enguicei nesse exame, 

eu fui falar com o coronel, não sei se era coronel ou brigadeiro na época. Expliquei a ele da 

minha necessidade, do meu problema, das minhas condições na época, queria continuar 

estudando, não tinha condições e pedi a ele para me ajudar no que pudesse. Isso era 

dezembro, então, ele me deu 90 dias, o senhor tente, nesses 90 dias, se alimente bem, procure 

se poupar para ver se o senhor consegue melhorar esse seu peso. Agora eu quero ver você 

engordar um grama quando você está preocupado. Não consegui chegar ao peso, não voltei 

mais à escola e esse ficou um caminho eliminado. Estava fazendo o complementar no Pedro 

II ainda, então, procurando caminho. O que fazer? Então surgiram os concursos: IBGE, BB, 

Banco do Rio Grande do Sul, IAPI. Eu fui aprovado no IBGE, fui aprovado no IAPI, isso já 

foi em [19]44 e eu terminei o ginásio complementar em [19]43. Estava esperando o Banco 

do Brasil, eu fiz provas, uma das passagens do BB eu conto até hoje, já repeti muitas vezes 

essa história porque eu não tinha nenhuma noção de contabilidade, eles exigiam 

contabilidade bancária, matemática e português, tudo bem notas altas… 

 

 

Fita 2 – Lado A 

 

 

JF - História do Brasil. Então eu recordo na prova de contabilidade uma das questões que 

eles pediam era a seguinte: um depositante foi ao Banco do Brasil e fez um depósito de cinco 

mil cruzeiros, cinco mil réis, eu não me lembro exatamente a moeda da época, o Brasil troca 

a toda hora a moeda, e disse que o lançador do banco em vez de lançar os cinco, lançou dez. 

Qual seria o recurso do banco? Então eu dei uma solução que se o banco adotasse a minha 

solução, o Banco do Brasil, já teria falido há muito tempo. Eu disse simplesmente que lance 

em lucros e perdas, porque eu já tinha ouvido falar qualquer coisa a esse respeito, eu pensei, 

bom, lanço lucros e perdas. Eu só aprendi o que era estorno alguns anos depois. Mas de 

qualquer modo eu tinha sido bem classificado em português e matemática e havia 

perspectiva de chamarem os candidatos. Língua também, inglês ou francês tinha feito, tinha 

ido bem, mas antes disso acontecer, surgiu uma outra oportunidade. O IAPI onde eu tinha 

sido aprovado por concurso em [19]44 e precisava de candidatos para preencher vagas no 

Paraná e para mim então isso caía do céu. Por que caiu do céu? Porque Paraná era exatamente 

um centro onde tinha Universidade. Então eu teria chance de ter um emprego e já poder me 

tornar relativamente independente, e condições de pagar uma escola. Porque era a questão 

chave para mim. Eu aceitei o lugar, assumi o cargo de escriturário auxiliar naquela ocasião, 

escriturário, qualquer coisa assim, em maio de [19]45, no IAPI e já nessa perspectiva que 

estava ajustada apenas estava esperando a designação eu aproveitei o vestibular da 

Universidade em fevereiro com alguns recursos que meu pai conseguiu emprestado. Eu fui 

ao Paraná, prestei o vestibular, consegui o empréstimo na Universidade e em maio eu 

comecei a trabalhar. 

 

LO - Qual Universidade o senhor se refere? 
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JF - Paraná, Universidade Federal do Paraná. Aí começou uma outra vida e aí que eu digo 

que o IAPI foi a minha segunda família e daí nasceu também e talvez a razão da dedicação 

e do entusiasmo que eu guardo pela área previdenciária até os dias de hoje. Porque o IAPI 

me deu os recursos para estudar, me permitia fazer as provas, eu justificava, trazia declaração 

da universidade e tudo mais, mas permitiam. A lei me facultava o curso, trabalhava de tarde, 

de manhã eu ia à escola, já havia um caminho a ser seguido e quanto à questão da dedicação 

à Previdência eu acho que pela minha própria formação, pelas minhas próprias origens, pelas 

próprias dificuldades que eu tive desde menino, desde criança, eu acho que se criou dentro 

de mim alguma coisa que, talvez, uma sensibilidade para aqueles que lutam, querem alcançar 

alguma coisa e não conseguem. Então eu passei a encarar o trabalho no IAPI como uma 

espécie de bandeira, como uma espécie de… Comecei a sentir uma utilidade naquilo que eu 

estava fazendo. Porque minha primeira função no IAPI foi atendendo balcão ao associado 

da instituição. É uma experiência pela qual, acho que todo jovem deveria passar, porque ali 

você assistia o desfile diário da miséria. Na época não havia ainda assistência médica, então 

você via o trabalhador de um modo geral, de diversas origens, procurando na hora de uma 

necessidade, procurando um recurso e você estava naquele meio cercado de burocracia, 

cercado de dificuldades e regido por uma série de normas rígidas e que você começava a 

sentir que havia muito que fazer na Previdência para que aquele estado de coisas que se 

sentia naquele pequeno mundo, pudesse ser mudado. Criou-se então dentro de mim, um certo 

entusiasmo, uma dedicação pela causa previdenciária, essa dedicação que eu guardo até hoje. 

O Instituto para mim, embora hoje totalmente modificado, todo diferente, mas até hoje o 

Instituto representa, para mim, o meu segundo lar, a minha segunda casa, porque foi na 

realidade, quem propiciou todo o caminho para o pouco que eu pude fazer e propiciou-me a 

condição de casar, ter filhos, de formar filhos em universidades, de educar e de constituir 

uma família da qual eu não tenho nada de que me envergonhar. 

 

LO - O senhor falou que trabalhou em balcão, durante quanto tempo o senhor trabalhou em 

balcão, do IAPI? 

 

JF - Eu trabalhei no balcão atendendo associado de [19]45, desde que eu entrei até, até 

[19]48. 

 

LO - Isso no Paraná, em Curitiba. 

 

JF - Curitiba. 

 

LO - O balcão oferecia aposentadoria e pensão ou só aposentadoria? 

 

JF - Naquela época não havia assistência médica, era só a aposentadoria e pensões. Era um 

auxílio pecuniário, auxílio por doença, aposentadoria e pensões. 

 

LO - O senhor disse que travou conhecimento com a realidade, com a miséria. O senhor 

podia descrever melhor para a gente como se dava o atendimento ou alguma coisa que tenha 

ocorrido, que tenha marcado o senhor? 

 

JF - Olha, eu vou citar um fato, um dado para exemplificar parte do problema. Naquela 

ocasião todo sistema de concessão de benefício da Previdência era centralizado no Rio de 

Janeiro, no IAPI. De modo que nós procurávamos um associado doente, ele era submetido a 

um exame pericial em Curitiba, no Paraná, e esse exame pericial chegava à conclusão que 
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teria direito a 60 dias, 90 dias de benefício. Esse processo era formado e remetido ao Rio de 

Janeiro. Quando tudo estava muito bem e eu digo muito bem é o seguinte: quando a 

verificação na máquina central se apurava que o empregador deste cidadão sempre 

contribuiu corretamente com suas contribuições, quando as contribuições estavam 

rigorosamente em dia, então esse benefício era concedido, mas com quatro, cinco, seis meses 

de demora. Então você tinha permanentemente lá, gente que não tinha para comer, porque 

ficou doente, não pode trabalhar, não recebe salário, só os primeiros 15 dias, dois terços 

eram pagos pelo empregador, acompanhando meses e meses a concessão de um benefício e 

muitos deles que deveriam se capacitar novamente ao trabalho num período de 60 dias, 

vamos dizer, levavam seis, sete, oito, nove meses, um ano sem poder voltar ao trabalho pela 

demora da concessão. Nesse período ele não comia e muito menos se tratava, ele e a família. 

Independentemente deste aspecto ele que ganhava 100% de seu salário trabalhando, quando 

ele ficava doente, ele passava a receber dois terços de seu salário. Basicamente, então, no 

momento em que as suas necessidades aumentavam ele era diminuído além de não receber 

a tempo e hora a assistência que lhe era devida. 

 

LO - Esse raciocínio o senhor tem hoje ou na época o senhor já tinha consciência disso? 

 

JF - Já tinha, já tinha consciência disso. Então, nós procurávamos, então um exemplo, uma 

das ocasiões um inspetor de direção geral, eu atendia o balcão e ele me fez uma observação 

que eu estava dando demasiada atenção aos associados no balcão. Significava que eu estava 

produzindo aquém do que eu deveria. Então eu disse a ele o seguinte: “Estatística não era ali 

que funcionava, ali são criaturas humanas em que você tem necessidade muitas vezes de 

uma palavra, ajuda.” Independentemente disto as viúvas que vinham solicitar as pensões 

geralmente de companheiros falecidos, eram esposas geralmente analfabetas e você tinha 

uma série de formulários que você entregava a essas criaturas e dizia: “A senhora preenche 

isso, leve ao seu empregador, bote isso, bote aquilo, reconheça as firmas e não o sei que mais 

e depois volte aqui.” Então, essa criatura ia e vinha um cem número de vezes até conseguir, 

quando conseguia complementar aqueles dados. Eu passei a mudar de comportamento, eu 

passei a preencher os dados com as informações que eu colhia delas, então, perdia, 

logicamente três, quatro vezes mais tempo do que normalmente um simples atendimento em 

que você despacha e vem outro. Mas resolvia o problema delas de uma só vez. Orientava 

corretamente de uma só vez e para reconhecer muitas vezes uma firma que elas não sabiam 

nem o que era isso, então nós encaminhávamos a cartório e muitas e muitas vezes numa 

caixinha que os próprios funcionários faziam se dava um dinheirinho a ela para pagar o 

cartório ou se dava um dinheirinho e muitas vezes para passagem, para ela poder voltar para 

sua casa. 

 

LO - Essa caixinha era da instituição… 

 

JF - Dos funcionários, dos funcionários. 

 

LO - O senhor acha que a estrutura administrativa do IAPI estimulava esse tipo de 

comportamento mais compreensivo de sua parte ou ao contrário, dificultava? O senhor falou 

de uma pessoa, um fiscal que veio reclamar. 

 

JF - Sim, mas isso tanto foi sentido esse aspecto que mais tarde em torno de 1946, [19]47 

por aí, mais ou menos, surgiu um homem na presidência do IAPI que se chama Hélio Beltrão, 

Hélio Beltrão teve a arrogância de naquela época, descentralizar o benefício. Isto na ocasião 
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gerou uma polêmica enorme dentro da instituição, porque era problema da segurança. Hoje 

nós temos exemplo aí de fraudes, de assaltos à Previdência que é uma barbaridade, mas isso 

tem uma origem de muitos e muitos anos e porque a máquina cresceu demais e daí… Mas o 

Hélio Beltrão entendeu isso na ocasião e teve essa coragem, ele descentralizou o benefício. 

Então, o que levava até cinco, seis, sete meses para se conceder, passou a se conceder em 

dez, 15 dias. O sistema central de controle desligou-se o associado do empregador, o fato do 

empregador não ter pagado não significa que o associado não tenha direito, essa tese foi 

reconhecida. Então o direito do trabalhador, do benefício, do pequeno benefício, do 

benefício insuficiente que é até hoje, mas pelo menos ele era concedido com rapidez. 

 

LO - Isso foi concedido em [19]47? 

 

JF - Foi, com o Hélio Beltrão que descentralizou esse benefício. Melhorou sensivelmente o 

problema. 

 

LO - O senhor acha que isso era uma aspiração dos pequenos funcionários que estavam lá 

como o senhor no balcão? 

 

JF - Olha os funcionários numa superintendência como a que eu trabalhei chamada delegacia 

na época o ambiente entre os funcionários era um ambiente de família. Eu estava sozinho no 

Paraná, mas não havia fim de semana que eu passasse sozinho, ou em grupos nos reunimos 

com outras famílias de servidores da instituição que moravam no local, ou em festas que nós 

organizávamos, nos encontrávamos ou em convites pessoais, mas sempre vivíamos num 

nível funcional maravilhoso com relação à compreensão ao associado e um nível funcional 

magnífico com relação entre os próprios funcionários que trabalhavam todos num ambiente 

amigo e de imensa consideração e com respeito e consideração ao associado, esse era o 

grande exemplo. 

 

LO - O senhor falou de um inspetor de serviço que reclamou da sua produtividade. Existia 

esse tipo de cobrança também? 

 

JF - Existiam cobranças piores ainda. Em termos orçamentários o IAPI sempre foi dirigido 

por um sistema atuarial muito correto, muito cauteloso. Era a época de ouro da instituição 

porque era uma época em que entrava muito dinheiro e que a massa de aposentados era 

relativamente muito pequena, o que tinha que fazer tinha que completar seus tempos e o 

IAPI era de [19]38, quer dizer, só em [19]68 é que começou efetivamente a afluir uma grande 

massa como foi massa de aposentado. Até lá eram pensões e auxílio pecuniário só. 

Assistência médica começou no Brasil em torno de [19]54. 

 

LO - Ou seja, começou (TI) por nunca em [19]68 não tinha mais IAPI, resultado… 

 

JF - Em [19]68 não tinha mais IAPI. 

 

MC - O senhor falou que em [19]54… 

 

JF - Começou a assistência médica no IAPI, Praça Mauá, um posto de assistência médica 

Afonso Cézar que foi a primeira unidade do Brasil e que começou a se conceder assistência 

médica no IAPI. 
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MC - O senhor estava dizendo que se faziam coisas piores. 

 

JF - Então, em termos orçamentários havia as verbas em função da arrecadação prevista, 

havia então as verbas destinadas para cada um dos auxílios, então havia um certo “X” 

destinado ao chamado auxílio pecuniário, quando durante o exercício esta verba começava 

a se aproximar de uma faixa perigosa, então havia ordem da administração central de 

arrochar o benefício, o auxílio pecuniário. Este arrocho o que significava? Instruções aos 

médicos e peritos para que arrochassem cada vez, então você recebia simplesmente no teu 

balcão um homem que não podia ficar em pé eu botava a cadeira para ele sentar, porque não 

tinha condições de ficar em pé para conversar contigo, esse homem estava recebendo alta. 

Eram essas algumas das coisas, das lembranças que a gente tem deste período. Isto na capital. 

No interior os dramas eram imensos também, as agências do instituto do interior, eram todas 

elas em casas pequenas, lojas pequenas, não haviam instalações adequadas. Isso tudo me 

serviu mais tarde para planos de trabalho que eu já tive oportunidade de executar quando 

estava na direção superior da Previdência. Então, o associado era atendido em filas, fila do 

açougue, era o associado do instituto, ao sol, à chuva, exposto, atendidos em pequenos 

buracos, pequenas casas e com todos esse drama do regulamento, das normas 

estabelecidas… 

 

LO - O senhor chegou a trabalhar no interior? 

 

JF - Não só na capital. Mais tarde que eu corri o interior de vários estados, corri o Brasil todo 

nas capitais e alguns estados um pouco do interior, mas já mais tarde quando eu tinha 

condições de influir de uma maneira mais importante e mais decisiva para que o nosso 

associado viesse a ter efetivamente um atendimento de um ser humano e se possível ser 

atendido como nós estamos conversando aqui, sentado numa mesa, atendido por um 

funcionário numa mesa, recebendo orientação, recebendo tratamento e tendo neste 

funcionário um representante dele dentro da instituição e não apenas um cara chato a mais 

que precisava ser despachado. Não é a estatística de quantos eu atendi por dia, mas é como 

eu atendi por dia e de que maneira eu resolvi as coisas. Isto é importante e isto ainda é 

oportuno dentro da Previdência embora as coisas tenham melhorado sensivelmente, muita 

coisa mudou e uma fase de grandes mudanças quanto a esse aspecto foi exatamente após a 

unificação quando se originou o INPS e com Francisco Luís Torres de Oliveira que eu tive 

a oportunidade de falar porque quando o Torres esteve nos EUA, esteve no México olhando 

previdência em outros campos e quando nós começamos a treinar servidores para o 

atendimento do nosso associado, quando nós fizemos o plano grande de instalações de 

agências dentro da instituição para que se recebesse o associado em condições dignas de um 

ser humano até chegarmos ao ponto de que era um sonho, até hoje lamentavelmente ainda 

não está totalmente realizado, mas um dia eu acredito que isso chegue lá de atender ao 

associado sentado numa mesa com o funcionário, representando a idéia seria deixar um 

servidor atendendo a sua clientela, como médico que tem a sua clientela que ele atende num 

posto de assistência médica, o servidor tem a sua clientela numa área de benefício. Ele tem 

que tratar do interesse do associado, ele tem que acompanhar os processos desse associado, 

ele tem que procurar se comunicar com esse associado através da assistência social e quando 

necessário entrar em contato com ele, enfim não um homem isolado e perdido como muitas 

vezes você entra numa repartição, hoje não sabe nem por onde entrar nem por onde sair, mal 

te atendem, mas efetivamente uma atenção maior para com essa criatura. 
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LO - A que o senhor atribui essa primeira prática, essa prática inicial do IAPI de desprezo 

pelo associado. 

 

JF - Não! Veja bem, eu não diria desprezo. Eu não quero caracterizar isso desta maneira, 

mas era a própria organização, era norma e a preocupação com a segurança. Isso talvez tenha 

origem, eu acho que o próprio sistema previdenciário brasileiro acredito eu, que agora tem 

que mudar. Já está com 50 anos, chega. Nós estamos iguaizinhos há 50 anos. Apenas em 

função do tempo, em função da modificação do próprio país, algumas coisas mudaram, mas 

ainda a substância, no fundamento ainda existem muitas coisas a serem mudadas. O auxílio 

pecuniário hoje continua ainda reduzindo salário do trabalhador na hora que ele tem a maior 

necessidade. Existe assistência médica, também se criou, existe, mas ela é deficiente, ela tem 

que mudar. O sistema de assistência médica, neste país, não pode persistir neste caminho 

que está hoje porque no início nós tivemos o município, o estado, e a união fazendo política 

médica, não era assistência médica, era política médica, porque tudo girava em torno de se 

obter alguma coisa em troca e não a preocupação com o homem em si. Isto ainda não mudou. 

Na unificação tentou-se, defendeu-se a tese da unificação de todos os recursos de assistência 

médica do país e a definição de uma política de assistência médica nacional, de um plano 

nacional de saúde. A primeira vez que se tentou fazer isso foi se não me falha a memória, 

foi no governo Costa e Silva e acabou degringolando porque fizeram um trabalho que 

começava a beneficiar capitalistas da área de saúde, não sei o que mais, e continuava na sua 

essência. Ele não tinha a honestidade necessária. 

 

LO - O senhor está falando do período do ministro Leonel Miranda? 

 

JF - Leonel Miranda, foi com Leonel Miranda, exatamente foi nesse período. Acho que até 

hoje ainda persiste. Hoje a Previdência está falando em mudar. O atual ministro Rafael de 

Almeida Magalhães designou uma comissão, não sei, estou afastado deste campo, mesmo 

os anos que eu trabalhei aqui, trabalhei mais na parte de engenharia e patrimônio, mas parece 

que hoje tem que se alterar esse sistema e o fundamental para que se altere esse sistema é 

acabar, mudar esse sistema de arrecadação que se faz para a Previdência Social. Assistência 

Social não pode viver de um pequeno percentual que se tira da folha de pagamento para 

depois transferir para o associado, eu acho que o país tem que ter na sua vida, no seu 

orçamento alguma coisa importante destinada para o plano social, campo social, dentro desse 

campo social que não é só a saúde, é o menor abandonado, enfim, ou definir enfim essas 

coisas porque hoje ninguém sabe o que é assistência médica. Durante a minha vida funcional 

mudava o ministro, mudava toda a diretriz da assistência médica. No início da Revolução de 

[19]64, veio uma determinação expressa de paralisar a construção de todos os hospitais, nós 

íamos partir para um plano de assistência médica através de empresas e não sei que mais… 

Aquela coisa toda que vocês tiveram oportunidade também de conhecer, de assistir. Seis 

meses depois veio determinação para recomeçar e acabar com toda urgência os hospitais, 

isso não tem sentido. Quer dizer, ninguém sabe o que quer, quer dizer, o ministro é mineiro, 

então Minas é que tem uma porção de coisas e, o ministro é gaúcho, então Rio Grande do 

Sul é que tem uma porção de coisas. Brasil não é isto, Brasil é um todo, o ministro não pode 

separar Rio Grande do Sul do Brasil, não pode separar Minas Gerais do Brasil, não pode 

separar Ceará do Brasil. Os planos eram dirigidos e feitos em termos de conveniências de 

indivíduos ou de grupos de momento. Mas nunca se definiu efetivamente um plano de 

trabalho, uma diretriz de trabalho. De modo que um homem que assume hoje um setor de 

trabalho, vamos dar como exemplo um setor de (TI), uma secretaria possa fazer um programa 

vasto de construções, vamos considerar este aspecto e fazer o seguinte: que quando ele sair 
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e outro vier para o lugar dele, que esse plano tem seqüência. Hoje não é assim, hoje se 

constrói uma unidade médica, agora está se construindo unidades médicas, por exemplo, 

aonde, na Bahia está se utilizando um projeto de dez mil metros quadrados, que foi feito há 

dez anos atrás ou coisa que o valha, porque havia pressa. Está se construindo num local e eu 

não sei se é o local adequado para aquela unidade, parece que é em Salvador mesmo. Então, 

como se faz, bom, onde é que o instituto tem terreno, ah! Tem em tal canto o terreno, mas 

meu Deus do céu, o local indicado para essa unidade seria na outra ponta da cidade. Ah! Mas 

vai demorar muito eu faço aqui mesmo, não há planejamento. Em termos globais, em termos 

nacionais não pode subsistir a assistência médica municipal, assistência médica estadual e 

assistência médica federal cada um equipando com equipamentos caríssimos, muitas vezes 

e que fiquem ociosos lá determinados centros e outros tendo carência, não tendo recursos. 

Então é preciso mudar tudo isto, definir através de um plano global e dar uma diretriz, o que 

a assistência médica da Previdência vai fazer pelo Brasil no campo da saúde, tem que definir 

esse troço. Qual é a atividade da área privada no campo da saúde no plano geral de assistência 

médica no Brasil? Vamos definir esse troço e vamos trabalhar, mas torna-se simplesmente 

uma… Nós, eu inclusive eu participei disto. Improvisa-se simplesmente, é um político ou 

outro que tem conveniência naquele local, no ano que vem vai haver eleições? Então é 

preciso fazer isso e aquilo… Não, meu Deus do céu, Brasil não é isto, nem pode ser isto. 

 

LO - Agora, então repito a minha pergunta. A que o senhor atribui agora não só referente 

aquele período que o senhor passou no Paraná, mas a que o senhor atribui essa dificuldade 

de se administrar a Previdência voltada para os seus beneficiários. A que o senhor atribui 

essa desorganização, há uma intencionalidade nisso? 

 

JF - Olha, a sua pergunta é difícil de ser respondida. Existem homens na Previdência 

estudiosos, dedicados que pensam em termos Brasil e existe muita gente ligada, ou de 

passagem pela Previdência que simplesmente se preocupa em explorar momentaneamente 

as posições que ocupa em benefício dele ou de grupos políticos e econômicos. Eu acho que 

caberia ao Governo Federal ver... É a mistura, talvez eu tenho a impressão que nós vamos 

acabar no fim desse rio enorme, nós vamos acabar talvez chegando à conclusão de que 

política e administração são duas coisas distintas ou devem ser duas coisas distintas. A 

máquina administrativa do país tem que ser preservada contra interesses políticos desse tipo, 

eu não vou generalizar, longe de mim qualquer intenção neste sentido, dizer que todos 

políticos são assim ou são assado. Entre os seres humanos existem os bons, os regulares e os 

péssimos também aqui existe, mas eu acho que é preciso criar a máquina administrativa e 

aliás o governo está tentando a reformulação administrativa do país, vai atingir a Previdência 

fatalmente. Então dar segurança ao servidor no seu trabalho de planejamento. Porque eu 

quando digo que vou construir uma unidade médica em Belém do Pará, eu não inventei isto, 

eu dou as razões porque eu vou construir esta unidade em tal lugar em Belém do Pará, ou 

em tal local em Manaus ou em Porto Alegre, ou no interior do Rio Grande do Sul. As coisas 

devem ser feitas através de um planejamento e dentro de prioridades maiores em função dos 

recursos que se tem disponíveis, simplesmente isto porque não há recurso para se atender a 

tudo. Agora entendo que diante de um planejamento global, é a história da sua casa, você 

precisa de uns quatro quartos, uma casa com quatro quartos e sala, com quatro quartos e sala, 

mas no momento não tem condições, só tem condições de fazer dois quartos e sala. Então o 

que você faz normalmente? Você projeta a casa para quatro, faz o que você pode fazer agora 

e assim que você puder, faz mais um quarto, depois um quarto quarto e assim você acaba 

completando sua casa. Do mesmo modo entendo eu no plano da assistência médica, por 

exemplo, nós deveríamos ter planejamentos globais, diretrizes governamentais não ao sabor 



 

 

24 

 

de homens, mas dentro dos interesses maiores de uma nação, de um país. Então se eu tenho 

hoje recursos para fazer 10% deste programa vamos partir, vamos fazer 10% deste programa, 

mas eu sei que aquilo que eu estou fazendo, não estou dispersando, estou fazendo com 

correção porque eu sei que acabo construindo minha casa. Vai levar dez anos, 20 anos, 30 

anos, 50 anos, mas eu chego a um objetivo. Do jeito que está não se alcança objetivo nenhum. 

 

MC - Senhor José Fuks, eu queria voltar um pouco no tempo, um exemplo que o senhor deu, 

em termos de benefícios o senhor estava no balcão, nos anos [19]40 em Curitiba e chega o 

segurado e não consegue ficar em pé, o senhor tem que dar uma cadeira para ele. Gostaria, 

pela experiência que o senhor teve neste período, que o senhor dissesse quais eram as 

doenças mais freqüentes que o senhor percebia, via assim com os segurados. 

 

JF - Eu não, sinceramente eu não tenho condições de lhe responder esta pergunta com 

exatidão, a única coisa que eu posso lhe fazer é que havia na ocasião, havia apelos meus e 

de outros, nós tínhamos relacionamento com os médicos, com os peritos e havia solicitações, 

como não havia assistência médica nós pedíamos a esses médicos por ocasião da perícia que 

também aproveitassem e receitassem, procurando ajudar no campo da própria assistência 

médica. Não tinham condição de consultar um outro médico, não tinham meios. Então eu 

vou lhe citar a resposta de um desses médicos, que não responde bem a sua pergunta, mas 

caracteriza uma situação. Ele disse: “Muito bem, eu atendo a sua solicitação, eu entendo que 

você é jovem, muito moço e sonha em ver as coisas um pouco mais bonitas do que elas são, 

o que, aliás, é próprio do jovem, o jovem, ele não aceita essas coisas, não gosta, não aceita, 

o que adianta”, eu dou a receita para ele e digo: “O senhor beba mais leite, o senhor se 

abrigue bem das intempéries, o senhor coma mais frutas”, enfim eu oriento sobre o aspecto 

médico. O que ele vai fazer quando ele sair do meu consultório, quando ele não tem dinheiro 

para comprar o remédio. Então você me pergunta quais as doenças. Tudo. Desnutrição, 

tuberculose e por aí afora. Porque é simplesmente pela falta de condição, de sobrevivência 

do homem. A doença é uma conseqüência, antes dela vem uma porção de coisas. 

 

MC - Neste período que o senhor (TI) em Curitiba, qual era o setor assim, quer dizer, o setor 

industrial de Curitiba comportava que tipo de fábricas de indústrias? 

 

JF - Lá trabalhavam muitos móveis, indústria de madeira, exploração de madeira, madeira, 

indústria que também é celulose, eram as indústrias Klabin na época. Eu não vou te detalhar 

isto porque efetivamente eu estou tentando explanar de um campo de vivência, eu não sou 

um conhecedor do Brasil, com todos os seus problemas, antes fosse, mas não sou. Mas eu 

quero transmitir algumas expressões de vivência exatamente e que me sensibilizavam muito, 

acredito eu pela própria formação que tive. Acredito que quem nasceu em berço de ouro não 

sabe o valor de um pedaço de pão, um pedaço de pão para ele não vale nada, entretanto, para 

quem está com fome um pedaço de pão é uma dádiva que caiu do céu. Então exatamente se 

eu cito esses fatos, se eu guardei esses fatos, se esses fatos me tocaram, se me fizeram mais 

tarde naquilo, no pouco que eu pude influir para amenizar este quadro, este estado de coisas, 

eu fiz. Mas lamentavelmente a gente luta por aquilo que acha correto, por aquilo que acha 

certo, mas há uma estrutura inteira atrás disto tudo e um exemplo: nós tivemos 20 anos de 

um governo aí, um governo de força, um governo ditatorial, um governo militar, governo 

dos militares, um governo que aparentemente teria tudo nas mãos para amenizar uma série 

de coisas, entretanto o que aconteceu nestes últimos 20 anos, melhorou? O povo melhorou? 

Talvez o Brasil tenha mudado, talvez o Brasil tenha enriquecido um pouco mais, mas as 

grandes massas populares não mudaram, a miséria continua, a luta continua por aqui e hoje 
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nós temos aí espelhos desta coisa toda e há um plano cruzado, plano aí novo, o governo está 

fazendo das tripas coração para segurar. Numa (TI) como esta você vê coisas que revoltam 

a gente, numa situação como esta que você vê aí, você encontra homens de pecuária, homens 

de indústrias segurando produtos, forçando ágios, tentando quebrar o primeiro trabalho que 

eu vi desde que eu tenho consciência, pela primeira vez na vida eu vi um trabalho que me 

parece, posso estar até enganado, mas que me parece que pretende redistribuir um pouco 

mais o que esse país, o pouco que esse país possui parece que esse plano pretende 

redistribuir, isso de uma maneira um pouquinho melhor e você vê a desgraça que está hoje, 

se você sai daqui e provavelmente vai procurar um pedaço de carne, vai procurar num pedaço 

de queijo e dificilmente vai encontrar, pela ganância, pela falta de espírito de compreensão 

e eu diria mais pela burrice do homem que detém esse poder. Porque ele não é capaz de 

entender. Porque se você contém um animal, e quer que ele trabalhe você tem que alimentá-

lo, se você contém uma máquina e quer que ela trabalhe, você tem que mantê-la e parece 

que eles esquecem que eles têm o povo inteiro trabalhando, e esquecem que esse povo 

precisa comer, precisa de uma roupinha para botar no corpo, precisa educar um filho na 

escola, parece que isso não toca a eles. 

 

LO - Por que será isso? Por que será que é deixada de lado essa questão de reprodução da 

força de trabalho. 

 

JF - Não sei, ou imaturidade ou falta de cultura não sei. Antes eu soubesse por que se 

soubesse eu diria ao (TI). 

 

LO - Senhor José Fuks, eu volto à agencia do IAPI no Paraná, forçar um pouquinho as 

lembranças que o senhor passou neste período. Eu tive uma oportunidade de entrevistar uma 

pessoa que me contou que trabalhava no mesmo setor de benefício e que trabalhava com 

uma senhora que toda vez que ia ao encontro de um doente ela ia ao banheiro lavar as mãos, 

se limpar, quer dizer, havia um certo estigma daquele que vinha pedir a sua aposentadoria 

ou pedir a sua licença de trabalho, ou alguma coisa assim. O senhor encontrava este tipo de 

comportamento? 

 

JF - Não, pelo exemplo que você está me dizendo, não. Não, era efetivamente… A 

Previdência criou uma massa grande de funcionários, não sei se só no IAPI, acredito que 

não, que efetivamente sentiu o drama e sentiu que pode fazer alguma coisa. Muitas vezes a 

gente sabe que dando uma esmola a um pobre na rua, a gente não vai resolver o problema 

dele, mas alivia momentaneamente um estado, uma situação e você dá, embora tenha 

consciência de que não está solucionando nada, e não sei se nós não estamos fazendo mais 

bem a nós do que a eles. Talvez nós tivéssemos a consciência deste estado desesperador e 

nós quiséssemos aliviá-la, então, nós passamos a contribuir de alguma maneira. Mas o fato 

é que se fazia e muitos fizeram e no Paraná o seio que eu encontrei, no grupo que eu encontrei 

lá, na época em que eu trabalhei, era um grupo maciçamente dedicado, efetivamente 

dedicado, no IAPI que foi a minha experiência lá. 

 

LO - A tuberculose não tinha um tratamento todo especial por parte… O tuberculoso não era 

visto meio de esguelha por parte dos funcionários? 

 

JF - Havia sempre a preocupação do contágio, sempre houve, como há nos próprios 

hospitais, hoje existe. Você hoje, na própria área médica, você encontra médicos que 
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examinam de longe, se protegem. Há efetivamente necessidade de uma certa cautela, tudo 

bem, mas não no sentido de descriminar. 

 

MC - Senhor José Fuks, o senhor disse que quando foi trabalhar no Paraná, no IAPI, o senhor 

também está fazendo a universidade ao mesmo tempo. O que o senhor pode nos dizer sobre 

esse período, na universidade, o estudo, colega, professores, o que o senhor se lembra? E a 

própria atuação política? 

 

JF - No Paraná, a Universidade Federal como todas as universidades, creio eu, até os dias de 

hoje, existem bons professores, dedicados e professores que simplesmente passam por lá, 

sem maior empenho, sem maior dedicação. A Universidade do Paraná não era exceção. 

Tinham professores que exigiam, que se dedicavam, que davam cursos bons e tinham outros 

que iam levando. Isso acho que é uma regra que você observa inclusive hoje no estado 

federal, empregado público que você lamentavelmente encontra porque você no serviço 

público, o bom e o mau se confundem. No fim do mês o dinheirinho está lá, ainda é o nosso 

serviço público, não faz diferença, não diferencia, porque hoje aquele que é apadrinhado, 

vem e ocupa o lugar daquele que é capaz, como se vai evitar isto? Só com mudanças 

estruturais muito grandes. Talvez agora. Eu disse a vocês que pela primeira vez na vida 

estava se tentando fazer alguma coisa que me parece, não é a solução final, o Brasil tem 

muito a caminhar, tem muito a fazer, mas me parece que há sensibilidade no atual governo, 

pelo menos por parte de alguns homens, que o compõem no sentido de tentar tirar o Brasil 

desta situação. 

 

MC - O senhor disse anteriormente que política o senhor só foi na atuação política na 

universidade. O senhor poderia relatar um pouco essa experiência que o senhor teve neste 

período? 

 

JF - Fui do diretório. Eu nunca fui de extremos, eu não gosto dos extremos, eu gosto da 

conciliação, eu gosto do diálogo, e acredito no entendimento de maneira que a minha posição 

política sempre foi uma política liberal, com tendência para a esquerda. Acredito eu que isso 

se tivesse vindo de um berço de ouro, de uma família rica, possivelmente, talvez, meu 

comportamento tivesse sido menos sensível ou menos dedicado do que eu acredito que fui, 

mas nunca pertenci a grupos políticos, nunca pertenci a partidos políticos, fiz do meu 

trabalho a minha política, a minha bandeira, porque eu sentia que estava lá dentro fazendo o 

pouco que fosse, estava fazendo alguma coisa útil. Estava pagando ao Brasil o que meu pai 

recebeu dele. 

 

MC - O senhor poderia então nos dizer quais eram as lutas na época eram travadas pelos 

estudantes? 

 

JF - Comunismo e anti-comunismo. Porque você falar em PDS, PTB está falando da mesma 

coisa. O PDS defende determinados grupos econômicos, o PTB defendia outros grupos 

econômicos, mas na essência... 

 

MC - PSD? 

 

JF - PSD, antigo PSD, mas na essência, se você for examinar o programa destes partidos 

você vai encontrar tudo a mesma coisa. Como hoje você vê um candidato aqui, agora dia de 

hoje. Você tem aí 30 partidos, vão à televisão e todos eles defendem a mesma coisa. 
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LO - Esquerda e direita? 

 

JF - Não há esquerda e direita. O que é esquerda e direita no Brasil? PC, PC do B, PC sem 

B e por aí afora que não tem expressão nacional. Os demais partidos na sua essência o que 

eles defendem? Todos a mesmíssima coisa. Você vê um candidato do PTB, ele faz o seu 

discurso, ele pode fazer o mesmo discurso no lugar do candidato do PSB, que vai dar no 

mesmo, não faz diferença. Eles dizem a mesma coisa, combater a violência, combater não 

sei que mais, enfim, isso sempre aconteceu, isso sempre foi assim. Eram interesses apenas 

de grupos poderosos que se organizavam em partidos como até hoje são organizados e 

defendem os seus negócios. 

 

MC - O senhor tem uma lembrança mais específica dos tipos de luta ou era mais no sentido… 

 

JF - Não na Universidade era luta anti-comunista. 

 

MC - Luta? 

 

JF - Anti-comunista. 

 

MC - Na Universidade era luta anti-comunista. Isso em [19]45, nesse período? 

 

JF - Foi. Até o Dutra fechar, até o Dutra botar o partido na ilegalidade. 

 

MC - A luta na universidade era a luta anti-comunista? 

 

JF - Existiam os grupos de esquerda que eram os comunistas naquela ocasião. Partidários 

que não tomavam banho porque Stalin não tomava banho, não faziam barba porque era 

bonito andar barbado e sujo, era a época e havia aqueles que na universidade combatiam 

isso, eram os liberais. 

 

MC - Então, em geral as lutas dentro da universidade eram as lutas mais no sentido da 

política geral, não tinham lutas específicas da universidade em termos da qualidade do 

ensino, em termos de matéria, em termos de professores, reivindicações mais… 

 

JF - Não, naquela época não. 

 

MC - O senhor não se lembra? 

 

JF - Não, pelo menos que eu tenha participado não. 

 

MC - O senhor na Universidade do Paraná, pelo que eu saiba o Paraná é um estado de forte 

imigração e… 

 

JF - São poloneses, alemães. 

 

MC - O senhor tem convívio com esses grupos? 
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JF - A minha vida era uma vida muito limitada, era minha escola e meu trabalho, política 

partidária nunca fiz. 

 

MC - Não, não, é no sentido assim do convívio com essas pessoas... 

 

JF - Não, convivi com companheiros da própria previdência. Meu mundo era limitado àquilo, 

era estudar, chegar a um objetivo, me formar e era ganhar o meu pão para poder inclusive 

segurar aquela coisa toda para poder chegar a um objetivo que eu tinha em mente, que era 

exatamente a conclusão de um curso. Um lugar ao sol. 

 

MC - O senhor viveu no Paraná até que ano? 

 

JF - [19]48. 

 

MC - [19]48. O que faz com que o senhor saia do Paraná? 

 

JF - Em primeiro lugar, o convívio com a família, a vontade de voltar a conviver com a 

família. Em segundo lugar, voltar ao centro onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu tinha 

todas as amizades, onde tinha todas as relações. Em terceiro lugar, a possibilidade de 

crescimento dentro da própria Previdência, porque nessa ocasião eu já alimentava sonhos de 

me formar, de ingressar na engenharia da instituição, de poder continuar tentando condições 

melhores, até posições funcionais e o Rio de Janeiro era a direção geral da instituição, porque 

na regional, você quando muito depois de muitos anos, 20, 25 anos de trabalho quando você 

alcançava uma posição delegada era o máximo que você podia chegar. Eu tinha sonhos 

diferentes, eu sonhava em participar, em trabalhar na direção geral e isto eu consegui na 

ocasião, através de uma permuta, um servidor daqui do Rio queria ir para lá e eu então 

consegui a transferência para o Rio de Janeiro. 

 

MC - Antes de o senhor prosseguir e relatar essa trajetória do senhor, eu gostaria de fazer 

uma pergunta um pouco curiosa, já que nós há pouco falávamos desta questão política. O 

senhor ainda há pouco estava falando que participava de uma associação judaica no Rio de 

Janeiro, eu até gostaria que o senhor falasse do período que o senhor participou da 

biblioteca… 

 

JF - Isso foi mais ou menos em torno de [19]40. 

 

MC - [19]40. 

 

JF - Mais ou menos, nesse período. 

 

MC - Por que a biblioteca Scholsm Alsicusm depois… 

 

JF - Depois eu me desliguei e passei, depois se criou um outro clube no Rio de Janeiro, 

Cabiras, não sei se você já ouviu falar nisto, que era um centro formado mais de 

universitários, já de jovens de nível cultural mais elevado, professores, porque a própria 

colônia foi subindo, os mais velhos, as gerações anteriores foram crescendo e eu passei aí a 

encontrar um ambiente mais adequado à minha ambição, às minhas pretensões no Cabiras. 

Um nível mais elevado já com uma tendência, já no Cabiras, já uma tendência política 

também, liberal, democrata e já comecei a sentir lá coisas que me tocavam mais do que no 
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Scholsm Alsichsm e o tempo em que participei do Scholsm Alsichsm era ligado a um grupo 

jovem, rapazotes, mas quem dirigia o Scholsm Alsichsm eram os mais velhos e eu comecei 

a sentir uma tendência mais esquerdizante e eu não aceitava, até hoje eu não acredito em 

extremos e até hoje eu mantenho uma posição em que eu prefiro comer um pedaço de pão a 

menos do que perder minha liberdade, do que a certeza e a tranqüilidade de sair de casa para 

trabalhar, conversar com quem eu bem entendo, dizer o que eu sinto, o que eu penso e voltar 

tranqüilamente para minha casa. Essas coisas toda para mim são muito importantes e eu 

entendo que no lado comunizante da sociedade e se talvez, também não acredito nisso, mas 

se talvez eles possam dividir melhor os recursos que eles possam ter, a riqueza que eles 

possam acumular eu acho que a falta de liberdade não pode ser paga por preço algum. Então 

eu acho que essa liberdade é fundamental e essa liberdade você só pode encontrar num 

regime democrático, num regime liberal e dentro dela você lutar exatamente para que os 

homens possam chegar a uma compreensão de que é preciso equilibrar bem melhor no que 

estamos aqui, pelo menos ainda no Brasil, as classes ricas das classes pobres. Eu acho que é 

talvez o que alguns políticos andaram dizendo por aqui, um pouco menos ricos, um pouco… 

Os ricos abrirem mão do pouco que é seu para que haja um país com menos pobres. Eu acho 

que isto é possível dentro da liberdade. Nós temos até… Eu falei tanto em judaísmo por aqui 

se nós formos falar mesmo em judaísmo nós temos um estado hoje: Estado de Israel. Não se 

comunizou, é um estado com tendências sociais acentuadas onde o trabalhador tem sua vez, 

onde ele tem sua voz, onde ele é respeitado e onde ele é acatado. Eu acredito que o Brasil 

pode chegar a isto, tem território, tem riquezas, tem meios e parece que os homens de 

governo também estão chegando agora a esta compreensão, nós tivemos agora um exemplo. 

Esteve o Sarney nos EUA, andou dizendo umas coisas meio… Para nós ainda meio fortes, 

então pelo menos nós estamos começando a reconhecer que o Brasil é um grande país, que 

pode ser uma grande potência e que nós temos que começar a falar uma outra linguagem lá 

fora e aqui dentro. 

 

MC - O senhor quando volta do Paraná, o senhor já deu as razões da sua volta, como é que 

se dá essa inserção na direção geral do IAPI. 

 

JF - Tranqüila, eu quando voltei do Paraná, eu fui trabalhar no setor de arrecadação, 

exatamente com este homem que você citou, quando nós estávamos vindo para cá, o Corrêa 

Sobrinho, o José Dias Corrêa Sobrinho. J. D. Corrêa Sobrinho, era o chefe do setor de 

arrecadação aqui da direção geral, e eu fui trabalhar com ele e nesta ocasião já estava me 

aproximando do fim do curso também, trabalhei [19]48, [19]49, período não muito grande, 

e em [19]49 não me lembro exatamente que período era presidente do Instituto Alim Pedro. 

Então foi procurá-lo já então sonhando em alcançar uma nova etapa da minha formação e 

me vincular à linha de engenharia do Instituto. O Alim Pedro eu me lembro, foi até sob certo 

aspecto, cômico porque ele recebia servidores num determinado dia, audiência aos 

servidores. Eu procurei, sabe, doutor Alim, não tenho pistolões, não tenho padrinhos, sou 

um estudante de engenharia seu futuro colega, eu já muito eufórico com esta posição, e 

simplesmente vim lhe pedir que o senhor me ajude. Não quero benefícios, vantagens 

financeiras, não vim lhe pedir nada de errado, nem nada de irregular, eu só quero… Eu estou 

num setor de arrecadação fazendo um trabalho, cumprindo minhas obrigações, mas é um 

trabalho que não me estimula, eu gostaria de trabalhar numa área em que eu sentisse muito 

mais estímulo, mais um pouco de satisfação no trabalho que eu estou fazendo, que eu possa 

vir a fazer, eu queria me vincular ao campo de engenharia. Nessa ocasião estava sendo 

construído um conjunto da Penha, à rua Leopoldina Rego. O Alim me atendeu e me 

encaminhou ao diretor do departamento de engenharia, era DI, Departamento de 
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Investimentos, do qual era diretor Hélio de Castro Faria, que você também citou quando nós 

estávamos vindo para cá, Castro Faria, ele me recebeu e me encaminhou para trabalhar 

exatamente, foi efetivada a minha transferência de setor, no campo de engenharia, foi na 

construção de 39 ou 41 prédios no conjunto residencial da Penha, era um dos conjuntos 

residenciais que o IAPI estava fazendo nesta ocasião. Lembro-me da primeira experiência, 

eu compareci às sete horas da manhã no canteiro de obras e quando foi oito e meia, nove 

horas, chegou o engenheiro chefe; Pedro Queima Coelho e Souza, eu o recebi lá embaixo, 

começamos a conversar, ele escolheu um setor de treze prédios e disse: esse setor é de sua 

responsabilidade, de hoje em diante o senhor passa a fazer a fiscalização deste setor e 

semanalmente, sextas-feiras, eu quero um relatório das atividades… 

 

LO - Fiscalização da construção? 

 

JF - Eu quero um relatório das atividades da semana, aí eu apelei ainda porque nessa ocasião 

eu talvez não diferenciasse com muita segurança uma telha de tijolo. Eu ia tomar conta de 

um setor de treze prédios, construção de 13 prédios, eu não conhecia nem a nomenclatura 

das peças do material de construção. Então eu apelei: doutor Pedro, eu queria pedir a 

gentileza, o senhor me permitir durante 15 dias que fosse, lhe acompanhar, o senhor não me 

diz nada, eu só quero ver como o senhor faz, de que o senhor reclama, observar, ser um 

observador, lhe acompanhar. Ele disse: aqui não tem babá, seu setor é esse e sexta-feira eu 

quero um relatório. Tudo bem? Funcionava naquela ocasião o mestre de obra geral… 

 

LO - O Alim Pedro fazia a fiscalização ele mesmo? 

 

JF - Não, Pedro Coelho e Souza que era engenheiro da obra e trabalhava nesta ocasião um 

encarregado geral, mestre de obras, chamado Avelino, não recordo o sobrenome dele, mas 

o primeiro contato que eu tive com ele começou a me tratar de doutor, me encabulou o 

negócio, que história de doutor é essa. Eu disse: “Mestre Avelino, vamos fazer um negócio, 

em primeiro lugar eu não sou doutor, sou estudante de engenharia, em segundo lugar… 

 

 

Fita 3 – Lado A 

 

 

JF - Em segundo lugar, eu não entendo nada disto aí, o que eu tenho é alguma coisa que eu 

trago da escola, noções gerais de estabilidade, aquelas coisas normais de escola. O doutor 

Pedro determinou que eu fiscalizasse isso, como eu vou fiscalizar se eu não entendo nada 

disso, de modo que o senhor é um homem que podia ser meu pai e eu vou lhe fazer uma 

pergunta: O senhor quer me ajudar? Ganhei um amigo por longos anos. Eu passei a andar 

ainda naquele dia, são detalhes da vida da gente. Eu fiz uma visita ao almoxarifado da obra, 

também, o almoxarife, chefe, era um senhor, Romano, não recordo o sobrenome, esse 

mesmo comportamento eu tive dentro do almoxarifado, eu disse: Romano, eu não conheço 

nem a nomenclatura do material, estou vindo aqui para aprender, quero te pedir para me 

ajudar. Ganhei um outro amigo. Eu sei que na primeira sexta-feira seguinte de manhã, eu 

sentei numa mesa com o encarregado de um lado, o Romano de outro, o Avelino de um lado 

e o Romano de outro e me ajudaram a montar um relatoriozinho me dizendo as coisas, me 

orientando e tudo mais e foi o primeiro relatório de obras que eu fiz. Seis meses depois eu 

fui convidado pelo doutor Pedro a ser responsável geral pela fiscalização do conjunto, de 

todo conjunto. Tinha absorvido os ensinamentos, ele verificou meu comportamento, fui de 
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uma dedicação imensa, tanto é que eu sacrifiquei o ano da escola, exatamente nesse ano, 

para poder me dedicar integralmente, chegava sete horas da manhã eu estava lá, hora de 

saída não tinha, sete, oito horas da noite. No fim de seis meses ele me deu um aumento de 

salário, propôs um aumento, eram umas tabelinhas que nós tínhamos, me deu aumento de 

salário e me convidou a assumir a direção geral da fiscalização na falta dele, na ausência 

dele, este foi o início e essa foi o ajustamento.  Daí para a frente só novos fatos ocorreram 

no desenvolvimento do próprio trabalho. 

 

LO - Senhor José Fuks, era comum esse tipo de atividade, o IAPI trabalhar como construtor. 

O IAPI ele próprio construindo? 

 

JF - Nós fizemos isto, não foi global não, esse sistema durou muito pouco. Os primeiros seis 

blocos da Penha, eu entrei na Penha logo na fase inicial, os primeiros seis blocos da Penha, 

nós construímos pelo regime da construção direta e administrávamos trabalhadores, 

comprávamos o material e construíamos, tínhamos a função de construtores, mas a parte 

restante já não, nós passamos a trabalhar em regimes de empreitadas, em sub-empreitadas 

parciais, nós empreitávamos etapas de cada obra: estrutura, fundações e estrutura, alvenarias, 

revestimentos, instalações, eram empreiteiros diversos e a nossa função era então de 

coordenar estas diversas etapas de trabalho, para que as coisas acontecessem, de modo que 

um não viesse a prejudicar o outro, mas daí para frente todo regime de construção 

prosseguiu, inclusive ele evoluiu mais ainda, nós saímos depois, inclusive, de sub-

empreitadas parciais para as empreitadas globais. Então o cidadão, nós projetávamos a 

unidade, especificávamos, lançávamos à concorrência pública e então empresas de 

engenharia qualificadas para isto compareciam e assumiam a responsabilidade de pegar o 

chão e entregar o prédio pronto e funcionando. 

 

LO - Qual desses esquemas o senhor acredita tenha sido o mais viável dentro daquele 

esquema de construção? 

 

JF - Existem vários aspectos a considerar, não pode responder simplesmente este ou aquele 

é mais viável. O mais interessante, o mais econômico e no caso a economia é fundamental, 

deveria ser o sistema da construção direta, mas lamentavelmente em serviço público isto é 

difícil, porque começa a gerar… Aquilo que deve ser uma concorrência única com relação 

ao aspecto da licitação global, você passa a ter uma massa muito grande de licitações para 

uma série de sub-empreitadas, porque no serviço público você não compra um prego sem 

licitação, é outra falha que também estaria merecendo já uma revisão e parece que também 

ela está sujeita a levar você a um caminho de corrupção. É muito menor o risco numa 

empreitada global do que o risco numa grande massa de sub-empreitadas pequenas ou da 

direção direta do trabalhador que você vai ter também a compra dos materiais através da 

licitação, quer dizer, você não concilia com segurança o abastecimento com o trabalho. 

Porque a empresa privada telefona e entrega amanhã, entrega hoje mesmo. No serviço 

público isso não pode ser, então muitas vezes você tinha condições de ter operários na obra 

e não ter material para eles trabalharem, esse é um dos aspectos nas subunidades parciais, o 

outro aspecto é o comando, é a administração do trabalhador que na empresa privada não há 

muita conversa, trabalha, produz ou vai embora. No serviço público mandar um homem 

embora é uma guerra. Lá só se entra, não se sai. 

 

LO - Por algum tempo o IAPI dispôs de pedreiro, mestre de obra e outros funcionários do 

IAPI? 
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JF - Funcionários do IAPI. 

 

LO - Para onde foi essa mão de obra na hora que o IAPI pára de construir? 

 

JF - Eles foram aproveitados na manutenção dos conjuntos. Havia também uma série de 

conjuntos grandes, no Rio de Janeiro inclusive, então eles foram redistribuídos para fazer a 

manutenção dos conjuntos. Porque houve um bom período de tempo em que o locador da 

unidade da previdência não era capaz de consertar o vazamento de uma torneira. Ele 

telefonava para a administração e a administração que tratava de consertar. 

 

LO - Eu gosto de contar historinha, de vez em quando, e conversando com uma pessoa ligada 

à previdência social ela me contou que justamente na manutenção desses prédios, desses 

conjuntos havia um certo acordo tácito entre o encarregado de manutenção e os moradores 

no sentido de se aproveitar… 

 

JF - Exatamente, fazer outras coisas. 

 

LO - Fazer outras coisas, e cobrar do IAPI e que inclusive uma dessas pessoas colocava que 

à medida que faltasse dinheiro ele ia lá arrancava dois fusíveis e isso gerava confusão 

tremenda, tinha que fazer uma obra por causa de dois fusíveis. O senhor viu esse tipo de 

coisa acontecer? 

 

JF - Havia, esse foi um dos fatores. O congelamento de aluguéis, a falta de pagamento de 

aluguéis por parte dos inquilinos da previdência e a dificuldade por qualquer tipo de cobrança 

que não fosse administrativa. Porque havia sempre a preocupação da repercussão. Você 

quando administra um bem, você tem que administrar um bem, não tem feio nem bonito, 

você tem que administrar o bem que você está administrando, você tem que dar conta 

daquilo. Você não podia dar conta, se você precisasse despejar alguém, não podia e eu tive 

em minhas mãos dezena, centenas, sem exagero, centenas e centenas de processos em que 

inquilinos com oito, nove, dez, 15 anos e nunca pagaram aluguel e não eram mexidos. Muitos 

desses casos eram casos extremamente humanos, gente de famílias grandes, gente pobre não 

podia pagar tudo mais, outros simplesmente não queriam pagar, mas não se diferenciavam. 

Era a repercussão na opinião pública do despejo, na própria justiça o juiz não dava também. 

 

LO - Mas quando se construiu esses conjuntos nos anos [19]40, já se previa esse tipo de 

coisa porque a legislação que limita os aluguéis é de [19]42, do início dos anos [19]40. 

 

JF - Eu não sei mais. Mas nós não vivíamos num período de inflação também, a inflação 

veio se acumulando, veio crescendo, os aluguéis ficam congelados, a manutenção era uma 

manutenção já onerosa em relação aos aluguéis. Grande massa de inquilinos não pagavam, 

então chegou-se finalmente a uma situação dramática em que o que se arrecadava não cobria 

a despesa, foi quando surgiu o movimento da venda das unidades residenciais e eu cheguei 

a vender 30 e tantos mil apartamentos da previdência, depois da unificação, [19]68, [19]69 

eu vendi 31 a 32 mil apartamentos. 

 

LO - Em Brasília? 
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JF - Não. No Brasil todo. Todos os conjuntos residenciais foram vendidos com a exclusão 

de raras exceções em que nós não podíamos vender porque houve muitos conjuntos em que 

o terreno era de terceiros foram ofertados, tinham situação irregular, não havia titulagem, 

mas a grande massa, 90%, 95% das unidades foram alienadas. 

 

MC - Agora, não parece contraditório no momento em que se muda a Lei o Inquilinato pós-

[19]64, no momento em que novamente os institutos poderiam capitalizar aquelas 

construções... 

 

JF - Um ato político, outro lado mesmo o governo revolucionário não mexeu. Porque 

também precisava da opinião pública, também queria uma opinião pública favorável, não 

quis mexer. 

 

LO - O senhor acredita que essas vendas foram feitas a preços justos? 

 

JF - Olha, houve muito problema na ocasião das avaliações, falou-se na ocasião num valor 

social. Sempre houve influência de outros fatores estranhos à administração patrimonial e 

esses fatores exatamente é que geraram essa situação. E eu tenho uma posição, hoje, pessoal 

definida. Eu acho que previdência social embora já em [19]64, [19]65 foi criado o BNH, já 

era um setor específico para tratar da habitação, mas eu acho que a Previdência Social, 

Instituto de Previdência neste campo, não no plano social de modo geral, mas num Instituto 

de Previdência tem de tratar especificamente de aposentadoria e pensões. Saúde é um outro 

problema que tem que ser equacionado e tratado porque é de direito do Ministério da Saúde. 

Existe órgão para isso. Habitação é para ser tratada por quem é de direito, uma entidade 

destinada porque é uma massa de trabalho gigantesca, porque com toda essa política de 

assistência habitacional na Previdência Social, primeiro que ela foi usada muito 

politicamente e em segundo lugar, eu não sei se eu estou errando, mas ela não atendeu, eu 

acho que, o número que eu vou lhe dar também já é por cima, não atendeu a 5% da 

necessidade. 

 

MC - Retomo a questão. O que levou os institutos a estabelecer programas habitacionais? 

 

JF - Porque não havia nada na época que… O que levou a criar a assistência médica? Era 

exatamente uma ampliação do plano da assistência social no país. Começou com 

aposentadorias e pensões, estendeu-se, a seguir, começou-se a fazer qualquer coisa no plano 

da habitação, depois veio a extensão do plano da assistência médica. Tudo isso começou a 

tomar dimensões gigantescas, daí a necessidade de terem surgido setores específicos que 

tratassem do problema. 

 

LO - Quer dizer que o senhor vê a habitação como uma aplicação social, ela era entendida 

assim? 

 

JF - Era entendida assim na época. 

 

LO - Não havia objetivo de ampliar o capital ou de fazer reservas? 

 

JF - Não, veja bem, houve, quando começou a sobrar muito dinheiro nos institutos, alguns 

presidentes de instituições entre eles Plínio Cantanhede, que foi presidente do IAPI, teve 

uma visão mais larga e entendeu que era preciso capitalizar na época que sobra para poder 
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fazer face na época em que escasseassem recursos, mas o próprio regime da previdência na 

época era um regime de capitalização. Esse regime mudou, o regime da Previdência hoje é 

o regime da repartição, é o regime orçamentário, arrecada, distribui. Não pode haver lucros 

na Previdência ou não há lucros na Previdência, por isso mesmo é que eu acho que a 

Previdência tem que mudar. Eu acho que ela não pode viver nem em regime de capitalização, 

porque não acredito em serviço público administrando, não acredito simplesmente, pelo 

menos a vida me ensinou isto, não vi bons resultados, 40 anos de trabalho não vi. Eu acredito 

mais na área privada. Então havia, depois mudou o regime para repartição e nós caímos num 

outro problema, os recursos de arrecadação, porque tudo fica rico, da arrecadação e são 

limitados, flutuam ao sabor da oscilação da economia do país e então acontece como 

aconteceu nos últimos três, quatro anos aí em que a Previdência começou a cair no vermelho. 

A arranjar dinheiro em bancos para não poder faltar dinheiro para pagar os benefícios, 

porque é um pagamento de lei, no fim do mês tem que estar lá. Então eu acho que tem que 

se fazer uma coisa diferente. O governo tem que arrecadar de alguma maneira, mas ele tem 

que ter um custo social, o governo tem que ter um recurso para o plano social do país 

abrangendo diversas formas de assistência social, 10%, 15%, 20%, não sei quanto do 

orçamento da união têm que ser destinados a um plano social. 

 

MC - Mas alguma maneira na época que começou os programas habitacionais, havia um 

objetivo de capitalizar as reservas existentes. 

 

JF - Capitalizar é o que nós estávamos falando do Plínio Cantanhede. Plínio começou então 

a comprar bens, prédios que eram alocados para fazer renda, terrenos, grandes levas, ele viu 

o desenvolvimento futuro e realmente estava certo na ocasião para valorizar. Era recurso que 

se guardava. Os conjuntos habitacionais não tinham esta finalidade porque na própria 

regulamentação havia normas, havia meios de se tentar capitalizar fora destes conjuntos 

residenciais. Eram os antigos planos, havia o plano A, B, C e D. O “A” era exatamente a 

construção de conjuntos dentro da finalidade social, o “B” eram unidades isoladas para a 

classe trabalhadora, financiamento de unidades isoladas, o “C” era exatamente o 

financiamento, dinheiro que se podia emprestar a terceiros para investimento na área de 

construção, já procurando com isso capitalizar receitas. É como a financeira hoje faz quando 

está ganhando dinheiro e havia dentro desse “C” também a construção, se não me falha a 

memória, de sedes de sindicatos e qualquer coisa a mais que era incluído no plano “C” e 

finalmente o plano “D” que era um outro plano de investimentos em que você podia ajudar 

ao desenvolvimento de indústrias existentes e não indústrias novas. Então havia dentro da 

própria regulamentação da Previdência caminhos para você capitalizar alguma coisa. 

 

LO - Esse investimento na indústria ele é definido desde o início da… 

 

JF - Não sei exatamente, a partir de quando, mas vem de longos anos. 

 

MC - O senhor poderia detalhar um pouco mais esse plano “D”, seria o quê? Expansão de 

empresas, instalações… 

 

JF - O BNDES hoje faz exatamente investimentos no plano do desenvolvimento de 

indústrias. Era um BNDES em escala nascente, mas não para a construção de indústrias 

novas, porque indústrias novas, me parece que era Banco do Brasil na época, atuava mais 

exatamente para permitir na área da indústria porque o Instituto era um instituto da indústria, 

o IAPI, industriários então exatamente, se dava alguma coisa ao empregador, não era tudo 
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ao trabalhador, o empregador contribuía com parte igual, e ele não tinha nada então se dava 

a ele também através do plano “D”, possibilidade de crescimento na sua área de trabalho, na 

sua área de indústria. Tudo isto estaria muito bonito se realmente funcionasse como se 

desejava, mas não funcionava. Quais os industriais que obtinham recursos para 

desenvolvimento? Os que vinham amparados pelo governo. Aquela limpeza das coisas, as 

transparências como se fala muito hoje, a decência na administração das coisas. 

 

LO - Quem eram os industriais, quem eram esses industriais? 

 

JF - Indústrias de modo geral, nomes eu não lembro. Mas tem muitas histórias deste tipo, 

Lutffalla3* e outros bichos deste tipo eu não guardo nome, mas que andaram aí… Jarrer e 

outros que andaram por aí tirando milhões da Previdência e no fim… 

 

MC - O senhor neste período em que trabalhou no Paraná, funcionário do IAPI, quando o 

senhor chega no Rio de Janeiro começa a trabalhar no conjunto da Penha o senhor na sua 

sensibilidade percebia que a questão da habitação era uma reivindicação importante para o 

segurado? 

 

JF - Era, importantíssimo. 

 

LO - O senhor acha que os segurados tinham este tipo de conscientização? 

 

JF - Tinham, tinham, tinham, tinham, era importantíssimo, tanto que era uma luta constante  

deles de obter alguma coisa. Para você obter um imóvel desses locados, os institutos faziam, 

eu me lembro, embora não fosse uma área específica minha naquela ocasião, que havia 

critérios. O pistolão sempre funcionou, o bendito pistolão sempre funcionou, era uma 

instituição nacional e continua funcionando, mas havia critérios; famílias mais numerosas, 

primeiro vinha a inscrição depois vinha a classificação dentro de critérios previamente 

estabelecidos e pelo menos a mim tanto possível eu sei que eram respeitados, haviam cisões, 

quebravam enfim, de um modo geral havia um critério, eram estabelecidos critérios de 

locação destas unidades. 

 

MC - O senhor poderia relatar estes critérios? Números de filhos? 

 

JF - Salários, números de filhos e despejos, se o cidadão estivesse sofrendo enfim problemas 

que cada um deve estar sujeito, que pudesse caracterizar uma prioridade maior para ele, mas 

basicamente era família, número de dependentes e salário. 

 

MC - O senhor que participou do movimento da construção dos conjuntos habitacionais, o 

senhor poderia me dizer se havia algum modelo que inspirava a construção destes conjuntos, 

influência estrangeira ou… fala do planejamento dos conjuntos, da arquitetura deles. 

 

JF - Não. 

 

MC - Quem é que bolava esses conjuntos? 

 

                                                 
3* Transcrição aproximada do nome. 
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JF - Isso nasceu na engenharia do problema de habitação, vamos entrar no problema de 

assistência habitacional. Quando se criou o regulamento da construção de conjuntos era uma 

maneira naturalmente de você fazer diretamente a custos baixos, os mais baixos possíveis, 

edificações razoáveis de modo que você pudesse dar moradia ao trabalhador mais 

necessitado. Quem bolou isso, pela primeira vez, não sei, mas o Brasil não foi o primeiro do 

mundo a construir conjuntos residenciais, naturalmente exemplos de outros profissionais, 

engenheiros, arquitetos da época. Como vamos entrar nisso? Então uma grande área, 

construções maciças, prédios altos, concentrados, quer dizer, sistemas que pudessem 

economicamente trazer uma maior vantagem para que pudesse também expandir ao 

associado esse benefício. 

 

LO - O senhor não teve oportunidade de discutir isto com colegas estrangeiros, algum 

congresso? Isto não era discutido enquanto projeto? 

 

JF - Não, olha, veja bem, o nascimento da ideia do conjunto eu não sei exatamente a origem, 

mas o procedimento da construção destes conjuntos, todos eles, tinham basicamente uma 

influência, uma forte influência do campo governamental e político. Uma das maneiras dos 

diversos presidentes se promoverem era fazer inaugurações, o Presidente da República. Para 

te dar uma idéia do que era o conjunto da Penha, nós falamos nele, numa determinada ocasião 

estava o Presidente Dutra com o Alim Pedro passando por aquela área aí o Dutra disse assim: 

“Olha, Alim, está aqui uma área bonita e não sei o que mais, daqui a um ano eu venho 

inaugurar um conjunto aqui.” Estava criado o conjunto. Então veja bem, o que acontecia na 

época? No IAPI nós tínhamos uma engenharia bastante razoável, bons arquitetos, bons 

engenheiros, organizados, produzia bem. Então o problema é jogado. Já, no momento em 

que você lança o primeiro traço de um projeto você já sabe que daqui a 365 dias às seis horas 

o presidente vai estar lá porque ele quer inaugurar aquele negócio. Isso levou ao seguinte: 

levou a se fazer projetos, eu vou citar isto porque isto teve outras conseqüências, primeiro, 

não se aprovava projetos nas prefeituras, tanto é que você tem conjuntos até o dia de hoje 

que não estão legalizados em termos municipais, o Presidente mandou porque eu vou me 

submeter à vontade do prefeito? Eu mesmo tive em Del Castilho um caso em que uma 

delegacia fiscal aqui do Rio de Janeiro, da Prefeitura me embargou dois prédios em fim de 

construção, estava na pintura, arrematando pintura. Ele me embargou e pôs polícia na porta, 

com aquele aviso, está embargado. Eu fui procurar o delegado fiscal aqui e fui conversar 

com ele e disse: “O senhor me embargou eu não vou desrespeitar sua autoridade, eu não vou 

violentar um policial que está lá tomando conta por sua ordem. Está parado. Agora eu só vou 

lhe dizer das conseqüências que eu tenho com isto e provavelmente das conseqüências que 

o senhor vai ter, porque eu vou comunicar que o conjunto está parado por este e aquele fato 

e possivelmente o senhor vai receber uma determinação do senhor prefeito para tirar aqueles 

guardas de lá porque no dia tal o Presidente vai inaugurar aquilo”. Ele disse: “Ah! É isso aí 

(inaudível). Então não havia… Nós fazíamos rede de água, rede de esgoto, nós 

procurávamos os projetos de arquitetura, de modo geral não eram rigorosamente dentro dos 

códigos municipais. Nós passamos a trabalhar nos conjuntos com pé direito um pouco mais 

baixo, pelo aspecto econômico que entrava em consideração. 

 

LO - Abaixo do que previa as posturas municipais. 

 

JF - Abaixo, a postura previa três metros, nós passamos a trabalhar com 2,80 metros, isso 

significava redução de custo. Mas por outro lado os conjuntos acabavam e depois da 

manutenção dos conjuntos nós tivemos problemas homéricos. A prefeitura não tirava o lixo 
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de lá porque para a prefeitura aquilo lá era uma área, um terreno abandonado que não tinha 

nada e na realidade era um conjunto residencial com mil apartamentos. Quando veio o 

Lacerda, e tentou dar um fim a este negócio, facilitou, reconheceu, baixou uns decretos 

especiais facilitando a regularização. Mas esse é um fato paralelo que eu cito exatamente da 

origem dos conjuntos residenciais também monumentos de inauguração para fazer 

promoção de governo, embora a finalidade, o efeito deste fato fosse um efeito benéfico. 

 

MC - O senhor estava dizendo que o Dutra passava pela estrada da Avenida Brasil e dizia: 

eu quero instalar aqui um conjunto. Então a questão da visibilidade era uma questão presente, 

era um critério? 

 

JF - Não, eu só citei um fato. Mas o problema é o seguinte: hoje em dia você vê CIEP, obra 

de Brizola, e não sei que mais, obra de Montoro e vai por aí afora. São obras que ele tem que 

inaugurar, ele guarda essas obras todas e quando chega na campanha eleitoral ele bota aí 30 

dias e cada dia inaugura dez CIEPs. Por que isto? Não vamos dizer que os CIEPs não têm 

sua finalidade, mas sua razão maior de ser, a razão maior da sua origem, qual foi? Era CIEP 

mesmo? Era criança pobre que precisa ser educada? Ou era a necessidade política do homem 

que mandou jogar verbas em cima daquilo para amanhã poder alcançar posições diferentes. 

 

LO - Ou são as duas coisas, porque… 

 

JF - Determinados investimentos alcançam os dois objetivos, mas lamentavelmente muitos 

outros só alcançam um. 

 

LO - Eu estou colocando isto porque com relação aos conjuntos habitacionais… 

 

 

Fita 3 - Lado B 

 

 

JF - Não, os objetivos eram maiores, sim. Porque foram em primeiro lugar foram os 

primeiros passos para se procurar dar solução ao problema habitacional do país que nunca 

se havia feito nada, é mais uma conquista no plano social, é indiscutível. Em segundo lugar, 

eles serviam também como escola e eu vou explicar o que eu quero dizer. Nós cansamos de 

ensinar, eu pessoalmente ensinei a muita gente, a moradores de conjunto residencial a usar 

o vaso sanitário. Nunca tinham usado, a utilizar uma descarga, a educar, o que se pode botar 

num vaso e o que não se deve botar num vaso, a mostrar a eles através de assistentes sociais 

que iam e percorriam essas unidades mostrar a eles o que acontecia quando se jogavam certas 

coisas, o que acontecia fora mostrava que estava entupido, tirava, limpava, mostrava o que 

estava acontecendo. A educar no sentido de manter um canteirinho com algumas flores na 

frente dos prédios que nós plantávamos. A respeitar uma praça onde eles se divertiam, a 

fazer um ginásio onde as crianças tinham assistência, inclusive de educação física e outras 

coisas, a fazer uma escola, a criar centros sociais. Isto nasceu lá, tudo isso nasceu naquela 

hora, isso não veio com o BNH, isso vinha de antes, todos esses primeiros ensaios foram 

feitos através dos institutos de Previdência, que depois o BNH mais tarde, então, mas 

lamentavelmente o plano nacional de habitação transformou-se num negócio. Vieram 

intermediários, vieram financeiras, vieram os escândalos que não é preciso nem comentar, é 

público isso, é notório, mas a finalidade em si é magnífica, só que o plano nacional de 

habitação entrou para fazer casa própria para todos os brasileiros. Nós da Previdência 
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lutamos muitos anos para tentar alguma coisa, dar um início a isto num plano de habitação 

econômica, lamentavelmente não pudemos fazer grandes coisas, os resultados foram 

pequenos, também não havia grandes recursos para se fazer muito mais do que isto. Mas 

hoje em dia o que se vê? Eu faço uma pergunta, como é que pode um homem que tem dois 

salários mínimos de ordenado, de salário que ganha, salários mínimos, como ele pode pensar 

em comprar e amortizar uma casa própria, dentro deste sistema vigente aí, com inflação, 

com juros e não sei o que mais, é impraticável. Quando nós vendemos as unidades 

residenciais do instituto, essa mesma perspectiva foi examinada, foi prevista, então naquela 

ocasião o BNH criou um fundo, que eu não sei bem o nome dele, mas criou um fundo 

exatamente que garantia, pagava um certo seguro de modo que procurava garantir o 

pagamento. Porque o que acontecia no plano de habitação como acontece hoje, você 

comprova a unidade, você vinculava 25% ou 30% era o limite máximo parece do teu salário, 

a amortização daquela unidade, com o passar de dois, três, quatro anos você já estava com 

50, 60% do teu salário vinculado ao pagamento da prestação da sua casa própria e o resto, 

você ia comer como, ia se alimentar com os teus filhos? E então o cidadão tinha que optar, 

ou pagava a casa própria ou dava comida aos filhos, ele optou dar comida aos filhos. E o 

BNH começou a entrar em parafuso, a não receber as amortizações porque não podiam 

pagar. Eu não quero generalizar, muita gente podia e não pagava também, mas eu estou 

falando em regra, grande massa dos que não puderam pagar foi exatamente isso, porque a 

inflação comia tudo e os salários não acompanhavam a inflação. Então começaram jeitos, 

tinham que aumentar na amortização em 200%, não, mas não dá o aumento, tem que ser 

50% e 100%, então começa a acumular os prejuízos porque num sistema correto, o dinheiro 

que sai tem que voltar para continuar o giro, se vai saindo e o retorno é cada vez menor, qual 

é o fim, é a falência. E é o que está acontecendo. 

 

MC - O senhor acredita que este tipo de raciocínio estava presente, estava presente na época 

da construção desses conjuntos, o senhor acha que a princípio a idéia era vender as unidades 

e depois alugar… 

 

JF - Não, a idéia no início era alugar, desde o início a idéia era esta. 

 

LO - Mas os primeiros não foram alugados? 

 

JF - Foram, do IAPI foram e eu não conheço na Previdência conjuntos que tenham sido 

vendidos antes de [19]68. 

 

MC - Qual o motivo de se alugar as unidades? 

 

JF - Alcançaria dois objetivos, fazer uma receita para a instituição e dar uma locação barata 

para o inquilino. 

 

MC - E por que não vender? 

 

JF - Não havia condição de compra, como não há até hoje. 

 

MC - Então havia esse raciocínio de se alugar porque não havia condição de compra? 

 

JF - Não havia condição de compra. 
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MC - Na época, o senhor falou dos planos existentes, havia algum motivo de reclamação no 

sentido do instituto, particularmente, dos industriários privilegiar um tipo de plano em 

detrimento de outro, por exemplo, em certo momento o IAPI tinha uma visão atuarial, quer 

dizer, parecendo que havia uma divisão entre visão social e visão atuarial e a visão atuarial 

privilegiava os investimentos do plano “C” em detrimento do plano “A”. Havia alguma 

reclamação dos segurados? 

 

JF - Não. Mas foram abertas questões internas no plano de investimentos. Eu defendi naquela 

ocasião o seguinte: plano “C” era um plano de financiamento que permitia e que permitiu 

até enriquecimento de muita gente e eu achei o seguinte, o bom negócio é aquele que é bom 

para as duas partes que negociam, então eu defendi a tese seguinte: a própria instituição em 

vez de emprestar a terceiros dinheiro para que eles construíssem prédios, para venda e eles 

ganhassem dinheiro eu defendi a tese de que o próprio instituto, como nós estávamos em 

regime de capitalização, no que o próprio instituto fizesse um investimento em 

incorporações, ele mesmo construindo, para venda. Com isso nós poderíamos aumentar o 

nosso lucro porque nós teríamos o resultado lucro da venda e além do mais nós poderíamos 

vir a ser um regulador do mercado imobiliário. Infelizmente quase me matam quando eu 

tentei falar nisto porque entrou de rijo a indústria da construção civil, a indústria imobiliária 

disse que o estado, que nós estávamos mais uma vez estatizando trabalho da área privada, a 

entrar no sindicato dos construtores e área imobiliária do país... 

 

LO - Em que ano isto ocorreu? 

 

JF - Isso foi mais ou menos [19]51, [19]52 mais ou menos nessa época. 

 

MC - Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessas tensões, dessa proposta do 

senhor já que pelo que me parece a Previdência Social contribuiu muito para o crescimento 

da indústria da construção civil. O senhor concorda com isso? 

 

JF - Ela ajudou sim porque ela era o BNH da época. Através dela a empresa privada 

conseguia financiamento para fazer incorporações. Quer dizer, foi um precursor do BNH. 

 

MC - Quando os conjuntos eram feitos a partir dos próprios institutos, eles eram de melhor 

ou pior qualidade do que os que foram feitos pela construção civil? 

 

JF - O padrão dos conjuntos eram padrão mais simples. Nós não podíamos fazer conjuntos 

residenciais com Ray-ban® e vidros especiais com mármores e outras coisas semelhantes, 

as construções eram construções mais modestas. Sólidas. Era a preocupação e simples e tudo 

aquilo que nós pudéssemos economizar nós tentávamos economizar. 

 

LO - E elevador, tinham elevador? 

 

JF - Não, os prédios de conjunto não. Nós também tínhamos alguns prédios que nós fizemos 

eram os chamados prédios de uso e renda ou de renda, eram variações. Então alguns prédios 

mistos em que nós ocupávamos lojas, grandes espaços locados em cima ou outros prédios 

que eram destinados só a renda, mas prédios para um padrão social mais elevado que serviam 

também para locação, mas em padrões fora do plano social. Vou lhe dar um exemplo, em 

muitos conjuntos em vez de serem as paredes construídas com tijolos, nós construímos com 

bloco de cimento e areia. Eram blocos feitos especiais que substituíam bem o tijolo e não 
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necessitavam de revestimento nem por dentro nem por fora porque ele já tinha uma 

superfície lisa e quando se assentavam os tijolos as juntas deles eram alisadas na ocasião do 

assentamento e depois uma simples pintura dava o acabamento e tinha perfeitas condições 

de habitabilidade e de uso, com isso se eliminava por exemplo, os revestimentos internos e 

externos que eram dois custos grandes. Mas isso são pequenos detalhes da característica de 

trabalho. Mas eram mais simples. Dentro da sua pergunta as habitações dos conjuntos 

residenciais eram mais simples do que a construção de padrão para a classe média, por 

exemplo, que se fazia aí fora. 

 

MC - Independente de ser construções em construtoras do próprio instituto ou de fora. 

 

JF - Não era especificação, nós é que especificávamos, nós definíamos o que deve ser feito, 

como deve ser feito, o material que deve ser usado e pedia-se um preço global para aquele 

tipo de obra. 

 

LO - Entre o tijolo, cimento e areia e o mármore existem várias gradações, dentro das 

possibilidades possivelmente o instituto escolheu a mais barata. 

 

JF - Exatamente. 

 

LO - O senhor acredita que isso pode ter contribuído para a favelização posterior dos 

conjuntos? 

 

JF - Talvez, porque alguns institutos e nós mesmos no IAPI tentamos uma experiência que 

foi fracassada, foi no tempo do Alim Pedro também. Na Avenida das Bandeiras existe hoje 

uma favela de concreto, aqui na Avenida Brasil que sai lá para cima é o conjunto do Areal. 

Foi tentada naquela ocasião uma experiência para o homem de salário mínimo, não para 

vender para locarem, é um programa que existe até hoje. Este homem não tem acesso, este 

homem está indo para a favela, ele não tem acesso nenhum. Então se tentou naquela ocasião 

fazer uma coisa, o simples do simples. Dimensões exíguas, acabamentos mais simples 

possíveis, sem elevadores, enfim toda a estrutura do imóvel era planejada de maneira, o 

mínimo custo possível. Acabou se transformando em favela. Esse foi um exemplo dentro da 

sua pergunta. Mas, a maioria dos conjuntos residenciais… Mas o que aconteceu foi o 

seguinte: depois da venda, mesmo antes da venda, à medida que a arrecadação, a receita 

passou a ser menor que a despesa, começou um certo relaxamento na própria manutenção 

desses conjuntos. Nós queríamos (TI) mais dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro, isso 

também veio… qualquer prédio que você mora se você não fizer a manutenção adequada do 

imóvel ele acaba deteriorando. O segundo problema é quem vive dentro do imóvel. Eu visitei 

conjuntos residenciais que no apartamento que você entrava era uma belezinha, cuidadinho, 

tratadinho e tudo mais. Você entrava no vizinho era uma favela. A própria educação que 

você tinha que dar ao morador na manutenção. Isto até a venda, depois da venda a 

manutenção passou para o comprador. Este acredito tenha sido um dos grandes fatores em 

que deteriorou mais ainda esses conjuntos residenciais, mas embora tudo isto conjunto de 

30, 25 anos estão aí, estão servindo de habitação. 

 

LO - Nos anos [19]40 teve uma série de conjuntos do Brasil inteiro, Recife, São Paulo, Porto 

Alegre, Rio de Janeiro... 

 

JF - Todo o Brasil. 
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LO - O senhor acompanhou as construções por vários pontos do país. Essas construções 

mantinham o mesmo padrão nas diversas regiões? 

 

JF - Basicamente o mesmo, apenas a diferenciação que você pode encontrar era na execução 

desses conjuntos, nós procuramos aproveitar em cada região materiais específicos da região. 

Por exemplo, você ia construir em Manaus, havia muita deficiência de pedra, então usava 

aquelas pedrinhas dos rios, mas aí era técnica de construção com aproveitamento, mas o 

padrão era mais ou menos semelhante. 

 

MC - Pelo que me parece o setor de engenharia de alguns institutos foram bastante criativos. 

 

JF - Não, quem construiu conjuntos de melhor padrão foi o IAPB, por várias razões, primeiro 

porque o IAPB tinha uma arrecadação assegurada, o IAPB não precisava nem de fiscais para 

arrecadar, os bancos arrecadavam automaticamente para ele. Segundo lugar, o IAPB teve 

muita influência durante muitos aos da CONTEC que é essa organização de trabalhadores 

de bancos. Terceiro lugar, o nível cultural, o nível de instrução do bancário é muito superior 

de um modo geral ao do industriário, então isto tudo refletia no resultado daquilo que se 

fazia. 

 

MC - Mas pelo que parece o IAPB não construiu muitos conjuntos habitacionais. Ele 

trabalhou mais no plano “D”. 

 

JF - Mas ele fazia dentro das necessidades dele também através da caixa. Mas eles tinham 

outros níveis de associados, nível cultural e nível econômico. 

 

MC - A que o senhor atribui que o IAPI tenha sido o Instituto que mais construiu conjuntos 

habitacionais? 

 

JF - Talvez disponibilidade de recursos. O IAPI teve um período áureo, tinha muito dinheiro, 

arrecadava bem e o IAPI produziu, foi um dos Institutos, um dos poucos que teve a felicidade 

de ter alguns administradores de alto porte. Eu posso citar dois ou três nomes ao acaso sem 

fazer injustiça a outros, um Plínio Cantanhede, um Alim Pedro, um Hélio Beltrão e por aí 

afora são homens até de projeção nacional. O IAPI teve a felicidade também de ter, até um 

certo período, quase 100% do seu funcionalismo concursado. O IAPI teve no seu seio, no 

seu bojo, organização de servidores que trabalhavam num verdadeiro movimento, até como 

se chamavam de sabotagem no bom sentido, no sentido de evitar que estranhos à instituição 

utilizassem os recursos da instituição em detrimento da mesma. 

 

LO - Em que período foi isso? 

 

JF - Isso foi até à Revolução. Eu não me envergonho de dizer que eu já fui até, vamos dizer, 

conspirador. Nós trabalhamos, era um grupo que se defendia. Quando a administração 

queria, um grupo que ocupava posições. Era um verdadeiro movimento, hoje a gente pode 

falar nisso porque a intenção não era prejudicar ninguém, a intenção era resguardar a 

instituição. Nós trabalhávamos para segurar e talvez tenha por isso mesmo que seja um dos 

institutos que menos interferência, menos danos teve por influência de outros setores. 
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MC - O senhor está dizendo conspiração, mais no sentido de evitar nomeações, indicações 

políticas? 

 

JF - Também reação contra a… 

 

MC - Que tipo de outros (TI)? 

 

JF - Corrupção de um modo geral. Corrupção no benefício, corrupção no acidente de 

trabalho, corrupção na arrecadação. 

 

LO - O senhor chegou a falar que a conspiração, e isso é uma recorrência do que o senhor 

falou e outros do IAPI tem falado sobre a formação de grupos de proteção do “espírito de 

corpo” do próprio grupo do IAPI de defesa do instituto. O senhor podia descrever para gente 

este tipo de ação, quando é que ocorria? 

 

JF - Porque eram homens de muito bom nível, administradores da instituição que passaram 

durante longos anos de sua vida ocupando cargos importantes dentro da instituição e mesmo 

aqueles que vinham de fora, tal era a importância destes homens dentro da instituição que 

eles tinham necessidade de segurá-los e o que propiciava a gente segurar. 

 

LO - O senhor lembra de alguém em especial que tenha sido boicotado na sua administração 

por uma ação conspirativa neste sentido que o senhor está colocando? 

 

JF - Principalmente determinados homens, eu não quero citar nomes, mas determinados 

homens que foram para lá e transformaram aquilo em trampolim. Porque os homens que 

trabalharam pela instituição tiveram sempre naturalmente o melhor apoio. 

 

LO - Em que período o IAPI foi trampolim para esses homens? 

 

JF - Deixa-me ver se consigo lhe dar pelo menos uma época no tempo. Um dos períodos em 

que o Instituto era dirigido por um conselho administrativo, foi um dos períodos. 

 

MC - A chamada direção colegiada. O senhor acha que esse período foi… 

 

JF - Um dos períodos. Esse eu destaco porque nós tivemos ocasiões em que o pavimento da 

administração parecia um mercado de negócios. 

 

MC - Nós vamos ter oportunidade de explorarmos um pouco mais essa parte. Eu queria 

voltar um pouco mais atrás. 

 

JF - Tanto é que quando veio a Revolução, apenas para (TI) muitos desses homens foram 

cassados, muitos foram presos exatamente porque todos os processos eram tratados na base 

de negócios. 

 

MC - Isso na época da direção colegiada que veio com a LOPS da Lei Orgânica da 

Previdência Social. 
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JF - Exatamente, um dos períodos foi esse. Houve outros períodos, homens isolados, entrava 

um, mudava, vinha outro que, mesmo estranho, eu não digo que só o funcionário é capaz de 

dirigir a instituição, de modo nenhum, mas existem homens e homens. 

 

MC - Eu gostaria de saber a posição do senhor em relação a uma certa assistência do IAPI 

que é a assistência patronal. Como é que o senhor avalia essa assistência patronal? Já que a 

gente está falando tanto dessa parte de “espírito de corpo” do IAPI. 

 

JF - Assistência Patronal, não sei exatamente a criação disto, não sei a origem da criação 

dela, mas é um setor que ajudou muito, pelo menos no tempo do IAPI, hoje está sendo 

reformulada, ela caiu muito depois da unificação, mas ela ajudou enormemente porque 

muitos embora achem que seja uma atitude injusta para com o associado da previdência, que 

o servidor não pode ter uma assistência diferenciada do beneficiário da previdência o que 

em princípio estaria correto, mas o fato é que ela foi criada e indiscutivelmente passou a ser 

na realidade um aumento salarial porque ela beneficiava ao servidor e aos seus familiares e 

trazia ao servidor uma tranqüilidade muito maior para os salários que nunca foram altos, mas 

trazia ao servidor uma tranqüilidade muito grande quanto a esse aspecto naturalmente 

trazendo benefícios para o trabalho. Você quando tem um empregado bem satisfeito, 

trabalhando tranqüilo, sabendo que deixou em casa pão e tem um remédio, tem um médico 

quando precisa e não é a solução de tudo, mas é uma ajuda que foi importante. 

 

MC - Isso o senhor vê como um acréscimo salarial? 

 

JF - Foi, na realidade foi. Porque o funcionário para ir aos hospitais, para ir aos postos e 

lamentavelmente perdia-se muito tempo naquela ocasião como se perde muito tempo agora. 

Ser atendido demora e há dificuldades. A assistência patronal era a condição facilitada, antes 

fosse para todos os associados, seria ótimo e você ia ao consultório médico, perto da tua 

casa, você era atendido, sua família será atendida. É como hoje as empresas que tem 

convênios, assistência médica para seus empregados. 

 

MC - Uma outra questão que eu queria levantar é a seguinte: quando eu perguntei ao senhor 

sobre o IAPI, foi o instituto que mais construiu conjuntos residenciais, e o senhor levantou 

uma série de determinantes (TI) [19]69 o senhor disse que o pessoal do IAPI era 

concursado... Em que sentido isto influencia a dinâmica do IAPI? 

 

JF - Isso influencia porque, em primeiro lugar, nós tivemos uma prova cabal desta influência 

e até bem pouco tempo quando a administração da Previdência mesmo depois da unificação 

ainda utilizou grande massa de servidores da própria previdência inclusive na direção 

superior. No próprio ministério como assistente do ministro, como diretores de uma série de 

setores. Agora, logicamente isso não foi por acaso, era exatamente que a realização de 

concurso, o aperfeiçoamento funcional que se fazia dentro da instituição através de cursos, 

os concursos de acesso dentro da instituição levavam os servidores a se preocuparem com a 

instituição não só, não simplesmente pelo salário que recebem no fim do mês. Ele tinha 

caminho, ele tinha chance de fazer uma carreira: como eu fiz. Isso significa também 

dedicação do servidor para com a instituição. Uma vez que você sabia que se você tivesse 

méritos, você poderia ter acesso, você teria chances de subir, você procurava estudar, 

procurava se aperfeiçoar e procurava subir. Então criou um grupo de homens trabalhando, 

de funcionários trabalhando, homens e mulheres, não estou distinguindo, de nível 

indiscutivelmente melhor, que boa parte das outras instituições, isso foi provado. Na 
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unificação, que a base da unificação da Previdência foi toda do IAPI no prosseguimento, 

depois da unificação até praticamente Jair Soares no Ministério da Previdência, a base de 

toda a Previdência era IAPI, toda a cabeça da Previdência era IAPI. Exatamente pelas origens 

e pela condição de ingresso na instituição e pela formação dentro da instituição. 
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Data: 23/09/1986 

 

 

Fita 4 – Lado A 

 

 

MC - Estamos aqui com o senhor José Fuks, ex-engenheiro do IAPI, em mais um encontro, 

hoje é 23 de setembro de 1986 para o convênio Casa Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo 

Cruz, INAMPS, com a presença do pesquisador Marcos Chor Maio, pesquisador Nilson e 

com o estagiário Ricardo.  

 Senhor José Fuks, eu gostaria que o senhor dissesse quais foram os cargos que o senhor 

ocupou no seu período da Previdência Social? 

 

JF - Bom, eu comecei na Previdência, através de concurso, como escriturário, mas 

paralelamente eu estava fazendo curso de engenharia. No quarto ano de engenharia, dentro 

da própria Previdência eu já fui deslocado para a área técnica. Nesta área técnica que eu 

comecei. Meu primeiro trabalho desenvolveu-se exatamente no conjunto residencial da 

Penha e saindo do conjunto residencial da Penha, onde eu estive um ano e pouco, foi período 

total da construção, me desloquei para o conjunto residencial de Bangu, que naquela fase 

concluía obras de Realengo e algumas obras do conjunto de Moça Bonita e posteriormente, 

logo a seguir, deu-se início ao grande conjunto residencial de Bangu. Nesse período eu me 

formei e fui deslocado, após a conclusão do conjunto de Bangu, como assistente de um 

serviço especializado na direção geral. Passe nesta fase aproximadamente três anos após a 

formatura quando, então, eu ingressei no quadro propriamente de engenheiros. Na 

engenharia eu exerci todas as funções existentes, desde chefe de seção, chefe de serviço, 

assistente de serviço, assistente de divisão, chefe de divisão, assistente de departamento, 

chefe de departamento e posteriormente como Secretário de Engenharia da Previdência 

Social que foi uma situação nova, criada após a unificação da Previdência quando ela se 

transformou em INPS. De modo que no campo específico de trabalho eu percorri toda a 

gama de funções dentro dali. 

 

MC - O senhor estava colocando que o senhor trabalhou no conjunto de Moça Bonita, 

conjunto da Penha... 

 

JF - Penha, Moça Bonita, Realengo e Bangu, posteriormente ainda como engenheiro Del 

Castilho também, tive oportunidade de construir dois prédios. 

 

MC - O primeiro que o senhor atuou foi no conjunto da Penha? 

 

JF - Da Penha. Foi o início, ainda como estudante de Engenharia. 

 

MC - Ainda como estudante de engenharia. O senhor até relatou no nosso primeiro encontro 

sobre o contato que o senhor teve com um engenheiro chefe na época. 

 

JF - Exatamente, o doutor Pedro C. de Souza. 

 

MC - Parece que no conjunto da Penha o senhor teve uma história em relação ao Presidente 

Dutra, não é? 
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JF - Foi um fato que ocorreu, nós estávamos na véspera da inauguração do conjunto e nesta 

ocasião eu estava dando arremate na escola, que já nesse conjunto nós já estávamos 

evoluindo mais, esse conjunto tem uma bonita praça, escola, ginásio, de madeira que esses 

serviços de comunidade já estavam sendo mais ampliados e eu estava exatamente 

controlando arremate na escola que levaria, como levou, o nome do Presidente Dutra e 

quando eu recebo uma visita, um carro descendo e me aparece o Presidente da República, 

um capitão, ajudante de ordens e um motorista que vinha dirigindo o carro, vinham 

simplesmente eles, só eles. Para surpresa minha o capitão, ajudante de ordens se dirigia a 

mim dizendo que o Presidente Dutra estava desejando saber se o conjunto estava 

efetivamente, totalmente construído porque me disse ele na ocasião que o Presidente não 

costuma inaugurar obras inacabadas e dito isso vi o Presidente, mandei buscar o chaveiro do 

conjunto que estava guardado no escritório e o Presidente então selecionou alguns prédios 

que desejou ver, como efetivamente viu, cinco, seis ou sete prédios, não me lembro 

exatamente, desceu e subiu inúmeras escadas e acabou satisfeito com a visita, estava 

efetivamente tudo correto, tudo concluído, se despediu, agradeceu e foi embora. O fato 

curioso é que nesta ocasião eu liguei para a presidência do instituto do IAPI, o presidente 

então doutor Alim Pedro, quando eu lhe informei que o Presidente da República tinha estado 

lá para ver se o conjunto estava pronto ele ficou tão perturbado que chegou a me perguntar 

se eu não havia me enganado, se era realmente o Presidente da República. Eu disse que era 

e só sei que cerca de 30, 40 minutos depois apareceu lá no conjunto todo o estado-maior do 

IAPI, veio o presidente, chefe de gabinete, o engenheiro chefe das obras da Penha que não 

era eu, na ocasião eu ainda era estudante. Nesse conjunto eu cheguei a ser o segundo homem 

na direção da obra, ainda como estudante. Mas o fato é que tudo correu normalmente, 

transmiti ao presidente do instituto o recado que o Presidente da República havia dado, que 

estaria presente à inauguração, que estava satisfeito com tudo e a maior curiosidade do 

presidente do instituto era saber se o Presidente da República tinha visto o nome da escola. 

Ele queria que fosse uma surpresa. Felizmente o nome estava coberto e o Presidente da 

República teve efetivamente a surpresa que o presidente do Instituto queria lhe dar. Quando 

inaugurou, inaugurou com o nome dele. Este foi um fato curioso, da primeira vez na vida, 

um fato inusitado inclusive. O Presidente da República se abalar das suas obrigações, das 

suas preocupações, percorrer pessoalmente o prédio, entrar em inúmeros prédios e constatar 

efetivamente. Isso, esse fato é citado como uma curiosidade realmente, mas mostra duas 

coisas? A preocupação do Presidente de inaugurar obras prontas, por outro lado também o 

trabalho do instituto que na administração Alim Pedro era um trabalho efetivamente sério, 

não se inaugurava, não se lançava pedras fundamentais, fazia-se as coisas, trabalhava-se 

efetivamente, concluía-se aquilo que estava programado e planejado. 

 

MC - O senhor acompanhou o Presidente Dutra nesta visita? 

 

JF - Acompanhei, é lógico. 

 

MC - O senhor estava junto? 

 

JF - Junto. O Presidente Dutra falava muito pouco. Dirigia poucas palavras, via, subia, 

entrava, determinava se abria este apartamento, aquele, olhava, mas quem, geralmente com 

quem eu conversei mais foi com o próprio ajudante de ordens, mas acompanhando toda a 

visita do Presidente. 
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MC - O senhor se lembra dessa instituição do Presidente na época, algum comentário que 

ele tenha feito, uma... 

 

JF - Não, simplesmente, quando ele concluiu a visita, ele se declarou satisfeito. E me 

autorizou: “Transmita ao seu presidente que eu estive aqui, estou satisfeito e que amanhã 

estarei presente na inauguração”. 

 

MC - O senhor acredita que essa visita do Presidente de certa maneira, como o senhor está 

dizendo, deixou uma série de obrigações, ou compromissos para ver um conjunto que não 

estava ainda acabado. Isso aí não mostra de certa maneira, não mostra uma preocupação 

política com a questão da habitação nessa época? 

 

JF - Eu não posso afirmar isso. Eu posso lhe dizer que na época comentava-se muito que o 

Presidente Dutra não gostava de inaugurar obras que não estivessem efetivamente 

concluídas. Conosco aconteceu este fato, mas havia comentários que ele habitualmente fazia 

este tipo de coisa nas grandes obras, aquilo que ele considerava importante ele vinha saber 

em primeiro lugar. Em segundo lugar, também havia uma relação de amizade muito 

próxima, muito grande entre o Presidente Dutra e o doutor Alim Pedro. Era um outro ângulo 

também que eu destaco. Talvez ele se desse em consideração a essa amizade, mas por vias 

das dúvidas ele viesse ver, mas ele considerava imensamente o presidente da instituição a 

ponto do presidente nessa época, que também as influências políticas se faziam sentir muito 

acentuadamente nas repartições, nas instituições, o presidente Alim Pedro foi um homem 

que trabalhou com muita independência dentro do IAPI e foi um nome também que eu 

destaco no campo da Previdência, que foi um homem que deixou uma bela escola, belos 

exemplos, fez uma administração honrada, uma administração de alto nível com imensas 

preocupações com a instituição, fatos que a gente sentia diariamente no convívio que se tinha 

com ele. 

 

MC - O senhor mencionou a independência que o doutor Alim Pedro... 

 

JF - A independência que eu chamo é a seguinte: é o administrador administrar efetivamente 

a instituição, num interesse da instituição sem se curvar a determinados tipos de injunções 

que normalmente apareciam. 

 

NM - Que tipos de injunções eram possíveis? 

 

JF - De toda ordem. Um exemplo apenas para citar: qualquer influência estranha numa 

licitação pública, que levasse a administração do instituto a tender para este ou aquele lado 

em vez de se preocupar com a correção do fato e com o maior interesse da instituição, é 

apenas como exemplo. Interesses que poderiam haver na época, locações de apartamentos 

através de pressões políticas e outros de igual natureza. Quer dizer quando eu digo que a 

liberdade do administrador, esta é a tese fundamental que eu gostaria de salientar, que 

efetivamente se torne, embora se viva num regime aberto, num regime democrático é preciso 

preservar o administrador desse tipo de pressões para que ele possa efetivamente trabalhar 

em benefício da instituição e em conseqüência do país, porque todo trabalho digno e honrado 

que é feito em qualquer instituição, é feito para o Brasil, ninguém trabalha para si, trabalha 

para a instituição. O doutor Alim Pedro era um homem desse gabarito, desse nível. Nunca 

foi candidato, que eu saiba, a cargos eletivos, nunca se preocupou com votos, nem em fazer 

uma imagem pública em termos pessoais, mas sempre se preocupou durante o tempo que 
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nós tivemos a honra de conviver com ele de fazer efetivamente uma administração que 

servisse de exemplo aos servidores e ao futuro. 

 

MC - Mas ele chegou a ser prefeito do Rio de Janeiro, não foi? 

 

JF - Chegou, chegou e me conta que, não guardo exatamente a época, mas parece-me que 

ele saiu com a Revolução de [19]64, se não me engano... 

 

MC - Não, acho que ele saiu antes. 

 

JF - Ou antes... Em que período foi? Eu não me lembro... 

 

MC - Ele saiu antes, acho que foi [19]55, [19]56, por aí na segunda metade da década de 

[19]50. 

 

JF - Eu não guardo exatamente o período, mas chegou a ser prefeito também e nessa ocasião 

eu me lembro do fato porque ele utilizou, levou à prefeitura muitos desses servidores do 

IAPI que foram com ele trabalhar na prefeitura. 

 

MC - Eu não sei se o senhor se lembra, quer dizer, eu não tenho essas informações, se ele 

foi eleito, se... 

 

JF - Não, nomeado, o prefeito na época era nomeado. Não me lembro em que administração 

foi. 

 

MC - O senhor poderia nos relatar memórias que o senhor tenha dessa construção do 

conjunto da Penha, descrição do conjunto da Penha. 

 

JF - O conjunto da Penha se não me falha a memória deve ser constituído de 1248 unidades, 

se não me falha a memória. 

 

MC - Quanto tempo demorou para ser feito? 

 

JF - Um ano e pouco, já em tempos rápidos, já construíamos os conjuntos em tempos rápidos. 

No conjunto da Penha eu entrei, comecei como estudante de engenharia, eu creio que já citei 

na primeira vez que nós conversamos aqui, meu contato com doutor Alim Pedro que me 

deslocou para o conjunto, essa coisa toda. Mas o conjunto da Penha eu entrei na fase inicial 

de construção. Os primeiro seis blocos estavam em construção e outros já em programa, já 

iniciando terra batida. Começou a se construir dentro de um sistema de empreitadas parciais, 

perdão, nós começamos admitindo operários, comprando materiais e executando 

diretamente. Deste regime nós passamos para um segundo regime de subempreitadas 

parciais e neste regime de subempreitadas nós terminamos o conjunto da Penha e já numa 

nova fase da minha vida que foi depois em Bangu já se partiu das subempreitadas parciais 

para as empreitadas globais. Tudo isso era uma experiência que se fazia para saber por onde 

se obteria os melhores resultados. A Previdência acabou ficando, inclusive depois da 

unificação ainda no tempo dos antigos IAPs, no sistema de empreitadas globais por uma 

série de razões que nós poderíamos alongar debatendo. A admissão do homem como 

empregado na Previdência, do trabalhador, não deu bom resultado exatamente pela pouca 

flexibilidade que existe no serviço público de se admitir e demitir. No serviço público é fácil 
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admitir, demitir é muito difícil. De modo que isto levava muitas vezes a se criar situações 

em que quando o empregador tem necessidade de reduzir os seus quadros você tinha 

dificuldade e esta dificuldade acarretava custo. Então acabou se chegando à conclusão de 

que o caminho mais prático era através da licitação pública que é o que a lei determina, fazer 

as licitações globais, as empresas privadas então, terminariam as suas obrigações contratuais, 

entrega o objeto e pronto, a Previdência estaria liberada de qualquer outro compromisso, de 

qualquer ônus. Outros detalhes que eu poderia citar com relação à Penha propriamente dita 

foi a emoção que eu senti na primeira vez, pela primeira vê, da realização de um trabalho 

que nos emocionou e a sensação de criação, sensação de participação em algumas coisas que 

nós julgamos importante. Eu disse inicialmente que eu entrei no conjunto residencial da 

Penha no seu início. Eu me lembro e guardei bem este momento, em torno de 1950, princípio 

de [19]50 foi quando terminou porque a construção maciça dele foi durante o ano de [19]49. 

Eu saí, a última vez que eu saí da Penha, com o conjunto pronto, eu me lembro que eu estava 

no escritório que ficava situado numa parte elevada do conjunto e eu vi o conjunto todo à 

minha frente, pronto, limpinho, bonito, aceso, então eu cheguei a ter uma emoção tamanha 

que me chegaram as lágrimas aos olhos. A primeira sensação para quem está se 

profissionalizando, eu ainda não estava formado nessa ocasião, e sente que participou 

efetivamente com muito trabalho, com muita dedicação porque este ano inclusive eu 

abandonei a escola, como eu já tive oportunidade de dizer, para me dedicar àquele trabalho, 

porque além do mais, além desta satisfação, desta emoção que eu senti, Penha foi para mim 

a primeira escola de construção na engenharia. Quando eu entrei na Penha eu repito, talvez 

exagerando um pouco eu tivesse dificuldade de distinguir uma telha de um tijolo. Seis meses 

depois de trabalho eu fui convidado para ser o segundo homem dentro da obra e quando eu 

saí de lá, já com um convite para ir para um outro conjunto que é o de Bangu, Bangu, 

Realengo e Moça Bonita, que é uma área conjunta e já fui convidado por mérito. Isso então 

a Penha me realizou por dois aspectos, quer sob o aspecto de aprendizado e quer sob aspecto 

emocional, quer dizer, é a primeira vez que eu sentia a emoção de participar efetivamente 

num trabalho que estava levantado em “pedra e cal”. Algo físico que a gente vê e até hoje 

sempre que eu passo por lá a gente não deixa de dar uma espiadinha como se fosse algo 

muito querido que a gente deixou lá, de cuja construção se participou. 

 

MC - Nesse período que o senhor está construindo o conjunto da Penha, que é o ano de 

[19]49 eu queria saber se já havia uma discussão dentro do IAPI em relação à política 

habitacional em termos dos custos, da rentabilidade? 

 

JF - Essa preocupação sempre existiu. Essa preocupação sempre existiu. Inclusive eu hoje já 

tive oportunidade de declarar anteriormente, nós, posteriormente a isso, quando eu saí depois 

de Bangu e fui para a administração central e havia pesquisa permanente de construção, a 

melhor possível tecnicamente e a mais economicamente possível e já aquela época se 

preocupava muito com a habitação do homem de salário baixo, preocupação que persiste até 

o dia de hoje no Brasil. Infelizmente não tivemos muita sorte em conseguir milagres como 

parece o Plano Nacional de Habitação que veio posteriormente a [19]64 também não os 

conseguiu e chegou a haver uma primeira experiência que não foi bem sucedida feita pelo 

IAPI ainda que é o conjunto residencial do Areal, na Avenida das Bandeiras, que era uma 

construção, se não me falha, de cinco ou seis pavimentos, não me lembro exatamente quantos 

são. Os prédios aparentemente em forma de uma flor com vários pontilhões de comunicação 

por pavimentos e procurando se reduzir custos de elevadores, trabalhando-se com materiais 

cujos acabamentos fossem os mais baratos possíveis e como eu citei anteriormente também, 

tijolo de cimento e areia, que permitia um acabamento sem revestimentos externos e internos 
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e com áreas também bastantes reduzidas objetivando-se com isso exatamente atender ao 

homem de salário mínimo; foi uma experiência que se tentou fazer, não deu certo. Hoje em 

dia ainda é uma experiência ingrata, hoje em dia esse conjunto ainda existe e é uma favela 

de concreto. Este foi o resultado de uma infeliz experiência. 

 

NM - Senhor Fuks, porque alguns conjuntos como Penha, Del Castilho, dão certo e outros 

não conseguem sobreviver a eles se deterioram com enorme facilidade durante o tempo? 

 

JF - Não, as características destes conjuntos, de um modo geral, eram mais ou menos 

idênticas, eram acabamentos simples e de boa resistência, era a preocupação da época. Eu 

acredito que é mais fruto da manutenção desses conjuntos, que já era precária no próprio 

tempo dos institutos porque ou chegou uma fase em que as receitas desses conjuntos 

residenciais eram inferiores às despesas de manutenção e após a venda desses conjuntos, que 

foi em torno de [19]69, a manutenção desses conjuntos ficou por conta dos compradores e 

de lá para cá a tendência a deterioração foi mais constante exatamente por falta de 

manutenção. 

 

NM - O senhor falou com muita emoção sobre o conjunto da Penha, a sua primeira obra, 

uma das mais significativas que nós conhecemos aqui no Rio de Janeiro, como é que o senhor 

se relacionava com os políticos, que certamente no dia da inauguração apareceram por lá 

para festejar, como é que foi essa... 

 

JF - Deixa eu lhe responder a sua pergunta. Nós não nos relacionávamos nessa época com 

políticos e como engenheiro de um modo geral quem executa, o profissional não tem esse 

tipo de convívio, ele faz o seu trabalho. A política quem faz são outros, quem corta as fitas 

nas inaugurações são outros, quem faz discursos nas inaugurações são outros e ele 

geralmente não é nem citado. De modo que nós não tínhamos nenhum tipo de convívio 

político, nós éramos servidores e profissionais, exclusivamente. 

 

NM - Mas como é que era, existia uma procura dos políticos nesses momentos de 

inauguração? 

 

JF - Sempre. As inaugurações eram festivas porque durante muitos anos no Brasil a 

inauguração de uma obra é uma data festiva porque é algo físico que aparece, é algo que se 

tira fotografias, é algo que sai nos jornais, é algo que sai nas revistas, é algo que promove. 

Eu acho que não era... Hoje mesmo nós tivemos os governos, aqui poderia se citar, mas não 

vale a pena, aqui não é o caso nosso, uma série de governos estaduais em que qualquer bica 

d’água que se faça, se bota cartazes do tamanho do empreendimento, para mostrar que isto 

é obra de fulano ou beltrano, que é exatamente pela influência que tem junto ao eleitorado, 

vamos chamar assim, a realização de obras. Ainda é uma mentalidade que creio que ainda 

persiste. 

 

NM - Outra coisa, eu ouvindo, voltando atrás não ficou muito clara para mim qual era a 

concepção que o senhor tinha de um instituto de aposentadoria e pensão. Como deveria ser 

um instituto de aposentadoria e pensão? 

 

JF - Bom, eu vou separar sua pergunta com duas respostas, a que eu tinha e a que eu tenho. 

Na época um simples estudante de engenharia procurando um caminho, um lugar ao sol, e 

um caminho profissional, essa era a preocupação maior. O cumprimento de suas obrigações, 



 

 

51 

 

o cumprimento do seu dever, um trabalho técnico de melhor qualidade que fosse capaz de 

exercer, sem qualquer outro tipo de preocupação e o único aspecto diferente que eu senti na 

realização destes conjuntos foi o convívio com moradores porque nós, na Penha, por 

exemplo, nós começamos a locar alguns prédios antes de terminar a totalidade do conjunto, 

então eu tive oportunidade de ter convívio com alguns inquilinos da instituição. Nessa fase 

assim comecei a sentir mais o aspecto social daquilo que estava sendo feito, comecei a sentir 

que além do benefício que a habitação trazia para abrigar o trabalhador e sua família ou 

quem fosse lá morar, também sobre certo ponto de vista, seria uma escola de ensinamento e 

aperfeiçoamento para elevação do nível social, para educar aqueles que lá iam viver. Eu tive 

oportunidade antes, nesta entrevista, num comentário que eu lhe fiz, até ensinar a moradores 

lá dentro como se usa um vaso sanitário, explicar aquele buraco ali, para onde vai a água ou 

esgoto que por ali sai, por onde ele sai, para onde ele corre, como escoa, para educar, para 

ensinar a preservar, a cuidar e a manter. Seria simplesmente pelo meu entender, na época, 

um caminho em que também massas que muitos deles viviam em condições precárias de 

habitação pudessem ser educadas para conviver num nível pouco melhor e para conviver 

com os demais dentro de uma mesma unidade. Fora disto nós não tínhamos outro tipo de 

preocupações, éramos também trabalhadores dentro da nossa função. Mais tarde quando eu 

fui participar na administração, quando eu cheguei inclusive a ocupar posições em que eu 

participava de decisões administrativas até o plano nacional da Previdência como um todo 

que era o INPS, aí sim eu comecei a sentir melhor o que era a Previdência, a sua utilidade, a 

sua necessidade e o que eu entenderia hoje como instituto de Previdência. Hoje, eu entendo 

como instituto de Previdência, um órgão que pudesse ter características de independência 

para uma administração em características empresariais, que tratasse única e exclusivamente 

de aposentadorias e pensões, e eu incluo nessas aposentadorias e pensões os benefícios 

básicos que se dá na Previdência que é o auxílio pecuniário por doença, auxílio funeral, 

enfim essa massa de auxílio, mas excluindo dela toda a linha de assistência médica. 

 

NM - Por que? 
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JF - Eu dizia excluindo toda linha de assistência médica. A sua pergunta por que? Em 

primeiro lugar, aposentadoria e pensão é um direito de lei e não há justificativa, não há 

desculpas, não há porque dizer não quando se chega no dia em que o associado tem que 

receber o seu benefício, ele vai ao banco, não se pode justificar a falta de recursos para pagar 

esse benefício sob nenhum aspecto, é um direito sagrado e tem que ser assim, porque é desse 

pouco, infelizmente ainda, é disso que ele vive, que ele compra seu pedaço de pão, é disso 

que ele alimenta sua família. Já a assistência médica no Brasil foi considerada como um 

serviço que deveria ser concedido à margem dos benefícios de lei e com os recursos que 

sobrassem do benefício e eu entendo que é muito difícil as duas coisas poderem conviver 

porque assistência médica, um dos pontos fundamentais da dificuldade no campo da 

assistência médica é a imensa dificuldade de se fixar um orçamento anual para despesas de 

assistência médica. Quando um homem chega a um hospital, não se pode dizer que falta 

esparadrapo, que falta gaze ou que não tem alimento para ele no caso dele ficar internado ou 

dizer que falta um remédio. Como isto pode acontecer se a assistência médica vive de verbas 

limitadas e que seriamos restos do benefício na forma que a própria lei estabelece. Esse é 

um ângulo, eu acho que assistência médica tem que ser um plano à parte, com recursos à 
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parte, independente de aposentadorias e pensões porque esses são sagrados, não podem ser 

tocados e ela deve ser tão mais ampla ou tão mais restritos quanto for a possibilidade do 

governo poder fornecer os recursos que o governo possa fornecer para este tipo de 

atendimento. A união, os recursos do município, os recursos do estado, os recursos do poder 

federal devem se somar, recurso que eu chamo de toda espécie: equipamentos, hospitais, 

recursos físicos, dinheiro, enfim, toda gama. Daí devem ser definidos os campos de atuação, 

públicos e privados, no campo da assistência médica e a União deve então fornecer os 

recursos sem ameaça ao recurso do benefício, esse não pode sofrer ameaça, esse é um dos 

aspectos. O outro aspecto é a complexidade da máquina que se cria para uma administração 

única abrangendo assistência médica e benefícios. Os administradores de um modo geral, 

nós vivemos isto nos últimos anos, eles são absorvidos com 70, 80% do seu tempo com 

problemas de assistência médica, e os outros onde estão? Cria-se um gigantismo e eu acho 

que esse gigantismo deve ser evitado em termos de empresa. Então, daí a minha tese de que 

inclusive a parte patrimonial não utilizável em serviços também deve ser eliminada da 

Previdência Social. A Previdência Social não é uma empresa imobiliária. A Previdência não 

vive e nem são expressivos os recursos advindos da área imobiliária. A área imobiliária só 

trouxe para a Previdência imagem negativa, só trouxe problemas, não solucionou coisa 

nenhuma. O instituto ter salas alugadas ou prédios alocados, ou lojas alugadas, acabam 

gerando negociatas, acabam gerando escândalos porque lamentavelmente é delicado e 

desagradável até confessar, mas o serviço público não é um bom administrador, o servidor 

público não é um bom administrador, não pela sua incompetência, mas exatamente pelas 

influências a que ele está sujeito na decisão dos problemas. Se eu tenho uma loja para alugar 

eu procuro alugá-la ao melhor inquilino, pelo melhor preço sem influência de quem quer que 

seja, é um negócio assim. O serviço público se tem uma loja para alugar e aparece o senhor 

governador de não sei de onde, que resolve querer esta loja para instalar um (TI) esta loja é 

praticamente entregue de graça. Como eu entendo que patrimônio da Previdência Social é 

patrimônio dos contribuintes da Previdência Social eu acho que a administração não tem 

direito de fazer benesses para ninguém. Trinta e tantos anos de trabalho mostraram que essas 

coisas não mudam. Então, se as coisas não mudam, eu, na minha maneira de sentir e pensar 

eu mudei de opinião. Naquilo que antes eu era um intransigente defensor do enriquecimento 

da Previdência através de áreas, de terrenos, de prédios e de imóveis, hoje eu defendo a tese 

da venda total de tudo que reste ainda da Previdência em termos patrimoniais para que ela 

fique exclusivamente com seus imóveis de uso, repartições, casa de saúde, hospitais, 

ambulatórios. Entregando, vendendo todo o resto. Mas ainda porque a venda total do 

patrimônio da Previdência não seria o suficiente para cobrir um mês de benefício. Então 

como reserva técnica, inclusive, este patrimônio não tem expressão nenhuma. Daí eu 

defender hoje a tese que a Previdência Social do Brasil em termos de futuro deveria se 

restringir à área de benefícios, a sua instituição específica destinada a tratar deste programa, 

exclusivamente disto. À área de assistência médica já a ser definida num plano federal, 

convênios com municípios e com o estado, enfim, não tenho a solução senão com muito 

prazer eu a daria, mas essa solução está sendo debatida e finalmente a liquidação, 

considerando que o regime da Previdência é um regime de repartição e não de capitalização, 

porque nós gastamos aquilo que nós arrecadamos, não existe lucro na Previdência mais. 

Então, separar as coisas, assistência médica desvinculada da Previdência Social, tratando 

exclusivamente de benefícios e a parte patrimonial desaparecer como parece-nos que está 

tendente a acontecer. Consta que o ministro agora, no plano de revisão da Previdência Social 

parece-me que ele está extinguindo o IAPAS. A arrecadação que é outro campo que também 

está sendo estudado, não sei se vai ser mudado, se vai ser sistema de faturamento ou não, 

podia-se procurar outro caminho qualquer aí, sei lá, através do Ministério da Fazenda, um 
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caminho qualquer que pudesse incluir. Reduz a máquina, dedica mais ao administrador as 

suas áreas específicas e com destaque especial, aposentadorias e pensões, porque embora a 

saúde seja importante, mas todo seguro social que nós passamos a vida inteira contribuindo 

é para quando você chegar a uma hora em que não possa mais trabalhar ou a hora em que a 

idade não permite mais, você ter uma condição de vida pelo menos digna. Isso ainda não 

está acontecendo. 

 

MC - Doutor Fuks, eu queria voltar um pouco à situação dos conjuntos habitacionais. Eu 

gostaria que o senhor colocasse o seguinte: o senhor vê alguma diferença entre o conjunto, 

a construção do conjunto da Penha e os outros que o senhor construiu a seguir? O senhor 

participou em [19]49, [19]50 no conjunto da Penha, depois o de Bangu foi em que ano? 

 

JF - [19]50. 

 

MC - [19]50, as obras complementares de Realengo foram em que ano? 

 

JF - Neste período também. 

 

MC - [19]50. Teve mais um outro... 

 

JF - Moça Bonita. 

 

MC - Moça Bonita também foi. 

 

JF - Tudo neste período. 

 

MC - O senhor viu alguma diferença na sua participação, no projeto, na... 

 

JF - Não, eram construções básicas dois, três, quatro quartos, acabamento padrão médio, 

procurando-se material de boa característica, quanto ao aspecto de segurança e 

economicamente os mais baixos possíveis. Hoje você fala em habitação, já com o passar do 

tempo, com a evolução da técnica na construção de conjuntos habitacionais pelo mundo 

afora. Hoje você tem conjuntos pré-fabricados, tem prédios pré-fabricados, existem novas 

técnicas. Naquela época nem se cogitava disto. 

 

MC - Os prédios eram de quantos andares na época? 

 

JF - Três, quatro pavimentos. Porque nós não botávamos elevadores, então você não podia 

fazer prédios muito altos porque senão ninguém chegava lá em cima. 

 

MC - Eu perguntei da vez passada porque o IAPI foi o Instituto que construiu mais 

habitações, construiu mais conjuntos habitacionais. Atuou mais no plano “A”. O senhor 

teceu uma série... 

 

JF - Recursos, possivelmente. 

 

MC - Tinha mais recursos? 
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JF - Possivelmente. Eu não posso responder exatamente porque eu não vivia, eu vivia essa 

época mais como estudante de engenharia e depois como engenheiro mais (TI) da coisa. Os 

planos, eu não participava da direção da instituição, mas acredito eu que fazia mais porque 

tinha com que fazer e naquela época aquilo era um investimento porque ainda estávamos na 

época da capitalização. Havia ainda a intenção de se fazer renda com os conjuntos 

residenciais, porque seriam duas soluções: A habitação mais barata e ao mesmo tempo renda 

para a instituição. Tanto é que para fazer lucros maiores havia outros planos de 

financiamento na época. O plano “C” era um deles, que era um plano de financiamento a 

terceiros, mas que infelizmente serviu para enriquecer muita gente e muito pouco trouxe 

para o instituto. 

 

MC - A faixa salarial das pessoas que iam morar nestes conjuntos eram em torno de que? 

Um salário mínimo? 

 

JF - Não, era mais. 

 

MC - Mais, mas que faixa salarial o senhor se lembra? 

 

JF - Dois, três salários mais ou menos, era a faixa que abrangia o trabalhador na época. A 

média que persiste até hoje. 

 

MC - O senhor disse que existia toda uma preocupação de educar os moradores? 

 

JF - Não, eu disse que eu senti pela primeira vez quando eu tive essa vivência, essa 

experiência eu senti que esses conjuntos poderiam servir também para isso. 

 

MC - O senhor sentiu isso? 

 

JF - Senti. É lógico, tira o homem da favela e põe dentro de um prédio com benefícios, tem 

uma cozinha separada, tem um fogão aonde ele aprende a utilizar, tem um sanitário 

devidamente instalado com esgoto é diferente de estar usando uma vala comum numa favela 

qualquer. 

 

MC - O senhor se lembra de moradores perguntarem como usar a... 

 

JF - Não, nós é que fomos lá, quando nós começamos a sentir que o esgoto começava a ficar 

com muito entupimento, então nós fomos ver as causas... 

 

MC - E quais eram as causas? 

 

JF - Eram coisas que jogavam dentro do vaso que acabavam entupindo a tubulação, então 

para sanear este aspecto nós começamos a mostrar que não deviam fazer isso. Uma banheira, 

um boxe, iam plantar, enchiam de terra em cima de um ralo para plantar umas coisinhas, até 

isso aparecia. 

 

NM - Mas isso era iniciativa do grupo de engenheiros ou era iniciativa da administração 

central do IAPI? 

 



 

 

55 

 

JF - Não, eu estou citando um fato isolado que aconteceu. Mas nós temos conhecimento 

também no Rio Grande do Sul, e embora a colonização do Rio Grande do Sul fosse diferente, 

européia, alemã, poloneses, muitos conjuntos residenciais eram verdadeiros canteiros de 

flores, e uma criança não mexia numa flor, era educada, aprendia em frente a todos os prédios 

tinham canteiros com flores nas ruas que eram respeitadas, já esse milagre nós não 

conseguimos fazer no Rio de Janeiro. 

 

MC - Mas havia todo um procedimento do instituto no sentido de criar flores ou canteiros.   

 

JF - Não, era muita influência e iniciativa dos próprios profissionais que estavam atuando 

nas áreas. 

 

MC - E aqui vocês tentaram também... 

 

JF - Tentamos no Rio de Janeiro. Canteiros nós tentamos, até grama foi difícil manter porque 

pisavam, pisoteavam, estragavam, era difícil conseguir, mas ensinava-se, mostrava-se, 

educava-se. 

 

MC - O senhor disse assim também no sentido e fazer com que os moradores, a preocupação 

era de fazer com que os moradores tivessem uma certa convivência entre si. Que tipo de 

atividades eram feitas nesse sentido? 

 

JF - Começou empiricamente naquela ocasião, encontros, praças, nós tínhamos, festinhas de 

comemoração nos ginásios esportivos, que já se reuniam a coletividade e mais tarde 

apareceram os centros sociais, que também tem inúmeros conjuntos dos institutos que têm 

conjuntos sociais. Inclusive no tempo do INPS, eu mesmo construí, em Santos é um deles 

em que nós entregávamos os projetos já com conjuntos sociais que eram administrados pela 

coletividade. 

 

MC - Os centros sociais? 

 

JF - Os centros sociais. 

 

MC - O senhor se lembra na época, assim de, por exemplo, quando o senhor esteve atuando 

como engenheiro no conjunto de Realengo, algum tipo de atuação política por parte da 

comunidade. 

 

JF - Não, não, nunca senti, nunca senti. 

 

MC - Por que Realengo é considerado um conjunto... Tanto é que existe um nome assim 

informal utilizado pela comunidade ou, isso é uma discussão que existe entre (TI), não é? 

 

JF - Criaram-se depois os clubes, os clubes recreativos, muitos deles têm até hoje, Realengo 

tem, Del Castilho tem, naquela época foram os embriões dessa coisa toda que foi evoluindo 

e foi crescendo. 
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NM - Marcos, coloca outra coisa, por exemplo, na Penha tem o Graipe4*, Del Castilho 

também, mas ele está colocando que informalmente e na literatura histórica e política 

produzida por aí, aquela região, aqueles conjuntos são conhecidos como um “Moscouzinho”. 

 

JF - Não, sinceramente eu nunca tive este tipo de problema lá, eu nunca senti, talvez eu 

estivesse me aliando a isso, que eu me dedicasse mais era com o meu trabalho. O único fato 

que eu sentia influência ali era um padre de quem eu me tornei até amigo, que trabalhava lá 

em Bangu, Realengo, naquela zona, o nome dele eu não me lembro, mas sei que era um 

padre muito, muito, muito para frente e já um homem que vivia correndo aquilo lá de 

bicicleta, nós construímos inclusive uma igreja, lá também, eu me lembro que eu participei 

desta construção e o trabalho comunitário feito pelo padre, esse eu me lembro, nós o 

respeitávamos inclusive muito por isso, ajudava-nos no que podíamos, mas em termos 

políticos, partidários, não. 

 

NM - Festa de primeiro de Maio? 

 

JF - Nunca. 

 

NM - Sete de Setembro? 

 

JF - Não, não, nos conjuntos não. 

 

NM - Uma pequena pergunta, sobre o critério de localização desses conjuntos habitacionais, 

o senhor começa a trabalhar em fins dos anos [19]40, e no final dos anos [19]50 o senhor já 

encontrou o processo de construção. Mais tarde o senhor vai trabalhar com a definição destas 

políticas habitacionais. Qual é o critério para a fixação de determinados conjuntos em 

determinados lugares? 

 

JF - Olha, os presidentes dos ex-institutos, entre eles eu cito o Plínio Cantanhede que foi do 

IAPI, quando a instituição tinha recursos disponíveis e ele resolveu investir recursos em 

áreas, ele comprou muita coisa naturalmente já engenheiro que era o homem de visão ele 

procurava comprar não áreas em zonas altamente valorizadas, ele já procurava comprar em 

áreas cuja tendência ao desenvolvimento se podia prever. Quando eu entrei já nesta parte de 

construção, o que acontecia normalmente era o seguinte: as áreas que eram disponíveis 

porque não havia aquela preocupação vamos dizer, hoje é preciso construir um conjunto em 

Senador Camará então, eu vou procurar em Senador Camará uma área grande, vou comprar 

a área para construir um conjunto, não havia esse tipo de preocupação. Construía-se 

exatamente nas grandes áreas que eram disponíveis, localizadas em pontos cujo valor da 

terra era mais baixo, mais barato, desde que houvesse naturalmente os acessos, os meios de 

transportes e as condições do trabalhador poder viver lá. As grandes áreas como nós temos 

até hoje, tínhamos até há pouco tempo até na zona sul do Rio de Janeiro, especificando aqui, 

isso acontece em todos os cantos do Brasil, essas áreas foram preservadas. Ou nasciam 

prédios nessas áreas de maior valorização, prédios que nós chamávamos prédios de renda. 

Eram prédios de bom gabarito já, prédios altos de construção, de bom acabamento e que 

eram locados por preço de mercado. Era um outro caminho que nasceu naquela época, para 

se obter receita, renda do patrimônio da instituição. Mas os conjuntos residenciais 

basicamente eram feitos em conjuntos, em áreas que já tinham sido compradas anos atrás e 

                                                 
4* Transcrição aproximada do nome. 
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todas elas e muitas delas se prestam a estes conjuntos porque já foram compradas em zonas 

para cujo desenvolvimento havia tendência. 

 

NM - Falando novamente um pouco de saúde, voltando à sua experiência ao IAPI. Além do 

IAPI existia logo na entrada, como quem vem da Leopoldina Rego, um posto do SAMDU. 

 

JF - Não, aquela foi uma escola de pioneiras sociais, se não me falha a memória, não era 

posto de SAMDU, não, não sei se depois se transformou... 

 

NM - Também existia a das pioneiras sociais. Mas logo no início do conjunto tinha umas 

lojas e ali funcionava o SAMDU, hoje funciona o INPS. 

 

JF - Próximo do conjunto então, não dentro do conjunto. 

 

NM - Não dentro. O senhor chegou a vivenciar ali como é que se dava essa relação entre os 

moradores, os problemas de saúde que eles apresentavam? 

 

JF - Não. Eu reitero e repito que a nossa preocupação básica era o trabalho profissional. Nós 

nessa ocasião não participávamos da administração e não tínhamos nenhuma pretensão ainda 

de participar e normalmente a construção de conjuntos residenciais nascia de programas 

estabelecidos pelos presidentes dos institutos com o Presidente da República. Eram os tais 

programas de inaugurações de obras e entre essas obras o conjunto residencial sempre foi 

uma obra muito destacada pelo reflexo que ela tinha no meio trabalhador. Os sindicatos 

pleiteavam, as organizações trabalhistas todas pleiteavam, eram mais casas. Embora o que 

as instituições construíram não tenham termos expressivos, não significa grande coisa para 

a necessidade habitacional do país, mas cada inauguração de um conjunto deste era uma 

verdadeira festa em que compareciam todas as autoridades da República tal a importância 

que se dava, naturalmente pela expressão política que esses conjuntos representavam. Nós 

não tínhamos nessa ocasião e inclusive só depois de [19]54 é que se começou a falar em 

assistência médica, ela só fazia perícia. Nós não tínhamos nenhum tipo de vinculação, não 

havia um trabalho planejado e nós éramos parte deste planejamento para tirar da construção 

dos conjuntos residenciais outras conseqüências que não fossem as da habitação. 

 

NM - Como se definia se seria a construção de casas ou construção de apartamentos, ou por 

exemplo, múltiplo como nós conhecemos aqui em Del Castilho?  

 

JF - Em Del Castilho todos são edifícios. Cascadura é que tem um antigo conjunto de casas 

e Cascadura tem, não sei se tem mais algum lugar no Rio de Janeiro, Bonsucesso.  

 

NM - Realengo no início. 

 

JF - Realengo no início, mas isso é fruto da valorização da terra. Saía muito mais econômico 

fazer um prédio local do que fazer a casa e também as próprias tendências da sociedade da 

época no Rio de Janeiro, que o sonho era a casa, depois nós começamos a habituar a morar 

em buracos, aí nasceram os prédios, porque, eu na minha infância morava em casa, o 

apartamento era um negócio que começava a surgir, quando muito eram pequenos prédios 

ou casas isoladas, mas a tendência dos apartamentos começou exatamente em torno de 

[19]50 para cá e que a coisa cresceu violentamente. Mas era, geralmente, mais ocasional 
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pelo aproveitamento melhor, economicamente falando, das áreas. Onde se fazia vamos dizer, 

quatro, cinco, seis casas se construíam 40 apartamentos. 

 

MC - A partir dos anos, do período, principalmente de [19]46 em diante os conjuntos 

habitacionais foram também construídos em outros estados. 

 

JF - [19]46, não. 

 

MC - Antes, já existia? 

 

JF - Foi depois, a partir de [19]50, mais ou menos, que começaram a grande massa inclusive 

os ex-institutos também, IAPB, o IAPC foi em torno de [19]50, que eles começaram a 

deslanchar. 

 

MC - Deslanchar em outros estados também? 

 

JF - Em todo o Brasil. 

 

MC - O senhor se lembra de alguns critérios que definiam essas construções? 

 

NM - E o boom da construção foi nesse período, aqui no Rio de Janeiro, [19]46 a [19]50? 

 

JF - [19]50, [19]60 foi o grande, o grande período de construção. Foi de [19]50 a [19]60. 

 

MC - E de certa maneira nesse período também que as empresas imobiliárias também 

crescem muito, não? 

 

JF - Foi nesse período que surgiu o boom das incorporações. 

 

MC - Então, intimamente articulados com a Previdência? 

 

JF - Não, não. Área privada, não tinha nada a ver. 

 

MC - A Previdência não contribuiu para isso? 

 

JF - Não, não, não. 

 

MC - Os prédios construídos pelo IAPB e outros institutos? 

 

JF - Não, não tiveram nada a ver com eles. 

 

MC - Não tiveram nada a ver com essa? 

 

JF - Não, era puramente, passou a ser um bom negócio, a se ganhar muito dinheiro e todo 

investidor que tem dinheiro vai para onde se ganha dinheiro, mas não tinha nada a ver com 

Previdência. A Previdência contribuiu com uma parcela, mas não foi muito expressiva em 

financiamento pelo plano “C” em que ele financiava exatamente construções de prédios para 

terceiros e recebia para amortizar, passava, é o sistema atual do sistema financeiro, o 
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incorporador fazia o negócio com financiamento da instituição depois o financiamento 

passava para o comprador, a mesma coisa que hoje existe no sistema financeiro. 

 

JF - Senhor Fuks, a que o senhor atribui essa mudança da política da Previdência de um 

regime de capitalização para um regime de repartição, como de certa maneira isso 

influenciou... 
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Fita 5 – Lado A 

 

 

MC - A que o senhor atribui essa mudança da política da Previdência Social de um regime 

de capitalização para um regime de repartição e em que sentido isso influenciou na política 

habitacional na época? 

 

JF - Eu não sei se eu posso te responder com segurança a sua pergunta. Talvez a atuária tenha 

chegado à conclusão de que, como eu disse, o benefício é um direito de lei. A administração 

do poder público nunca foi das melhores e eu acredito que até hoje não seja das melhores. 

Investir para produzir e talvez se tivesse nos tempos idos, nos tempos das vacas gordas, 

enquanto a gama de benefícios ainda estava naquela fase preliminar de acúmulo de riquezas, 

a aposentadoria só seria depois dos trinta anos, e pensões eram poucas ainda, a arrecadação 

era boa, sobrava dinheiro, e era preciso investir. Talvez se tivesse nascido de uma política 

correta, de investimentos, aí eu volto a tocar num problema, de investimentos corretos sem 

interferências, talvez o regime de capitalização pudesse vir a trazer resultados satisfatórios 

de modo a se criar uma instituição muito rica e muito poderosa em termos de Previdência 

para que no tempo das vacas magras, que elas viriam um dia, se pudesse usufruir exatamente 

daquela riqueza em benefício do associado. Outro aspecto também é que naqueles anos 

muitos recursos da Previdência saíam dos institutos para outros empreendimentos do próprio 

governo, para outras estatais: Siderúrgica Nacional, o dinheiro que saiu, e se não me engano 

Belgo Mineira, se não me engano também saiu, Petrobrás saiu. Eram recursos que o governo 

retirava das instituições que foram jogadas para empresas estatais, recursos esses que até 

hoje não tiveram retorno. O Instituto tem um bocado de milhões de ações por aqui, mas 

ações que não são movimentadas, ações que não são nem sequer... E não se usufrui nem 

sequer as vantagens das subscrições, enfim... Eu volto a uma tese de aspecto geral: a 

administração pública. Eu acho que a administração pública não nasceu para fazer riqueza; 

a administração pública recebe os seus impostos, não sei que mais, e distribui. Fazer riqueza 

defendo eu a tese de que deve ser a administração privada. Talvez os administradores da 

época, e eu não fui um deles, por isso a sua pergunta para mim, eu tenho dificuldades de 

responder a essa pergunta ou hipóteses e tenho chegado à conclusão de que é preciso garantir 

de qualquer modo o benefício e garantir através do orçamento da instituição e mais da 

cobertura do governo quando fosse necessária, que é a legislação de hoje. Que hoje em dia 

a Previdência vive na base da contribuição do empregado e do empregador e mais as 

despesas administrativas que deveriam ser pagas pela União. Nem sempre essas despesas 

também são pagas ainda hoje. E talvez as oscilações econômicas também mostraram que as 

pressões da época e as obrigações de atender à hora os pagamentos de benefícios talvez 

tivessem levado os homens da administração da época a uma posição de dar mais garantia a 

esse atendimento e essa garantia foi dada através daquilo que a instituição arrecadasse, 

porque inicialmente a União também pagava uma parcela igual, depois ela saiu. Mas então 

se assegurou, como tudo no Brasil é mais fácil se é coberto pelo governo federal, quando 

falta o Governo Federal tem que pagar, então a legislação da Previdência também foi por 

esse esquema. Então eu acredito o seguinte: a criação da Previdência no início, com os 

recursos que ela tinha, se não tivessem sido desviados da Previdência, se tivesse aplicado 

corretamente sem qualquer tipo de injunções esses recursos, é possível que se tivesse podido 

criar alguma coisa com riqueza suficiente para se fazer face às necessidades de maior 
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dificuldade. Mas o regime da repartição é um regime mais fácil para o administrador, ele 

não se preocupa, se faltar, Tesouro Nacional. Eu creio que essas foram as razões básicas que 

devem ter levado à mudança do regime de capitalização para o regime de repartição. Mas 

basicamente a deficiência e a dificuldade de administrar bens públicos no sentido de gerar 

riqueza. 

 

MC - Nos anos [19]50, quando o IAPI começou a investir grande parte dos seus recursos no 

Plano “C” ... 

 

JF - Não, a receita, era a receita dos empregados e dos empregadores! 

 

MC - Sim, mas parte desses recursos do IAPI... 

 

JF - Mas eram pouco expressivos, eram pouco expressivos. Investia-se mais que o Plano 

“A”. O Plano “C” se fez, mas não tinham grande expressão, nem o Plano “B”. O Plano “B” 

que eram as unidades isoladas, casas, eram muito pouco expressivas. O Plano “C”, 

financiamento a terceiros. Houve uma série deles, houve a exploração, os jornais da época 

inclusive chegavam a comentar, empréstimos favorecidos, isto e aquilo, mas também em 

termos financeiros eram pouco expressivos. E o Plano “D”, que era o último plano para 

beneficiar, para estimular as indústrias existentes, para o desenvolvimento de indústrias 

existentes, também não teve grande expressão. De modo que o que se salientou disso tudo 

foram apenas os conjuntos residenciais. 

 

MC - Sim. Mas parece que havia na época reclamação dos próprios segurados no sentido do 

Instituto dar a autonomia dos recursos que seriam para o Plano “A”. 

 

JF - Não, para o Plano “A” não, o Plano “A” não, ao contrário, quanto mais um conjunto se 

fizesse mais louvável era a administração, inclusive pelas áreas sindicais que atuavam na 

época. 

 

MC - Em relação ao IAPI, o senhor se lembra assim de atuação sindical em termos de 

pensões... O senhor se lembra assim de pressões da área sindical para que o IAPI construísse 

mais conjuntos, reclamasse de... 

 

JF - Sempre houve esse tipo de solicitação. 

 

MC - O senhor se lembra exatamente de alguma situação de que o senhor tenha vivenciado? 

 

JF - Uma situação eu me lembro no tempo do Conselho Administrativo quando era 

conselheiro, época do Conselho Administrativo. Isso deve ter sido em [19]60 mais ou menos. 

 

MC - Foi em [19]67. 

 

JF - É, por aí, em que eu recordo um fato, que você me pergunta, em que era conselheiro do 

Instituto, o Roberto Moreno, um líder comunista, e independente de sua ideologia porque eu 

acho que cada um tem o direito de pensar naquilo que acha que é correto, era um homem, 

era um lutador e sempre se comportou num nível... Sempre teve um nível de comportamento 

excepcional e eu me lembro exatamente, quando você citou esse fato, numa ocasião que 

houve problema de um aproveitamento de uma área do Instituto na rua Joaquim Nabuco, 
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quase junto ao Castelinho, área já nobre naquela época, hoje muito mais nobre ainda, e 

quando se pensou em fazer ali um edifício. Não haveria nada demais, porque seria mais um 

edifício como muitos outros que se construíram para renda da instituição, mas acontece que 

aquele tinha uma característica especial. Primeiro que era em cima da Vieira Souto, segundo 

lugar que o edifício já nascia com destinação específica: conselheiros de INPS, o presidente, 

sei lá, da CGT, e por aí afora, e por aí afora. É, foi assim que nasceu. E esse aí então é um 

fato que eu tive atuação nele por isso que eu hoje estou citando, ele protestou violentamente 

contra aquele negócio, achou que o instituto estava saindo totalmente de suas finalidades, 

não tem nada a ver com construção para a renda nem com Plano “A”, e fato que gerou até 

problemas na área sindical e que me levou a uma reunião sindical, e designado pelo 

presidente da instituição, que eu fui na época, que eu ache, eu não me lembro exatamente, 

mas eu acho que eu não recordo exatamente, Waldemar Luis Alves, eu acho que é Waldemar 

Luis Alves, se não me falha a memória, que me levou, que me designou até para representar 

o Instituto numa reunião sindical onde esse problema ia ser debatido. 

 

MC - O senhor na época era de que cargo dentro do instituto? 

 

JF - Eu era assistente do Departamento de Administração Imobiliária. Compareci a essa 

reunião, ser advogado de causas injustas é um negócio difícil à beça, mas eu tive que ser. 

Mas o fato é que quando eu fui lá eu desmenti o fato e a história acabou mesmo. E não 

fizeram... Não foi feito... 

 

MC - O senhor foi lá para defender a... 

 

JF - Não, eu fui lá esclarecer que houve uma intenção inicial de alguns, mas que a 

administração examinou o problema e viu que absolutamente não teria cabimento, que os 

aspectos legais inclusive seriam feridos, mas que a administração havia desistido disso, não 

se cogitava isso, que não passava apenas de intenção de alguém e que realmente nada daquilo 

ia acontecer, não ia ser feito, e não foi mesmo. 

 

MC - O senhor iniciou um caso no período da direção colegiada. Do IAPI, isso fruto da Lei 

Orgânica da Previdência Social. 

 

JF - Foi, foi nesse período. 

 

MC - E eu gostaria que o senhor avaliasse esse período da direção colegiada e os reflexos na 

política habitacional. 

 

JF - Eu creio que na vez passada eu tive oportunidade de tocar nesse assunto. Eu acho que a 

participação, em termos pessoais, eu acho que a participação de empregados e empregadores 

e governo na administração colegiada e instituições de Previdência, eu acho válida, eu acho 

pessoalmente válida, embora que a experiência da época não foi muito feliz não. Ou por má 

indicação de representantes ou por fatos políticos da própria época, se não me falha a 

memória, foi no tempo do Jânio.  

 

MC - Iniciou esse período do Jânio e depois foi o Jango. 

 

JF - Depois prosseguiu com o Jânio. E infelizmente o que nós vimos é que havia muita 

tendência aos homens se aproveitaram dos cargos, em vez de se preocuparem com as suas 
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representações, legítimas que deveriam ser. Isso naturalmente não significa que o sistema 

não presta. Pode significar que determinados homens não prestam. Mas não guardo melhores 

lembranças daquele período não. Acho, eu de muita, muita corrupção, português claro, muita 

corrupção, empreguismo também. Também, e eu posso citar um exemplo desses, e eu vou 

citar um exemplo de vida, de passagem pessoal. E eu fui convidado numa ocasião, 

exatamente por participar da administração, de ter certo destaque inclusive lá na minha linha 

de trabalho, e teve uma ocasião saíram uma gama de nomeações que somavam um livro que 

nós chamávamos, no IAPI antigo, de lista telefônica de nomeações. Eu fui chamado, fui 

convidado para apresentar os meus nomes, quantos eu quisesse, irmãos, irmãs, tios, tias, 

enfim, para serem nomeados. Um fato cômico que a gente... Que é de ser citado e eu assisti 

no Setor de Serviços Gerais da instituição, quando um determinado cidadão vinha tomar 

posse e a funcionária lhe pedia então um documento de qualificação profissional, pediu a 

carteira do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ele disse assim: “Mas 

que CREA, minha senhora, eu sou motorista”. Ele tinha sido nomeado engenheiro, tamanha 

a confusão do empreguismo, também houve muito, houve muito. Nessa, como eu tive 

oportunidade de dizer, funcionaram e trabalharam e lutaram enormemente contra esse estado 

de coisas, os chamados, vamos dizer assim, os “cardeais” do antigo IAPI. Nós lutávamos 

contra isto e eu tenho orgulho de dizer que a única funcionária da minha família que é 

profissional do Instituto é a minha mulher que é médica, mas que não teve nada com isto. 

 

MC - Por que a sua mulher... 

 

JF - É pediatra. 

 

MC - Mas ela entrou através de concurso? 

 

JF - Lá não havia concurso. Ela entrou como médica credenciada e passou alguns anos como 

médica credenciada, surgiu o movimento dos médicos, através do sindicato inclusive, de 

equiparar aquele credenciamento, caracterizar naquele credenciamento, um vínculo 

empresarial porque tinha um local de trabalho que era no Instituto, tinha horário de trabalho 

que era no Instituto, tinha um salário no fim do mês que era sempre o mesmo, então eles 

caracterizaram com aquilo um vínculo empregatício e na aplicação da legislação acabaram 

admitindo este vínculo e acabaram nomeando os médicos. Acho que não teve nada a ver 

com este tipo de arranjos, nem de listas. 

 

NM - Agora, senhor Fuks, com o senhor nós aprendemos sobre a existência dos planos 

habitacionais, nós aprendemos que existiam critérios de distribuição de apartamentos, agora, 

e pistolões, existiram? 

 

JF - Já no Brasil alguma vez deixou de existir? Existiam também, é lógico. Existiam... 

 

NM - E quem é que conseguia e como é que se poderia conseguir um apartamento, uma 

casa? 

 

JF - Olha, a administração, algumas administrações... Porque administrações na Previdência 

oscilavam, dependia do homem que entrava. Quando eu falo de um Alim Pedro com 

dignidade, eu falo com honra, eu falo de um Plínio Cantanhede, falo de um Hélio Beltrão e 

tantos outros, tantos outros. Perdoem-me alguns vivos outros, mas isto é mais entre nós, que 

eram homens que se dedicavam àquilo, faziam aquele trabalho deles com toda dignidade. 
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Outros também passavam por lá, tiravam daquilo o que podiam, ou em termos políticos, ou 

em termos pessoais, sei lá, e para esses, para esses não havia dificuldades. Mas sempre 

existiram assim. E o IAPI talvez tenha sido um desses institutos que teve a felicidade de ter 

uma gama de homens que se preocuparam efetivamente com os maiores interesses da 

Previdência, da Instituição, procurando resistir a essa gama grande de pressões que no campo 

político existia. Mas sempre existiram, apenas que os administradores da época alguns 

atendiam mais e outros atendiam menos. Agora, quanto às lotações, sempre se procurou na 

medida do possível respeitar critérios, normas que eram estabelecidas. Era um concurso 

público, eles se inscreviam, eram classificados, havia critérios pré-estabelecidos, havia 

divulgação da relação dos classificados, e esses critérios nós utilizamos até na venda das 

unidades residenciais que não tinham sido ainda ocupadas, nós respeitamos o critério de 

classificação para fazer a venda das unidades. 

 

NM - Mais uma coisa seu Fuks, o senhor nos mostrou que o boom, o momento do 

crescimento do sistema habitacional dentro da Previdência vai da segunda metade dos anos 

[19]40 até o fim dos anos [19]50. Como o senhor explica essa crise, digamos assim, ou essa 

diminuição da expansão do sistema habitacional na Previdência? 

 

JF - Porque possivelmente é o econômico, porque à medida que os anos foram passando, as 

obrigações das instituições iam aumentando. E eu creio que a maior falta de recursos deve 

ter propiciado a redução do investimento, os investimentos diminuíram, caíram. Não tem 

outra explicação. 

 

MC - Mas é interessante que esse período em que há um refluxo da política habitacional nos 

institutos que começa já no final dos anos [19]50 já começa esse refluxo... 

 

JF - Não, não, não, até [19]60 nós construímos muito. 

 

MC - Sim, o senhor está incluindo aí nas construções que fizeram em Brasília? 

 

JF - Não, e também surgiu mais, a lei proibiu, em [19]64 a lei proibiu. 

 

MC - Isso em [19]64, mas antes? 

 

JF - Antes era investimento. Sempre foi feito... 

 

MC - O senhor vê que até [19]60 houve investimento maciço no plano habitacional pelo 

instituto? 

 

JF - Maciço, maciços não, houve investimentos no campo... Houve dentro das oportunidades 

possíveis, uns institutos tinham mais, outros tinham menos. 

 

MC - Por que eu li uma tese sobre a Previdência e Habitação, não sei se era socióloga ou 

intérprete da Folha de São Paulo, a Marta Farah, e ela coloca que no período em que 

começou a crise na política habitacional...  

 

JF - Talvez, talvez o fato dos aluguéis congelados porque eles tiveram também um grande 

período em que os aluguéis estiveram congelados. Talvez por...  
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MC - O senhor acha que... 

 

JF - Lógico, porque nós chegamos a uma situação de não arrecadarmos o suficiente para 

fazer a manutenção dos conjuntos. Tanto é que em [19]64, [19]65, [19]64 foi determinada a 

venda de todos os conjuntos residenciais. 

 

MC - Nesse período assim que se recomeça com o refluxo da política habitacional dos 

institutos que o senhor está definindo no final dos anos [19]50, [19]60, é o mesmo período 

em que se constróem diversas obras, diversos conjuntos em Brasília? 

 

JF - Não, já é outro programa, isso já é outro programa, é programa Juscelino, mudança de 

capital, é outra questão. Aí foi a determinação da Presidência da República no sentido de 

levar condições de transferência de funcionários e tudo, de modo que as construções em 

Brasília foram feitas para os funcionários. 

 

MC - E como é que o senhor vê essa situação dos institutos terem, na sua política 

habitacional, o objetivo de construir para os segurados e no momento de declínio das 

construções há uma decisão presidencial no sentido de construção de conjuntos em Brasília? 

 

JF - Aí é com um plano de governo. Aí o ângulo do problema muda completamente.  

 

NM - Os 180 primeiros apartamentos construídos em Brasília foram alugados a 

parlamentares e as chamadas altas autoridades. Como se explicaria isso? 

 

JF - Já é um outro programa. É um outro panorama do problema. Nada tem a ver isso com 

Previdência. É apenas como a Previdência foi utilizada em tempos idos para financiar 

grandes industriais, para financiar empresas estatais, ela foi utilizada agora para financiar 

também parte da construção de Brasília. Simplesmente isto. O Presidente da República 

decidiu que a nova capital, então ele precisa apanhar recursos... Sobre a Previdência foi 

jogado o ônus da construção dos conjuntos habitacionais lá. 

 

MC - O senhor teve alguma participação nesses projetos? 

 

JF - Tive, não direta, mas indireta. Era presidente do Instituto, Antonio de Queirós Jucá, 

depois senador da República e que se matou.  

 

MC - Se matou... Ele era de que partido? 

 

JF - Era PTB, médico cearense, cardiologista que na época do colegiado foi trazido na época 

do Jango e as... Na época do Jango os institutos foram divididos em capitanias hereditárias, 

vamos chamá-las assim. Então cada político de influência era dono de determinadas áreas 

da Previdência Social, antes os ex-institutos. No IAPI o capitão maior era um senador 

cearense chamado Jereissati, Carlos Jereissati, se não me falha a memória. 

 

MC - Será que é pai desse candidato agora?  

 

JF - É pai ou avô, não sei... É capaz de ser pai, não sei... 

 

MC - Ele dominava o IAPI? 
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JF - Dominava, era dono do IAPI no tempo do Jango. 

 

MC - Qual era o nome dele? 

 

JF - Jereissati, Carlos Jereissati, se não me engano. O primeiro nome eu não tenho certeza, 

mas era Jereissati, eu afirmo. E ele então, naturalmente compunha os representantes do 

governo, era tempo de conselho. Os representantes do governo eram indicados por ele e 

Jango nomeava. Veio para Presidente do Conselho Administrativo, Jucá, que era exatamente 

cearense também que mais tarde foi ser senador da República, foi eleito senador da 

República, candidatou-se e foi eleito senador. E nesse período eu estava no Departamento, 

era chamado DI, dos Institutos, Departamentos de Investimentos e exatamente por me 

dedicar àquilo, por viver muito aquela coisa toda, e eu era bastante conhecido na instituição. 

E exatamente num período desse já estava constituída a comissão de construção de Brasília, 

estavam fazendo outras áreas de construção em Brasília, a Super Quadra Sul, uma série 

delas, quando eu recebi um telefonema numa sexta-feira para que o Presidente havia me 

convidado para dirigir em Brasília a construção de duas super quadras, a 409 e 410 na Asa 

Norte. E o que estava acontecendo em Brasília eu sabia, eu vivia dentro da instituição e sabia 

o que estava ocorrendo. O regime de construção, o regime das licitações, era público, 

comentava-se publicamente que todas as licitações já tinham vencedores previamente 

estabelecidos. Eram distribuídos serviços a grandes empresas. E a própria legislação na 

época, porque foi considerada uma época era amparada numa legislação especial, pela 

urgência de se fazer a capital naquele período, então permitia uma série de orientações 

diferentes daquilo que para nós era rotina de trabalho através do caminho das licitações 

públicas estabelecidas pela lei até hoje. E eu recebi então um telefonema numa sexta-feira 

dizendo que o presidente havia me convidado para dirigir a construção de duas super 

quadras, 409 e 410, eram 30 e tantos prédios cujo período de execução era de seis meses. Eu 

achei aquilo uma grande loucura, seis meses, para fazer trinta e tantos prédios e não tinha 

nem terreno ainda definido, em Brasília também os terrenos eram concentrados naquela 

unidade específica que havia em Brasília para isso. Mas de qualquer maneira na segunda-

feira eu me apresentei ao Presidente e pedi a ele que me dispensasse, do convite, dizendo 

que eu poderia auxiliá-lo na parte técnica, na parte de projetos, na parte de especificações, 

mas que assumir a direção eu não desejava. Digo isso agora porque eu já sentia naquela 

época que eu iria pôr sobre as minhas costas uma cruz que nunca mais na vida eu poderia 

tirar. Já os colegas que estavam na repartição e nessa ocasião participavam da construção de 

Brasília, já eram olhados de uma maneira assim meio esquisita, exatamente pelo sistema de 

trabalho que se adotava ali, o favoritismo, o beneficiamento. E ele até estranhou a minha 

recusa e chegou a   me perguntar se eu sabia o que eu estava negando. Eu disse a ele que 

sim, que eu tinha perfeita consciência, mas que tinha outros trabalhos de levantamento que 

eu considerava muito importantes e tudo mais, e que ele procurasse então, ou na comissão 

já existente, ou então através de uma outra comissão que ele designasse que fizesse aquele 

trabalho e tecnicamente o sistema construtivo, como fazer para procurar reduzir o tempo, 

fazer uma licitação simultânea para distribuir o trabalho entre oito, dez, quinze empresas. 

Enfim, é esse sistema, o planejamento básico a gente montava, agora participar eu não 

queria. Então respondendo à sua pergunta, a minha participação... 
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JF - Praticamente é isto, uma colaboração técnica e por ocasião da construção das quadras 

409 e 410. Nada mais além disto. 

 

MC - O senhor estava colocando que seria uma cruz para o senhor. 

 

JF - Certo, porque o sistema não me agradava. O engenheiro que dirigia as obras na ocasião 

tinha que obedecer a ordens simplesmente, não decidia nada. As coisas vinham feitas, 

vinham encaminhadas, é assim que tem que ser, e a minha escola no IAPI nunca foi essa. 

Por menores que fossem as funções de cada um de nós, nós aprendemos que nós tínhamos 

dentro de nossas atribuições direitos e deveres e procuramos, como eu procuro até hoje, 

exercer os meus direitos e cumprir os meus deveres. E eu entendi isso na época e achava que 

isto iria me prejudicar em termos de futuro e não quis aceitar.  

 

MC - Quando o senhor disse que (TI) com a legislação que era estranha à legislação existente 

anteriormente, no convívio, quer dizer, a legislação para o IAPI e o senhor também disse 

que havia uma série de favoritismos, uma série de... 

 

JF - Sempre houve e Brasília toda foi construída assim. 

 

MC - Foi em cima de favoritismos. O senhor estende esse raciocínio também em relação, 

por exemplo, aos apartamentos a serem construídos, e serem dados para não-segurados? 

 

JF - Não, não. Em Brasília? 

 

MC - Em Brasília. 

 

JF - Não, em Brasília não se tratava de segurados ou não-segurados. Em Brasília a 

Previdência teve uma participação na construção de Brasília. A participação da Previdência 

foi fornecer recursos e meios e executar conjuntos residenciais para a moradia de 

funcionários. 

 

MC - Mas parece que houve uma mudança na legislação dos institutos no sentido de não-

segurados poderem morar nos apartamentos construídos pelos IAPI. 

 

JF - Não, em Brasília houve problemas depois na ocupação dessas unidades residenciais 

pelos servidores. Então houve servidores de outras instituições que ocupavam unidades da 

Previdência, houve servidores da Presidência da República que ocupavam unidades da 

Previdência, mas isso era todo o problema de pessoal e todo ele era problema de servidores 

públicos, não tinha nada a ver com segurados. 

 

MC - Mas de uma maneira ou de outra parece que foi um escândalo geral todo esse quadro 

de construções em Brasília. Em termos de reações, em termos dos próprios segurados 

reclamarem dessa lotação de recursos, não? 

 

JF - Sim, sim houve na época, é lógico que houve na época porque estavam sendo desviados 

recursos da Previdência, recursos que poderiam ir para o contribuinte da Previdência 

estavam sendo desviados para a construção de uma capital. Simplesmente isto. E isto 

aconteceu, isto é um fato histórico, aí não tem o que negar. Eu apenas não quis participar do 
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trabalho porque eu entendia, como entendo até hoje, que a licitação pública é algo muito 

sagrado que deve ser rigorosamente respeitada. E quando esse princípio não pode ser 

acatado, quer dizer, lá havia condições especiais, lá havia emergências, lá havia atrasos 

fatais, lá havia tudo, lá se trabalhava de noite e de dia, era difícil realmente a gente seguir 

normas anteriores. Agora, quando eu achei que isto aqui, para mim principalmente, em 

termos funcionais, em termos profissionais, poderia representar uma quebra de conceito ou 

uma perda, aí eu não achei... Achei melhor... Brasília passa e a minha vida na instituição tem 

que continuar. Eu não quero participar. Tecnicamente, como qualquer profissional, eu 

participo, você estuda, senta, projeta, especifica, tudo bem, é um trabalho profissional. 

Agora, participar de licitações, poder declarar, fazer uma ata de uma concorrência, você 

declarar, assinar, ter o teu nome embaixo que aquilo foi fruto de uma licitação pública, 

aberta, limpa, eu não queria fazer e não me arrependo até hoje de não ter feito. 

 

NM - Esse problema referente à Brasília, o senhor citou por parte dos segurados do IAPI 

algum local, alguma resistência mais ampla ou só ficava no nível dos jornais? 

 

JF - Jornais, jornais, movimentos mesmo não houve. Não houve porque o governo do 

Juscelino, e aí nós vamos entrar em algo muito diferente, e eu hoje considero o Juscelino um 

dos grandes Presidentes do Brasil. Agora, nem por isso a gente tem que estar completamente 

de acordo com tudo que tenha sido feito na época. Eu acho que no conjunto o Juscelino 

sacudiu esse país, teve uma visão de estadista, e a transferência da capital para Brasília eu 

encaro hoje como um benefício para o país, no seu aspecto global. Agora eu, simplesmente 

por uma questão pessoal, por uma questão de formação, eu achei que não ia bem com a 

minha maneira ou com a minha escola de administração, não ia bem, como também não 

participaram desse trabalho grande parte dos servidores do Instituto que também ficaram 

alheios. 

 

MC - Que setores o senhor está falando? 

 

JF - Da administração própria. Assumir cargos, assumir responsabilidades, assumir direção 

de coisas, aquela coisa não... 

 

MC - O senhor se lembra, assim, das pessoas assim, de mais importância do setor de 

administração? 

 

JF - Não, são pessoas que não vem ao caso aqui... Eram servidores da instituição. 

 

MC - Voltando um pouco à época dos conjuntos habitacionais, haviam categorias, o senhor 

se lembra, categorias de trabalhadores que eram beneficiados com certos privilégios na 

alocação de apartamentos ou na hora de... 

 

JF - Não, de um modo geral no IAPI, de um modo geral nós respeitávamos as classificações 

obtidas através de uma seleção que era aberta, pública, o cidadão comparecia e se inscrevia. 

Eu não posso lhe jurar nem posso lhe afirmar porque possivelmente eu estaria mentindo, de 

que nunca houve exceções, de que nunca houve um ou outro favor, isso existiu, isso não se 

pode negar. Agora, de um modo geral, nós fazíamos as locações através de critérios 

estabelecidos numa pré-qualificação e respeitávamos rigorosamente aquela linha. Hoje 

ainda, e eu tenho encontro toda quarta-feira com um grupo que almoça no Amarelinho, com 

um dos homens que esteve muito à frente desse tipo de trabalho na direção geral, o Sampaio, 
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ele está sempre conosco, nós conversamos, trocamos idéias e recordamos o passado, ele foi 

muitos anos um homem que trabalhou muito nessa parte de preparar essas condições de 

licitação, preparar os critérios de licitação, para o preenchimento dessas unidades. 

 

MC - Quer dizer, ele participou da seleção dos segurados que... 

 

JF - Exatamente. 

 

NM - O senhor se lembra do primeiro nome dele? 

 

JF - Eu posso lhe trazer. Eu sei que é Sampaio, agora o primeiro nome eu não estou me 

lembrando. Ele era o chefe do serviço imobiliário no Departamento de Inversões. Ele durante 

longos anos ele chefiou esse setor e ele acompanhou durante muitos anos esse trabalho de 

locação. 

 

MC - Senhor Fuks, no início dos anos [19]60 houve uma série de tentativas do governo no 

sentido de, não só nos anos [19]60, mas nos anos [19]50 também, tentativas do governo de 

uma política habitacional, a Fundação da Casa Popular e outras instituições mesmo nos anos 

[19]60. 

 

MC - Fundação... E o senhor se lembra assim da atuação dessa instituição? 

 

JF - Não, nunca estive próximo, nunca tivemos maior entendimento, nunca tivemos mais 

correlação, nós trabalhamos totalmente independentes, apenas conhecia a instituição e sei 

que ela procurava dentro dos mesmos princípios que nós trabalhamos na Previdência, mas 

ela era destinada exclusivamente... Ela procurava habitação para a classe mais pobre. 

 

MC - E o senhor se lembra assim de alguma obra residencial feita por essa Fundação? 

 

JF - Tinha uma ali na Avenida das Bandeiras, se não me engano. A localização exata... 

Deodoro, se não me engano, por ali. Ali eles construíram conjuntos, que eu me lembro, um 

deles. 

 

NM - Em nível do sistema previdenciário, o município, o estado, se preocupavam com a 

questão habitacional? 

 

JF - Pleiteavam a construção de conjuntos nos estados e esses pleitos eram todos dirigidos 

na época aos ministros da pasta... Ministro do Trabalho e Previdência e depois Ministro da 

Previdência. Mas havia sempre interesses... era promocional. Sempre havia interesse, por 

isso era promocional. Mesmo depois, depois de [19]64 e quando nós já estávamos proibidos 

de fazer a unidade de residência porque passou tudo para o sistema financeiro, para o BNH, 

eu me lembro, eu fiz um programa muito grande de construção de próprios para o Instituto, 

ambulatórios, agências, postos de benefício, e eu cito esse fato porque até com relação a 

essas unidades o interesse dos estados e dos municípios era imenso, então todas as 

possibilidades que eles tinham através da política de influir para que o estado deles fosse 

selecionado, ou aquele determinado município fosse selecionado eles faziam. Eu raramente 

comprava um terreno pra construir uma agência, o município me dava. Eu chegava num 

município num determinado dia, com o projeto feito, na parte da tarde, ele estava aprovado, 

liberado e em condições de construir sem qualquer dificuldade. Era comum os prefeitos 
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urbanizarem as áreas em torno das unidades que nós fazíamos para a própria... Exatamente 

porque beneficiava as populações. 

 

MC - E o senhor fez essas obras, essas sedes do instituto, em que período hein, o senhor se 

lembra? 

 

JF - Grande parte [19]67, [19]70. Foi o maior impulso efetivamente, foi na unificação da 

Previdência, foi em [19]67, que nós partimos... O Corrêa deve ter contado a vocês as 

aventuras dele em cima de um avião, ele levou uma equipe, saiu pelo Brasil afora fazendo 

loucuras. Mas exatamente para quebrar a burocracia existente o Corrêa chegava... O Corrêa 

levou com ele um procurador, levou com ele um engenheiro e levava outros tipos de 

servidores funcionários. Ele resolvia o problema no dia que ele chegava na cidade ele: “Esse 

prédio está vazio, esse prédio é bom para a Previdência, precisamos instalar uma agência. 

Quem é o dono desse prédio? Chama Fulano de Tal! Ô Osmar! Avalia esse negócio aqui! 

Vamos estudar e não sei que mais. Ô procurador, não sei quem lá, legalmente como é que 

eu faço isso aqui? Decidia, negociava, levava para o escritório, assinava um recibo de sinal 

e comprava no dia. Ele conta isso pra vocês. Depois ele vinha pro Rio de Janeiro, aí caía na 

minha mão para regularizar essa coisa que era a maior loucura do mundo porque ninguém 

sabia como ia regularizar. Mas era exatamente para quebrar. A necessidade da Previdência 

se instalar em termos de melhorar as suas condições de trabalho, foi o início, e depois disso 

então quando eu assumi a secretaria eu parti para um campo vasto, nacional. Aí não havia 

estado que tivesse preferência não, era nacional mesmo, de ponta a ponta do país. Nós 

tínhamos um programa imenso. Eu quando saí da secretaria em [19]70, deixei naquela 

ocasião um orçamento de 250 milhões em termos de obras de próprios para uso da 

instituição. Isso significa abrigar decentemente o associado, isto significa receber o 

associado numa unidade limpa e decente, onde ele tem uma mesa onde ele é atendido, onde 

ele tem uma cadeira para sentar enquanto ele espera, acabou o negócio de ficar... Tentamos 

acabar, não sei ainda, o indivíduo na rua, ao sol e à chuva, o que não tinha nenhuma condição, 

unidades sujas, imundas. Esse quadro nós começamos a modificar e a grande massa.... Eu 

tive auxílio da administração, me deu todo o recurso que eu precisei, o Ministério aprovou 

todos os recursos, de modo que eu deixei 250 milhões de orçamento que era uma 

enormidade, era uma fábula de dinheiro na época, em [19]70, um plano de obras para uso, 

exclusivamente para uso porque nós abandonamos... Não podíamos mais também fazer, por 

lei não podíamos fazer mais nada no campo habitacional. Então passamos a nos preocupar 

com unidades de assistência médica e agências para o atendimento do nosso associado. 

 

NM - Quer dizer que entre 1966 e [19]70 o senhor se divorciou da questão habitacional na 

Previdência? 

 

JF - Não podia mais. A partir de [19]64 não podia mais. 

 

NM - Era questão específica do sistema financeiro? 

 

JF - Exato. A lei que criou o BNH proibiu a Previdência de qualquer atuação no campo da 

habitação. 

 

NM - Nós abrindo os jornais hoje, hoje em dia, há poucos dias vinha a fotografia do posto 

do INPS do Méier, nós verificamos exatamente a presença de imensa fila fora do posto do 

INPS do Méier. Como o senhor explica isso? 
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JF - Eu falei em [19]67, [19]70 e o amigo está me falando em [19]86; é uma diferença de 

tempo muito grande, a Previdência cresceu muito e as construções não acompanharam as 

necessidades. E eu não vou citar dados estatísticos, não os tenho em mãos, e não posso 

afirmar dados, mas no campo ambulatorial, por exemplo, nós estamos no Rio de Janeiro 

possivelmente com unidades da instituição, abaixo de 50% da necessidade. É um exemplo, 

apenas, para lhe mostrar. E em termos de agência é a mesma coisa. Nós tínhamos que 

continuar acompanhando porque a política que se estabeleceu de [19]67 para [19]70 foi casa 

própria para a Previdência. Nós queríamos acabar com algo que subsiste até os dias de hoje: 

a Previdência paga bilhões por ano em locações de imóveis que ela ocupa para atender os 

seus associados. Com todos os inconvenientes dessas locações: majoração de aluguéis e 

despejos, brigas com o proprietário, enfim, uma série de problemas conseqüentes da locação. 

Nós tentamos, naquele período, fazer um plano que se prolongasse no tempo, no sentido de 

botar a Previdência em casa própria. Era o nosso desejo. Fizemos uma parte do trabalho. Ele 

não foi prosseguido. 

 

NM - E a expansão ambulatorial nesse momento? 

 

JF - O que está surgindo agora... Então começam a surgir discussões de teses: como atender 

os associados, sem melhor ambulatório, se é melhor rede privada, são as tendências de cada 

um dos homens que administraram a Previdência. Tudo isto é fruto de uma coisa só: a falta 

de definição da assistência médica no país e a falta da definição de um programa de trabalho 

em função dessa definição de assistência médica. Nós já há anos atrás defendíamos que era 

preciso estabelecer em primeiro lugar o que a Previdência Social no Brasil vai fazer pela 

assistência médica. Isso definido vamos fazer um programa então, vamos nos estruturar para 

atender aquela definição de trabalho, aquela quantidade de trabalho. E se não pudermos fazer 

essa estrutura em um ano, nós a faremos em vinte, mas nós sabemos o seguinte: que a cada 

pedacinho que nós construirmos, nós estamos construindo um pedaço de um todo. Hoje em 

dia lamentavelmente está se fazendo, as coisas continuam esparsas, continuam sem 

planejamento, continuam sem definição. 

 

MC - Essas sedes que o senhor no Instituto, do Instituto, quer dizer, nessa época já eram... 

 

JF - Dos Institutos. MCA Dos Institutos? 

 

JF - Do INPS. 

 

MC - Parece que isso já é assim uma herança desde a época do José Dias Corrêa Sobrinho, 

de construir sedes modernas... 

 

JF - O Sobrinho esteve na Previdência, foi presidente inclusive do IAPI antes da unificação, 

quer dizer, no IAPI ele já saiu, já em cima da unificação ele fez essa loucura de sair porque 

ele sentiu a necessidade que era preciso melhorar esse negócio, assim não podia continuar. 

E ao mesmo tempo não é possível ficar dentro daquela rigidez, daquela estruturazinha que 

não deixava se mexer. As coisas são muito demoradas, são difíceis. Então ele tentou, saiu 

para tentar pelo menos aliviar. Depois dele, em [19]67, veio já o Instituto unificado. Aí se 

deu seqüência. 

 

MC - Seguiu-se essa política. Dizem que nessa época se construíram muitas obras faraônicas. 
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JF - Aonde? 

 

MC - Em termos de sedes de Institutos... 

 

JF - Se dizem é preciso mostrar quais são elas. 

 

MC - Era tudo de mármore... Tudo bonito, dispendioso, não? 

 

JF - Não houve nada disso. Houve espaço, isto sim, porque muitas vezes você fazer um 

projeto... 

 

MC - De luxo? 

 

JF - Não, não, não. É só correr aí... 

 

MC - O senhor está dizendo que é difícil fazer um projeto... 

 

JF - Não, não houve nenhum... Pode ter havido algum exagero no espaço, tamanho, porque 

muitas vezes eu tive essa experiência: na ocasião que se faz um determinado projeto ele era 

criticado porque era grande demais, cinco anos depois ele está pequeno. Então, era apenas 

uma conceituação de espaço, luxo nunca, a Previdência não tem instalações luxuosas em 

lugar nenhum do Brasil, é só correr e ver. Talvez tenha havido um pouco mais da 

preocupação, deixa-me salientar esse aspecto, porque quando você constrói um imóvel com 

uma construção bem feita, de materiais de alta resistência e bom aspecto, você tem depois 

uma manutenção mais simples e tem uma vida para o imóvel muito mais longa. É preciso 

ver esses aspectos porque não adianta, você faz uma construção muito baratinha, daqui há 

cinco ou seis anos ela está se destruindo. É o BNH. Ela está se despedaçando, está se 

desmontando, está se desmanchando. Então a preocupação houve sim, materiais de alta 

durabilidade, materiais de boa qualidade, mas luxo não. Essa história de luxo você tenha 

ouvido talvez, surgiu numa ocasião na imprensa uma notícia, mas apenas que o jornalista 

teve um pequeno engano: o que ele disse que era mármore não era mármore. Era um material 

plástico que imita mármore. Isso não chegou a ser esclarecido, mas eu lhe asseguro e que 

quem quiser que corra o Brasil e veja, são coisas físicas que estão aí. Não houve desperdício. 

Em área eu concordo. Eu nunca admiti o negócio de que a Previdência é um gigante que 

cresce muito porque não adianta você fazer uma sede hoje para daqui há cinco anos você 

estar lá sem sede. Então havia espaço. Muitas vezes por ocasião das inaugurações até um 

espaço ocioso. O que nós chegamos a fazer? Nós chegamos a abrigar outras entidades dentro 

do nosso prédio, mas com espaço para nós podermos crescer também. 

 

MC - Senhor Fuks, o senhor no período após o Golpe Militar, nesse momento do Golpe 

Militar de [19]64, que cargo o senhor estava exercendo na Previdência? 

 

JF - Eu já era engenheiro formado, já era engenheiro do instituto, e estava como assistente 

do departamento. 

 

MC - Depois do Golpe Militar houve alguma mudança? 

 

JF - Depois do Golpe Militar até o boy do diretor foi mudado. 
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MC - Até o boy do diretor? 

 

JF - Todo mundo. Até o gato. Gato, cachorro. Ninguém podia mais ficar lá. Mas acontece, 

entretanto o seguinte: uns quatro ou cinco meses depois, o Instituto foi assumido por uma 

direção colegiada com um interventor da Revolução que foi um coronel, o Correia, que foi 

um outro interventor, também depois da Revolução e Constant Cerejo, Benjamim Constant 

Cerejo, Constant Cerejo, um almirante, não sei que mais, era outro membro do Conselho, 

enfim, eu não me lembro de todos, mas estou citando esses três. O Fábio Egito, 

representantes das indústrias, até hoje milita na área de Federação das Indústrias, e mais 

alguém que eu não recordo. Mas uns quatro ou cinco meses depois eu fui procurado. Eu saí 

da direção geral, fui trabalhar na minha regional como engenheiro, na minha carreira, 

esperando as coisas acontecerem. Como eu vinha trabalhando já há muitos anos não seria 

nenhuma surpresa se fosse convocado para uma comissãozinha de inquérito ou qualquer 

coisa assim porque isso era de se esperar na época. Eu já era muito feliz porque estava em 

casa, não estava nem preso, já era alguma coisa, era muito importante na época. Mas eu sei 

que uns quatro ou cinco meses depois eu recebo um telefonema em casa que o conselheiro 

Fábio Egito, representante das indústrias, me chama, queria conversar comigo e que estava 

partindo para um programa de assistência na área de instalações, agências, não sei que mais. 

Ainda o mesmo pensamento que o Corrêa tinha tido antes dele, o mesmo procedimento a 

este tipo de pensamento porque foi dessa forma que o Corrêa saiu por aqui, foi por loucura 

também. Fábio Egito me procurou umas quatro ou cinco vezes. Então a resposta que eu dei 

para ele foi a seguinte: “Se fosse comissão de inquérito eu receberia uma determinação por 

escrito”; era o clássico memorando convocando para depor, não sei que mais. Como eu não 

estou recebendo memorando, é apenas uma sugestão verbal, eu admito que é para trabalhar. 

Se é para trabalhar eu queria avisar a ele que eu já estava cansado porque toda administração 

que muda chama o profissional, chama o técnico, convida para ajudar, logicamente, que 

agora vai ser diferente, que agora não tem mais corruptos, que agora não tem mais 

problemas, que essa administração é uma administração digna e que daqui para a frente tudo 

vai ser bom. Eu já tinha ouvido essa história muitas vezes, naturalmente ele vai me repetir a 

história, vai me dizer a mesmíssima coisa, mas eu tinha chegado a uma conclusão de que no 

Instituto eu vou continuar como engenheiro do instituto. Eu sou um profissional que tem 

condições de trabalhar fora, em área privada, vou trabalhar fora, em área privada, e vou 

deixar a minha família em paz, não vou trazer preocupações para dentro de minha casa, não 

vou deixar minha mulher e minha filha sem dormir como elas ficaram porque naquela época 

ninguém sabia o que ia acontecer. Você saía para o trabalhão e não sabia se voltava. Eu sei 

que ele tanto insistiu que um dia ele chegou a telefonar pessoalmente e me disse o seguinte, 

foi meio grosseiro até. Ele disse assim: “O senhor está sendo, em primeiro lugar, 

desobediente porque eu sou hierarquicamente superior ao senhor na instituição, e o senhor 

me deve uma satisfação; em segundo lugar o senhor está sendo deselegante e mal educado”, 

foi nestes termos, “porque eu estou lhe convidando para um bate-papo independente de 

qualquer coisa porque eu tenho magníficas referências a seu respeito de pessoas amigas da 

Federação das Indústrias e eu gostaria muito que o senhor nos ajudasse. De maneira que eu 

vou esquecer tudo, eu quero que o senhor esqueça tudo também e me faça um favor: passe 

para nós tomarmos um café.” Tudo bem. Fui. Nesse café nasceu um papo longo, hoje o Fábio 

Egito é meu amigo, até os dias de hoje, nasceu um papo longo, ele me ofereceu novas 

funções, eu não quis assumir, apenas disse o seguinte: “Bom, eu sou engenheiro, em vez de 

trabalhar na regional do Rio de Janeiro eu vou trabalhar no seu gabinete como engenheiro; 

nenhum tipo e comando, nenhum tipo de chefia, nada disso.” Dentro disso nós começamos 
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a trabalhar, seria um prazo inicial de 60 dias, esse prazo foi se prolongando, foi se esticando 

e eu acabei como secretário na unificação da Previdência, por indicação dele. 

 

JF - Não sei aí... A unificação foi uma reforma administrativa e eu entendo mais a unificação 

como um ato político, do próprio ministro, porque veja bem: o “iapeísmo”, o IAPI, o 

ministro, os institutos funcionavam cada um com o seu presidente, com todo o poder. Acima 

deles havia o do INPS, Departamento Nacional de Previdência Social, que era a instância 

superior da previdência; o que sobrava para o ministro era quase nada. Então o presidente 

do instituto tinha mais expressão muitas vezes que o ministro, dependendo da instituição que 

ele geria e o poder de orçamento que ele tinha nas mãos. Então eu entendo que a unificação 

foi mais um ato político de puxar o poder para o ministério do que propriamente que tivesse 

tido qualquer outra interferência da área militar; não teve. Na Previdência não houve 

Revolução. 

 

NM - Senhor Fuks, na literatura existente sobre Previdência Social costuma-se afirmar que 

a partir da unificação ocorreu o crescimento da iniciativa privada, o fortalecimento da 

iniciativa privada, principalmente na área dos serviços da assistência médica. Essa ligação 

técnicos-militares, iniciativa privada seria uma resposta de negação a outras propostas 

políticas de pressão dos trabalhadores? 

 

 

Fita 6 – Lado A 

 

 

NM - Em outras palavras, os técnicos que assumiram a Previdência Social eles seriam os 

porta-vozes, seriam os elementos que iriam viabilizar a expansão capitalista?  

 

JF - Não, não, não, não e eu reitero que não houve revolução na Previdência Social. O 

primeiro presidente do INPS após a unificação em 1967, Francisco Luís Torres de Oliveira, 

ele foi escolhido por ser servidor da Previdência, não tinha nenhum tipo de relação com o 

então Ministro Passarinho, foi escolhido exclusivamente por méritos, por valor, por 

trabalhos desenvolvidos, por estudos e trabalhos desenvolvidos no campo da Previdência. E 

ainda mais, ele chegou a ser exigente ao aceitar o cargo quando transmitiu ao ministro de 

que a nomeação da administração da instituição, quer na direção geral, quer nas direções 

estaduais, seriam feitas por ele e que ele não aceitaria qualquer tipo de (TI) de qualquer 

ordem que fosse. E o ministro aceitou essa condição. Justiça se faça ao Passarinho nessa 

oportunidade e podem fazer críticas aos ministros militares e tudo mais, mas foi um homem 

que trabalhou pela Previdência Social, soube respeitar a Previdência Social e saiu, pelo que 

eu entendo, dignificado da sua administração na Previdência Social, independentemente de 

qualquer posição ideológica, política ou militar ou seja lá o que for. Foi um administrador 

da Previdência. Foi um homem que aceitou uma condição violenta porque quem lhe fez essa 

condição era para não ser nomeado, ele foi nomeado, trabalhou-se três anos e foi ... E eu 

entendo que em termos de Previdência foi um período áureo na Previdência Social, onde nós 

trabalhamos... Nunca faltou um centavo para se pagar um benefício, o nosso orçamento era 

sempre com um “superavitizinho” no fim do ano, um trabalho na área de instalações na 

Previdência que foi um trabalho... Um período excepcional, um período de tranqüilidade na 

Previdência para se trabalhar, sem escândalos. Eu posso te dizer que a única coisa que você 

vai encontrar nesse período nos jornais com relação ao ministro Passarinho seria o problema 
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salarial, aquela compressão salarial que foi feita na época. Em termos de Previdência, podem 

consultar os jornais da época. A Previdência estava vivendo uma época de trabalho tranqüila. 

 

MC - O senhor diz que a Revolução não... 

 

JF - Não mudou nada na Previdência. 

 

MC - Quer dizer, não mudou a Previdência Social, mas no nosso primeiro encontro o senhor 

colocou... O senhor estava comentando sobre a direção colegiada e disse o seguinte: É que...  

 

JF - Foi antes... 

 

MC - O senhor concordava... Sim, o senhor estava falando sobre a direção colegiada antes 

do Golpe Militar e disse num determinado momento que todos muitos deles foram cassados, 

muitos dos que participaram da direção colegiada foram cassados. Isso em primeiro lugar. 

Um outro aspecto é que o José Dias Corrêa Sobrinho disse o seguinte: que ele fez uma porção 

de coisas porque ele tinha poder, delegaram poder a ele de fazer uma porção de coisas. O 

senhor não acha que de certa maneira muitos foram cassados na época da direção do 

colegiado, depois o José Dias Corrêa dizer que tinha poder, isso não tem a ver com o regime 

político da época, quer dizer, essa possibilidade do senhor dizer ninguém chateava a gente, 

que a gente fazia o que a gente queria, isso não tem a ver com esse momento político em que 

não havia grupos diferenciados competindo? 

 

JF - Não, pode haver... Pode o fato da Revolução não entrar na Previdência, não significa 

que ela não tenha cassado ninguém da Previdência ou que ela não tenha procurado corrupção 

dentro da Previdência, isso houve como houve em todo lugar. Agora, em termos da 

reformulação de Previdência e em termos mesmos de administração da Previdência, ela 

deu... O senhor José Dias Corrêa Sobrinho, o senhor é um homem que conhece a Previdência, 

vai e trabalha... O que o senhor achar necessário o senhor faça. Isso não é influir 

negativamente, isso é deixar o homem trabalhar. Foi como eu acompanhei, pelo que eu vi, 

foi isso que aconteceu com o Torres.  

 

MC - Mas antes de [19]64 parece que tinha grupos de pressão que de repente não gostavam, 

não gostariam de nenhum tipo de ação do José Dias Corrêa Sobrinho, e que depois da 

Revolução... 

 

JF - Eu não estou discutindo o regime. Se você perguntar para mim se o senhor quer o regime 

militar ou quer o regime democrático, eu não vou dizer a você que quero um regime militar, 

não, com todos os ônus que possam vir a existir, eu quero um regime livre, lógico! Mas estou 

me referindo a um fato que aconteceu. Em primeiro lugar, a Previdência não foi dirigida por 

um general, foi dirigida por um servidor, um servidor que fez a exigência... Um servidor que 

nunca teve nada a ver com política, um servidor que sempre foi um sacerdote da Previdência, 

um estudioso que entregou a sua vida a essa Previdência, pena que vocês já não tenham 

conversado com ele. Mas foi esse o ministro Torres de Oliveira, sempre, a vida inteirinha, 

nasceu pobre e está morrendo pobre e foi um sacerdote dessa Previdência. Trabalhava noite 

e dia à exaustão a ponto de eu ter que ir a Santa Catarina, numa ocasião estando com ele, ter 

que socorre-lo porque caiu, desabou, puseram no quarto, chamaram médico, ficou polícia na 

porta para ninguém importuná-lo, para poder descansar 24 horas. Começo a trabalhar oito 

horas da manhã, nós geralmente éramos companheiros de quarto, tomava café de manhã 
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cedinho e saía, até meia noite, uma hora, duas horas da manhã, entrevistas, não sei o que 

mais, sindicato. Ele trabalhava, não sendo dirigido nem... Não era um robô que tinha por trás 

dele alguém dizendo faça isso, faça aquilo. Agora, recebia prestígio do ministro e este por 

sua vez recebia prestígio da Revolução, quer dizer, o ministério representando a Revolução 

no ministério. Eu me refiro a este aspecto, não estou defendendo o regime, é muito diferente, 

eu não estou dizendo que um regime militar funciona melhor do que num regime livre, não 

é isto. E eu acho que é... E eu já disse antes, na vez passada, que eu prefiro menos um pouco 

de pão a mais um pouco de liberdade. 

 

R - Senhor Fuks, a questão da Previdência hoje é mais uma questão administrativa ou é uma 

questão política? 

 

JF - Eu acho que ela é estrutura. Eu acho que... 

 

R - O senhor está afirmando que na década de [19]60 a questão era uma questão 

administrativa. 

 

JF - [19]60? 

 

R - É, na época de [19]60. 

 

JF - Na época do colegiado? 

 

R - Exato. 

 

JF - Na época do colegiado pelo que eu pude acompanhar havia muita corrupção. Embora 

eu reiterei... Eu esclareci que eu acho legítimo... Agora, você pode ter determinados homens 

mal colocados. Muitas vezes não significa que o sistema de representação das classes 

trabalhadoras junto da Previdência, das classes patronais, junto da Previdência, quer dizer, 

quem contribui para a Previdência, esteja acompanhando o que está acontecendo na 

Previdência. Mas havia um governo federal na época que os diversos cargos eram 

distribuídos como se fossem capitalistas, como se fossem propriedade de determinados 

homens. Uma repartição pública não pode ser propriedade de ninguém. 

 

MC - Mas, por exemplo, depois do Golpe Militar acabou a direção do colegiado? 

 

JF - A direção do colegiado terminou. Não, ainda não! Só no INPS. 

 

MC - Só no INPS. Mas a legislação tanto patronal quanto dos trabalhadores era pouca. 

 

JF - Não, não, não... O Corrêa era representante do governo, o Fábio Egito era representante  

das indústrias. 

 

MC - Sim, mas no INPS não teve... 

 

JF - No INPS não, na unificação acabou. 

 

MC - Acabou o voto dos trabalhadores e empresários na direção do INPS. 
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NM - E os trabalhadores não tiveram mais vez, depois de [19]64, na representação? 

 

JF - Tiveram até [19]67. 

 

NM - E o processo de escolha desses trabalhadores era o mesmo do período anterior, de 

[19]60 a [19]64? 

 

JF - Eu não sei, eu não sei te dizer porque eu acho que eram indicações das federações de 

trabalhadores. Eles fazem... Eles tinham escolha, eles eram indicados pelas entidades de 

classe. 

 

NM - Falando ainda do final dos anos [19]60, o senhor apontou como apogeu da Previdência 

Social... 

 

JF - [19]67. 

 

NM - [19]67, [19]70, nós vamos ver que um dos mais graves problemas que vai ocorrer com 

a Previdência Social é o problema da questão dos serviços médicos. Nesse momento a 

Previdência Social adota um modelo que era bastante comum no IAPI de contratar serviços 

à rede privada. O senhor acha que no período anterior a [19]60, [19]64 esse tipo de estratégia 

poderia ser adotada nos IAPs de um modo geral, ou isso só é possível na medida em que os 

sindicatos estão sob intervenção, que os mecanismos de defesa da sociedade civil estão 

desorganizados? 

 

JF - Eu acho perfeitamente possível você utilizar, você não precisa estatizar a medicina. Eu 

acho perfeitamente utilizável a área médica para prestar serviços à Previdência. Eu acho que 

nenhum sindicato é contra isso. 

 

NM - Mas porque não foi colocada a questão da formação de serviços próprios. Por exemplo, 

o senhor que foi engenheiro, que ajudou a montar, a organizar diversos conjuntos 

habitacionais, o senhor em algum momento foi chamado para organizar hospitais do IAPI 

ou mesmo no INPS? 

 

JF - É uma questão de política na área médica a ser seguida, é exatamente isto. O que falta 

definir em última instância? Não está definido até hoje. Você me disse hoje que estão 

discutindo esse problema. E criar, estatizar tudo, quer dizer, aumenta o número de 

associados, aumenta o número de ambulatórios, aumenta o número de hospitais, e vai se 

criar uma máquina imensamente grande, muito difícil de ser administrada, ou então (TI) 

medicina, simplesmente; a medicina é socializada, acabou-se, tudo é do Estado, ou então 

qualquer um, o cidadão se forma em médico, ele atende a clientela, quem procurá-lo, e o 

Estado paga. Mas isso se tornou... Era muito... Porque veja bem: a massa de necessidade 

cresceu violentamente, a estrutura própria não acompanhou. Não acompanhou por quê? 

Porque dependendo exatamente dos homens, da filosofia dos homens que dirigem a área 

médica, eu vou citar um exemplo: E por ocasião da Revolução e quando eu voltei a atuar 

novamente veio, houve uma ordem, uma determinante no sentido de paralisar a construção 

de todos os hospitais; que não se iria mais fazer hospitais, que não se iria mais adotar políticas 

de próprios, que iríamos partir para serviços de terceiros, área privada. Seis meses depois 

veio uma determinação para acabar com toda a urgência os hospitais que nós tínhamos 

paralisado. Então veja que a coisa flutua em função deste ou daquele homem que no 
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momento está dando as ordens, que no momento está dirigindo. Não há uma definição básica 

da assistência médica no Brasil. Ou nós partimos para a socialização da medicina, é um 

caminho, se for esse que a nação decidir... Nós estamos vendo que hoje um regime livre, a 

nação que decida, através de congresso, através dos representantes e tudo... Mas decida... É 

este o caminho, então façam. Então nós vamos saber o que estamos fazendo. Ou pode-se 

partir para uma outra linha de ação que eu acho que me parece melhor. Eu acho que não se 

deve tirar a área privada da assistência médica porque também o nível de associados dentro 

da Previdência é variado sob o aspecto econômico e social, não é o mesmo. Se temos um 

milhão de homens e todos ganham de dois a três salários mínimos, então eu vou estabelecer 

uma relação entre essa situação e o nível de prestação e na área de saúde estatizada. Mas nós 

temos na área de Previdência homens ricos, outros pobres, temos classe média, temos classe 

de salário mínimo, temos classe de dois salários, temos classe de dez salários, de vinte 

salários, temos uma gama muito grande dentro da Previdência. Então eu entendo que é 

preciso garantir para essa classe que tem menos condições, uma assistência médica gratuita, 

sem qualquer tipo de custos. Para aqueles que podem mais, o sujeito poderia perfeitamente 

participar. Em vez de ir ao médico hoje de fora pagar um milhão de consulta, ou mil cruzados 

de consulta. Eu gostaria que eu tivesse a condição de ter na Previdência um homem onde eu 

pagasse cem e tivesse uma consulta, mas tivesse uma consulta, que fosse adequadamente 

atendido. Eu gostaria que em vez de me hospitalizar num hospital particular, que custa uma 

fortuna hoje, inclusive a classe média está impossibilitada quase de fazer isso, que eu pudesse 

me internar num hospital da Previdência, mas onde eu tivesse efetivamente uma assistência 

adequada. Mas isso não está acontecendo, isto é um dos aspectos. O outro aspecto que está 

comprovado é que o governo entra normalmente em áreas e tem custos diferentes da área 

privada porque ela também desenvolve trabalhos diferentes da área privada. E a 

administração de um hospital do Instituto é muito mais cara do que um hospital privado. 

Mas ele ali absorve, deveria pelo menos também, ele ali absorve pesquisa, absorve estudo, 

o desenvolvimento da medicina, equipamentos novos, todos. Então nós poderemos 

diferenciar, eu não sou técnico em medicina, eu não sou médico sequer, mas eu acho que é 

preciso racionalizar isso tudo e pôr isso numa estrada porque nós estamos andando ao léu, 

este é que é o mal. Muda o administrador, muda o ministro da Previdência, ele altera 

completamente o sistema de trabalho que está se fazendo no país. Não existe uma diretriz 

governamental no campo, no caminho da assistência médica e isto é que é preciso. 

 

NM - E era muito discutido o problema da assistência médica na Previdência Social nos anos 

[19]60, no fim dos anos [19]60? 

 

JF - Mas naquela época o problema não era tão sério, ele vem se agravando, porque a 

assistência médica começou na Previdência em torno de [19]54.  

 

MC - Mas o senhor está tendo como ponto de referência o IAPI ... 

 

JF - O IAPI... Foi um dos primeiros...  [19]54 eu acho que não, não em termos de assistência 

médica eu acho que não... 

 

MC - Antes tinha atuação do governo, o IAPB tinha assistência médica, o IAPI também. 

 

JF - Antes de [19]54 já tinha? 

 

MC - Desde os anos [19]30 o IAPI tem assistência médica. 
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JF - Tinha hospitais? 

 

MC - É e tinha convênios com, com Casas de... 

 

JF - Hospital também tinha posterior, que foi quando eles compraram o Hospital da Lagoa 

foi posterior. Mas eu acho que o que falta, nós não podemos dizer, e enfrentamos problemas 

do dia a dia, eu acho que era preciso definir e planejar o futuro, eu acho que isto é o que está 

faltando na situação médica brasileira, uma definição. Minha mulher é médica, o que a 

assistência médica no Brasil fez com os médicos, inclusive com os médicos da Previdência, 

foi acabar com eles. O amor, a dedicação, o carinho, pelo exercício profissional, que tem um 

médico jovem hoje... Procure falar com esse profissional daqui há vinte e cinco ou trinta 

anos e ele arrasado pelo que ele vê no dia a dia no seu trabalho profissional em termos dessa 

unidade de Previdência, acaba com ele. O próprio médico, o próprio médico mudou. 

 

NM - Esse é o sentimento também da sua esposa? 

 

JF - É, exatamente, o próprio médico mudou. O que era um médico da família, um homem 

dedicado, um homem que lhe tratava como um... Ia lá como um filho, hoje é um negociante 

que vai lá e lhe manda para vinte consultórios, e raio-X e laboratório e tem comissões, tem 

não sei o que. Mudou radicalmente a própria conceituação da função médica. A exploração, 

a ganância, essa indecência que aconteceu na área médica que nós estamos vendo até hoje 

aí... Estão botando... Já botaram dois na cadeia, parece, que eram auxiliares, auxiliares de 

enfermagem. Porque dono mesmo de hospital não foi ninguém ainda. Pois é... Mas tudo isto, 

veja bem, eu acho que em termos honestos pode ser conciliado desde que haja um caminho 

definido, sabendo cada um o que vai fazer. 

 

MC - Senhor Fuks, voltando um pouco para a área de habitação, logo depois do Golpe 

Militar, houve uma política de venda dos... 

 

JF - Das unidades previdenciais em [19]64, [19]65. 

 

MC - Das unidades previdenciais... O senhor participou do processo de discussão, de 

definição dessa política? 

 

JF - Não, eu não participei do processo porque esse processo veio na lei, na lei que proibiu 

a Previdência de continuar no campo da habitação. A Previdência foi excluída e foi 

determinado que as unidades fossem todas vendidas. 

 

MC - Foi determinado? 

 

JF - É. Eu entrei é no processo de preparo dessa venda e de execução dessa venda. Em [19]59 

aproximadamente nós vendemos mais de 30 mil unidades, 32 mil, trinta e pouco... 

 

MC - E como é que foi esse processo de venda? 

 

JF - Foi aos ocupantes dentro de critérios que a lei estabelecia. 

 

MC - Quais foram os critérios, o senhor se lembra? 
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JF - Só verificando a lei. Mas ocupante regular de unidades residenciais. Todo ocupante 

regular tinha direito à compra do imóvel. Algumas exceções que eles faziam era, por 

exemplo, imóveis com características especiais, com localização especial, que pudesse ter 

uma destinação para uso de serviço da própria instituição, principalmente em prédios mistos 

onde havia muito prédio, onde havia embaixo lojas com ambulatórios, essa coisa... Tendo 

em cima a moradia. Então o instituto tinha opções e se desejasse demolia, se não desejasse 

aproveitava esses imóveis para utilização própria. Mas, de um modo geral, o critério que a 

lei estabeleceu foi pelo valor de avaliação, que foi levantado, que foi feito e a venda aos 

ocupantes regulares das unidades residenciais que ocupavam. 

 

MC - E o valor dos custos na época se equiparavam ao que? Ao valor da unidade 

habitacional? 

 

JF - Essa avaliação foi feita na época, sempre surgiram problemas, surgiram dificuldades de 

interpretação, sempre o plano social em cima do econômico, o que eu não acho nada de 

errado, mas e... Houve uma certa tendência na época de não se exagerar os preços porque a 

finalidade dessa venda não era uma finalidade espoliativa... Não era uma finalidade de fazer 

lucros com os imóveis, mas tinha uma finalidade... Primeiro: a Previdência não está mais no 

campo da habitação; segundo: o que ela tem de habitação ela passa para os ocupantes por 

um determinado preço fixado numa avaliação; terceiro: vai ter um financiamento de 20 ou 

25 anos, eu não sei lá quantos anos foi, para pagar, para amortizar esse imóvel; quarto: não 

faz mais nada no campo de habitação. Era para acabar com o problema dentro da 

Previdência. Isto foi feito. Ainda hoje deve ter um remanescente, de sei lá... 1000, 1000 e 

poucas unidades de conjuntos que não... Ou de prédios que não estavam regulares, que havia 

muito disso também, que não chegaram a ser vendidos. Então tem as unidades de Brasília 

que também se cogita, hoje, de vender, não sei se vão vender ou não, e grande levas, grandes 

áreas, que era um outro problema, mas que estão sendo gradativamente absorvidas. Muitas 

delas foram absorvidas pelo BNH, na operação de cooperativas residenciais e outras, muitas, 

aliás, a maioria foram favelados e ainda outras que existem... Algumas ainda têm grande 

espaço e agora o próprio ministro falou recentemente para ver se parte para um plano de 

vendas. Ao sair da Previdência no ano passado, no fim do ano passado eu deixei um trabalho 

concluído em que nós definimos, justificamos e definimos e chegamos à conclusão de que 

devíamos fazer a venda integral de todo o patrimônio não utilizado. Esse plano foi aprovado 

pelo Hélio Beltrão e foi aprovado pelo Passarinho. O atual agora... Depois veio o... 

 

MC - Waldir Pires. 

 

JF - Waldir Pires, mas que parece que também andou falando nisso, falou em vender 

também. O Waldir Pires andou fazendo uns ajustes também com algumas áreas, com o BNH, 

cederam algumas áreas para o Brizola para construir escolas. Enfim, o patrimônio da 

Previdência vira é pó. Na realidade ele vira pó, no fim desaparece e não sobra nada dele. Por 

isso eu hoje defendo que nada de comprar coisas para doar para... A Previdência tem que 

tratar é de Previdência e não de imóveis. 

 

MC - O senhor se lembra da época em que foi criado o sistema financeiro de habitação, se 

houve alguma atuação de técnicos ligados aos institutos? 
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JF - Não, não houve não. No ouve não. Ao contrário, ela foi até... Eles fizeram questão de 

afastar os técnicos da Previdência. 

 

NM - Por quê? 

 

JF - Não sei. A dona Sandra Cavalcanti que foi a primeira presidente do BNH e que foi 

inclusive quem eu... Eu a conheço profissionalmente. Trabalhei com a Sandra cinco anos 

como nós estamos sentados aqui, depois eu disse umas verdades para ela, inclusive, e ela 

achou que a Previdência era corrupta, não sei o que mais e que ela não queria... Ela queria 

uma coisa muito limpa daqui para a frente. Foi aquilo que deu. 

 

MC - O senhor trabalhou com a Sandra Cavalcanti aonde? 

 

JF - Aí na Carvalho Hosken. Eu assessorei a Carvalho Hosken durante sete anos. 

 

MC - E ela também trabalhava lá? 

 

JF - Trabalhou lá, trabalhou alguns anos lá. Dois, três anos, quatro anos, uma coisa assim... 

Um período grande. 

 

MC - E ela dizia que não queria a atuação de um técnico de Previdência... 

 

JF - Na ocasião ela chegou a declarar isto em televisão, em entrevista pela televisão. Eu me 

lembro um dia eu estava assistindo uma entrevista... Ela declarou que não... Tanto é que não 

aproveitou. 

 

MC - Só mais tarde? 

 

JF - Só mais tarde é que funcionários da Previdência, também servidores do antigo IAPI 

foram chamados, mas funcionários administrativos, tesoureiros, homens especializados em 

contabilidade, homens de muito bom nível profissional, profissionais que foram convocados 

e estão até hoje muitos deles ainda no BNH. 

 

MC - Eu gostaria que o senhor tratasse sobre esse período da unificação. Qual é a atuação 

do senhor nesse período da unificação da Previdência? O senhor teve alguma participação? 

 

JF - Da unificação eu lhe disse. Quando eu fui chamado pelo Fábio Egito para voltar, quer 

dizer, depois dessa história toda eu fui trabalhar no gabinete dele. Nesse período é coisa de 

[19]64, o ano de [19]65 e o ano de [19]66 foi o ano que se preparou toda a unificação do 

INPS. A reforma administrativa, o Nazaré, eu não me lembro o nome dele, eu tive 

oportunidade de lhe falar até nele, que preparou a reforma administrativa do país, a última, 

que está vigente, e a unificação da Previdência. Eu estava, naquela ocasião, assessorando o 

Conselho de Administração Revolucionário, do IAPI. 

 

MC - O Conselho de Administração Revolucionário? 

 

JF - É. 

 

MC - O nome era esse? 
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JF - Não, não era esse. Eu que chamo assim. Era o Conselho da Administração, mas oriundo 

da Revolução. Era o coronel... Não me lembro... Eu lhe disse... O Cerejo... Eu falei o nome 

para vocês aí antes. Mas nessa ocasião eu estava dando assessoria e dessa assessoria 

inclusive nasceu a minha indicação futura na Secretaria de Patrimônio da Previdência já na 

unificação. 

 

MC - O senhor se lembra desse processo de unificação que o senhor participou? De 

resistência à unificação? 

 

JF - Houve. Houve sim. Houve e basicamente o IAPI, o antigo IAPM, era o núcleo contra a 

unificação da Previdência, mas era um núcleo, eu acho que de pouca expressividade. Tanto 

é que não conseguiu obstaculizar coisa nenhuma e a coisa acabou acontecendo. Mas houve 

uma resistência, uma tentativa. 

 

NM - E nos outros IAPs? O IAPB, por exemplo, o IAPC. 

 

JF - Havia um núcleo no IAPM, mas não era só pessoal do IAPM. O IAPM era o núcleo, era 

a célula onde a turma se reunia lá para fazer o seu movimento revolucionário contra a 

unificação. O IAPB também não aceitou bem a unificação porque para o IAPB a unificação 

significou um nivelamento por baixo. O próprio Hospital da Lagoa, na fase inicial houve 

tanta reação do IAPB, inclusive dessa entidade sindical dos bancários... 

 

MC - CONTEC5*. 

 

JF - Da CONTEC, que na fase inicial o hospital dos bancários não atendia todos os 

associados, continuou atendendo a faixa dos bancários e tudo, mas durante um bom tempo 

ainda. 

 

MC - Mesmo depois da unificação? 

 

JF - Mesmo depois da unificação em face dos problemas gerados porque o nível deles era 

muito bom, e o nível, de um modo geral, da Previdência, era mais para baixo. Então eles 

lutavam contra a queda do nível de atendimento que eles tinham. Mas infelizmente cai nessa 

massa toda não há quem resista. Bota 300, 400 associados na porta que querem entrar e vai 

impedir como? 

 

MC - O senhor era a favor da unificação? 

 

JF - Era. 

 

MC - Por que razão? 

 

JF - Eu entendi que a unificação era um passo importante para reunir recursos, para evitar 

serviços paralelos e obter um rendimento administrativo melhor. Porque realmente você 

tinha o seguinte: nos antigos institutos cada instituto fazia a sua política. Então você tinha, e 

                                                 
5* CONTEC: Confederação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de 

Crédito. 
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isso era comum acontecer, numa determinada cidade você tinha quatro, cinco, seis 

ambulatórios e cada um com equipamentos sofisticados e ociosos. E noutras localidades 

você tinha carência de serviços e carências de atendimento. Então, uma vez que eles 

trabalhavam separados, independentemente uns dos outros, muitas vezes se carreava 

recursos demais para determinadas áreas e deixavam outras sem nada. Aconteciam 

coincidências, mas é que um não sabia o que o outro ia fazer, então se espalhava recursos 

sem uma assistência, um rendimento maior. Como na Previdência eu acho que nós devemos 

aproveitar cada centavo para se obter o máximo de rendimento, você só unificando, 

planejando é que você pode conseguir isto. Por isso que eu acho que a assistência... 

Previdência deve ser uma coisa, benefício deve ser uma coisa e assistência médica é uma 

coisa distinta, mas unificada, em Plano Nacional. Não a União fazer hospitais, o estado fazer 

hospitais, o município fazer hospitais e cada um para o seu lado... Não. Deve unificar o 

esforço e os recursos e planejar uma assistência médica nacional, para o país todo. 

 

MC - Esse período da unificação o senhor disse que havia resistência à unificação. Quais 

eram as formas de atuação desse grupo do IAPM? 

 

JF - Trabalho político, em bastidores. 

 

MC - Como era... O senhor se lembra assim de situações? 

 

 

Fita 6 - Lado B 

 

 

MC - O senhor se lembra desse tipo de atuação? 

 

JF - Utilização na época, em época só podia haver um tipo atuação, prestígio pessoal, 

reuniam homens de prestígio, inclusive militares, para poderem sabotar simplesmente ou 

evitar, não vamos usar a palavra sabotar, evitar que o fato aconteça, influir junto ao governo 

da época para evitar que o fato acontecesse. 

 

NM - E a unificação provocou ressentimentos, disputas internas?  

 

JF - Houve, houve sim. Tanto é que se procurou, como o IAPI, foi privilegiado nessa coisa 

toda, foi que saiu no comando, em nível mais elevado, na formação das primeiras, da 

primeira administração da Previdência em termos de INPS, a designação dos secretários que 

são os segundos homens da linha de administração, é presidente e os secretários e houve 

uma composição praticamente política. Tinha secretário do IAPM, tinha secretário do IAPB, 

tinha secretário do IAPC, tinha secretário do IAPI e assim... Quer dizer, houve uma 

composição em termos dos diversos Institutos que atuavam na Previdência para se compor 

uma primeira administração. Nas próprias secretarias, essa política de unificação mesmo, 

também foi seguida. Eu tinha diretores comigo, eu tinha então diretores do IAPM, tinha 

diretores do IAPB, tinha diretores do IAPC. Procurava compor as funções que nós tínhamos 

e respeitando as posições de maiores destaques de colegas que vinham de outras repartições, 

nós procurávamos também aproveitar, designar, nomear, se não tínhamos influências nem 

intervenções de áreas externas, éramos livres na escolha e na designação do pessoal. 
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MC - O senhor nessa época como Secretário Geral do Patrimônio, o senhor teve contato com 

outros Institutos que também atuavam na área de habitação?  

 

JF - Sim, eu absorvi essas entidades. 

 

MC - Essas experiências que o senhor teve contato o senhor percebeu alguma diferença da 

política habitacional, por exemplo, do antigo IAPI e do IAPM, ou do IAPC? 

 

JF - Nessa época não nos preocupava mais habitação. Em [19]67 nós não tínhamos mais 

preocupação com habitação.  

 

MC - Mas no período anterior quando o senhor trabalhava, vamos voltar um pouco atrás, o 

senhor percebia alguma diferença na política habitacional dos diversos Institutos em relação 

ao IAPI? 

 

JF - A diferença que eu senti, por exemplo, foi que o IAPB tinha mais dinamismo, tinha mais 

desenvoltura no trabalho, tinha uma melhora, tinha uma melhor equipe no campo da 

engenharia, pelo que eu sentia na época. Mas em termos de filosofia de habitação, nunca 

houve nenhum tipo de convívio nem de debate. 

 

MC - O senhor se lembra assim de engenheiros importantes dos outros Institutos, por 

exemplo, do IAPB? O senhor tem alguma nota de um engenheiro que teve assim uma 

participação importante no setor engenharia dos outros institutos? 

 

JF - De memória não recordo, foram tantos os nomes. Posso tentar levantar e numa nova 

oportunidade lhe fornecer. Eu me lembro de alguns que estavam mais próximos de mim. 

Mas também não guardo os nomes, mas eu vou tentar levantar e eu ainda lhe forneço esses 

nomes. 

 

MC - O senhor nesse período que o senhor era secretário geral do Patrimônio e tendo 

diretores dos diversos institutos, qual era a preocupação central naquele período? Qual era a 

questão do período, isso foi na época já da gestão do Torres de Oliveira. 

 

JF - Duas preocupações naquela ocasião. Primeiro estruturar e primeiro e escolher os homens 

para os locais, depois e tentar um convívio bom com esses servidores, fazê-los sentir que 

não era, que não se tratava de IAPI mandando, mas fazê-los sentir que nós estávamos todos 

numa casa, que nós estávamos todos trabalhando com a mesma finalidade. Enfim, política 

administrativa. Fazer uma política administrativa compatível e segundo lugar também, 

absorver e instalar adequadamente todos esses institutos, que eu estava nessa ocasião 

instalado na Avenida Venezuela, no 134 onde hoje funciona o Posto de Assistência Médica 

do Instituto no quinto andar, que era a antiga sede da administração do IAPM. Aquela área 

ficou destinada para patrimônio. E eu recebi lá o IAPB, o IAPC, departamentos da mesma 

linha. Foram todos deslocados para lá. IAPC, IAPB, IAPM, AIPFESP, IAPTEC, SAMDU 

que também tinha uma gama de pessoal ligado a área de construção. 

 

MC - E o SAMDU? 

 

JF - Tinha também, tinha, uma áreazinha de engenharia lá, tinha alguns engenheiros, também 

tinha. 
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MC - Qual é a relação do SAMDU e a atuação? 

 

JF - A SAMDU também tinha sido absorvida nesse sistema. 

 

MC - Sim, mas o SAMDU tinha política habitacional? 

 

JF - Não! Engenheiros. 

 

MC - Ah! Engenheiros do SAMDU. 

 

JF - Engenheiros do SAMDU. Eu absorvi os departamentos e a área técnicas de todas as 

entidades. Então era chegar lá na segunda-feira de manhã encontrar caminhões na porta e 

você dá, tira tudo que está nos caminhões bota lá para dentro e se arruma. Então foi uma 

verdadeira loucura, quer dizer, tendo que atender ao mesmo tempo a mecânica das 

necessidades da Instituição e trazer essa gente toda, arrumar essa gente toda, instalar essa 

gente toda, esse foi um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Ajustamos a máquina. 

Conseguimos ajeitá-la, ela passou a funcionar, criou-se um estado de espírito, foi 

desaparecendo gradativamente aquela sensação de estranhos, de estarmos na casa de um 

estranho, o grupo se uniu, se ajustou, e eu procurei por outro lado também fazer uma política 

de entendimento, de confraternização, de não ser chefe mais, de ser companheiro de trabalho 

e dentro desses termos nós trabalhamos, nós nos ajustamos e  a coisa prosseguiu e 

conseguimos partir para um programa de trabalho e outra coisa também que estimulou muito 

essa equipe foi, nós obtivemos bons recursos na época e partimos para uma série grande de 

projetos, e você bota um profissional, tem trabalho pra ele, tem coisa para desenvolver, para 

criar ele, você o cativa. Você o traz. 

 

MC - Quais eram os projetos na época? 

 

JF - Agências eram centenas; agências, ambulatórios, postos de benefícios, hospitais, enfim, 

uma gama grande de trabalho. 

 

MC - Isso, construção desses... 

 

JF - Construção dessas unidades, reforma das unidades existentes, havia uma gama de 

trabalho muito grande. 

 

MC - E o senhor ficou como Secretário Geral de Patrimônio até que...  

 

JF - Até [19]70. 

 

MC - Até [19]70. O que houve em [19]70? 

 

JF - Mudou a administração. E eu saí também com a administração mudada. [19]70 deve ter 

sido o Ministro Júlio Barata; se não me engano. 

 

MC - Então na época do Júlio Barata, o senhor saiu? 

 

JF - Saí. 
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MC - É interessante que saiu uma série de antigos dirigentes do IAPI. Por quê? 

 

JF - É. A gente não se entende com todo mundo. Você sente uma certa coerência, se você 

examinar esse quadro todo, esse desenvolvimento das coisas, você vai sentir uma certa 

coerência de um determinado grupo em relação a determinados administradores, ou eles 

vinham com muita ênfase, com muita vontade de apoiar e trabalhar dentro de determinados 

grupos ou então, se deslocava e afastava, era a escola de administração; o sistema de trabalho 

tudo mais. Eu saí com o Barata pelo seguinte: a razão básica, havia outras mais essa foi a 

básica. Eu trabalhava como secretário já há três anos, trabalhava comigo um servidor de 

trinta e tantos anos de instituição, José Piratininga Júnior, um servidor digníssimo, meu 

amigo até o dia de hoje, está conosco ainda, está entre nós, já é um senhor de idade e quando 

o presidente então da instituição o homem que o substituiu e quando o Torres, quando o 

Passarinho saiu do Ministério, entrou Júlio Barata. O Torres saiu com o Passarinho, com o 

Júlio Barata entrou e Walter Graciosa Borges, talvez você já tivesse ouvido falar nele. 

 

MC - Já, ele foi do IAPI. 

 

JF - Foi, Walter é outro que também tem muita história para te contar. Ele era procurador do 

IAPI, homem de administração muitos anos, muito ligado ao Passarinho, essa coisa toda. 

Entrou o Walter. O Walter pediu que eu continuasse. Continuei com o Walter, conhecia o 

Walter, tínhamos relações tudo mais. Walter ficou cem dias, brigou com o Barata. Porque 

aconteceu o seguinte: quem fez o Walter e quem fez o Barata foi o Passarinho, o Passarinho 

saiu da área do trabalho e Previdência para a área de Educação, governo de Médici. Nessa 

saída o Passarinho estava com muita influência, com muita projeção, ele fez o Barata 

ministro e fez o Walter presidente do INPS, muito bem; mas parece que o Barata chegou à 

conclusão de que o Walter era homem do Passarinho e achou que era melhor tirar um homem 

do Passarinho e botar um homem dele, muito bem; então começaram a se criar os choques 

entre o Ministro e o Presidente do INPS, o Walter agüentou cem dias, era os cem dias de 

Napoleão, o Walter agüentou cem dias esse debate, no fim perdeu a paciência, o Walter é 

um grandão, homem de um metro e oitenta e tantos, largo, desbocado que só ele, chegou 

numa certa altura escreveu uma carta muito da malcriada, deu para o ministro e foi embora, 

bom; com a saída do Walter entrou para Presidente do instituto um médico do instituto, o 

nome é Maia, não recordo exatamente o nome dele, parece-me Maia não sei o que Maia; e 

que assumiu a presidência, e depois de uma semana mais ou menos me convida para 

permanecer no cargo, que eu continuasse, disse que tinha tido boas referências, tudo mais, 

que gostaria que eu continuasse; tudo bem, vamos trabalhar, mais dois ou três dias depois 

desse convite formal para que eu continuasse no cargo, eu estou no gabinete do Presidente, 

está sentado ao lado da mesa dele um cidadão, ele me chama e me diz o seguinte: “Doutor 

Fuks, eu queria lhe apresentar seu novo secretário adjunto”, deixa eu lhe fazer um parêntese 

para explicar o que é secretário adjunto: A secretaria funcionava na base de dois homens, o 

titular e o substituto, era o secretário e o secretário adjunto que substituía o titular nos seus 

impedimentos, nas suas viagens e lhe ajudava a trabalhar normalmente, era um vice, muito 

bem; então o presidente me chama, diz: “Doutor Fuks queria lhe apresentar o seu secretário 

adjunto”. Eu sento, vou conversar com o cidadão, o cidadão era um ferroviário aposentado, 

não tinha a mínima idéia do que nós fazíamos lá dentro da secretaria, e nessa ocasião a 

Secretaria de Patrimônio também tratava de partes de serviços gerais, era uma secretaria 

ampla, eu virei para o presidente e disse: “Olha presidente, o senhor vai me perdoar, e 

acontece o seguinte que o meu secretário adjunto que está em exercício, é um homem com 
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quem eu convivo há vinte e tantos anos; e um homem a quem eu assino um cheque em 

branco, e não tenho, sequer me perturba o sono, e o senhor há de convir, o nosso sistema de 

trabalho na secretaria é um trabalho descentralizado: “porque eu não assinava tudo não, eu 

delegava muita coisa, porque era uma loucura, você ia passar o dia inteiro assinando papel, 

então a gente delega, abre, descentraliza.” Então tem muita coisa delegada ao secretário 

adjunto que ele decide, ele toca para frente, de modo que o senhor me apresenta um senhor 

aqui, pode ser a criatura mais linda do mundo, não o conheço, não posso fazer nenhum juízo 

dele, mas acontece o seguinte: lamento lhe dizer que para secretário adjunto eu não posso, 

não tenho condições de aceitar”. “Mas é pessoa indicada pelo ministro... Tudo bem, a pessoa 

era indicada pelo Júlio Barata, eu não concordei, não aceitei e antes de sair, ainda antes de 

descer disse apenas: “Presidente, apenas quero lhe pedir mais uma coisa, porque eu sei que 

naturalmente o senhor vai providenciar um novo secretário, vai designar um novo secretário, 

mas antes de sair eu quero apenas lhe pedir uma gentileza, que o senhor chamasse o seu 

Piratininga e o senhor mesmo comunicasse a ele que ele vai ser dispensado, porque ele faz 

jus pelo menos a essa consideração.” Fui embora, daqui fui afastado e acabou-se essa fase 

da Previdência. Me desliguei da administração. De [19]70 a [19]77 eu fui trabalhar como 

engenheiro do Instituto e fui tratar de minha vida aí fora, assessor, trabalhos outros, outras 

coisas, fui ganhar meu pão simplesmente. 

 

MC - Eu gostaria que se o senhor pudesse fazer uma análise mais ampla desse período do 

Júlio Barata já que... 

 

JF - Não conheço, eu estive afastado. 

 

MC - Porque é sintomático que alguns outros elementos também do IAPI foram também 

nesse período afastados, por exemplo, José Dias Corrêa Sobrinho. 

 

JF - Esteve afastado. 

 

MC - O que liga, quer dizer, o senhor tem uma história... 

 

JF - Não, porque o Júlio Barata, um fato... Não, eu não posso dar razão porque eu não vivi. 

O fato que eu vivi, este foi um outro fato que vivi no período dele, e um outro fato foi assim 

que ele assumiu a pasta, o Ministério. Nós estávamos e o Walter Graciosa, presidente do 

instituto, era próximo, estávamos próximo do Natal dois ou três dias antes, então o Walter 

nos convidou, disse: “Vamos cumprimentar o ministro”. Foram todos os secretários, juntos 

fomos cumprimentar o ministro. Nós fomos recebidos, e muito de nós tínhamos participado 

da administração anterior. Então o ministro nos recebeu com pedras na mão, ele passou a 

desancar a administração anterior, parecia que tinha gente do mais baixo padrão que existisse 

nessa terra, quando nós tínhamos, todos nós andávamos de cabeça erguida e vaidosos por 

termos pertencido àquela administração, ele entra e daí começou e a degringolar inclusive 

com o próprio Walter Graciosa já começou o desencontro. 

 

MC - O senhor disse que o Passarinho é que indicou o... 

 

JF - Ao que eu sei também logicamente eu não assisti o Passarinho fazer outro ministro, mas 

é comentário geral da época, que o Passarinho havia feito o Júlio Barata ministro e que o 

Júlio Barata tinha trabalhado como assessor do Passarinho no Ministério. 
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MC - É como se ele depois se voltasse contra... 

 

JF - A criatura contra o criador. É exatamente isto. 

 

MC - Nesse sentido agora... 

 

JF - Foi, foi. Ele quis partir, tudo bem, um direito dele. Agora quanto a atuação dele, tudo 

mais eu não... 

 

MC - Mas quer dizer que teve essa experiência, esse encontro com o Ministro, e o Ministro 

desancou? 

 

JF - Desancou, disse que inclusive numas observações que eram, eram até grotescas. Ele 

disse que a empregada dele, ou empregada de uma pessoa amiga dele, foi a um instituto um 

negócio de assistência médica, não sei o que mais, aconteceu isto e aquilo e em virtude disso 

ele chegava à conclusão, por exemplo, que a assistência médica do Instituto era um caos. 

Então ele pega o exemplo de um fato isolado e chega a uma conclusão generalizada e por aí 

afora, então... 

 

MC - O senhor poderia lembrar as críticas que ele fez à administração anterior? 

 

JF - Olha, é... 

 

MC - Que tipo de críticas? 

 

JF - Ele simplesmente achava que aquilo era uma desordem completa, que aquilo era uma 

anarquia, que a administração não valeu nada, e por aí afora. Em termos genéricos nós fomos 

cumprimentá-lo no Natal, não era nem reunião de trabalho. Quer dizer, que aconteceu que 

nós tivemos, é questão de educação cumprimentá-lo e nós mandamos embora, acabou, não 

criticou este ou aquele fato, ou isto ou aquilo, ou entrou em detalhes de fatos, nada disso, ele 

generalizou o conceito e acabou-se. 

 

MC - De [19]70 a [19]77 o senhor esteve afastado da Previdência, quer dizer, o senhor esteve 

afastado da direção da Previdência Social? 

 

JF - Isto. Estive como engenheiro da Previdência. 

 

MC - Como engenheiro. É esse período, voltando um pouco atrás, esse período de venda de 

imóveis em que se... 

 

JF - Isto foi antes. 

 

MC - Isto foi antes. 

 

JF - Foi [19]69. 

 

MC - Foi [19]69 e aí essa política se completou como, quer dizer... 
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JF - [19]69, nós vendemos trinta e tantas unidades, vendemos e liquidamos. Depois não 

houve mais vendas. 

 

MC - Não houve mais vendas. De [19]70 a [19]77 o senhor esteve só como engenheiro? 

 

JF - Estava lotado na direção geral, trabalhando, como engenheiro entendendo meus 

processos, qualquer seleção que me era solicitada eu atendia. 

 

MC - Que tipo de processo o senhor fazia nesse período? 

 

JF - Técnicos, processos de construção de locação, avaliações, toda a gama de trabalhos 

próprios da carreira. 

 

MC - E o que, como é que o senhor voltou a ficar na direção em [19]77? 

 

JD - Muito bem; em [19]77 eu estava prestes a me aposentar. E era então secretário do 

instituto um coronel secretário de engenharia, secretário de engenharia e administração do 

patrimônio. 

 

MC - O nome da secretaria era essa, Secretaria de Engenharia e Administração o Patrimônio, 

não é isso? 

 

JF - Nessa época não, não, não. Nessa época era Secretaria de Patrimônio ainda, Patrimônio 

e Serviços Gerais, ainda nessa época. Sali Shaiberg ... 

 

MC - Sali Shaiberg. 

 

JF - É se não estou errando o nome, ou é alguma coisa muito parecida com isso. Sali era 

secretário da linha nessa ocasião. 

 

MC - Secretário... 

 

JF - Dessa linha. De Engenharia e Patrimônio e Serviços Gerais. Funcionava na [rua] 

México, 128, [19]70 a [19]77, [19]78, [19]79, exatamente durante estes sete anos que eu 

estava como engenheiro, nós tivemos alguns problemas inclusive, eu trabalhava fora e 

trabalhava no instituto e eu tenho que confessar que nem sempre eu dava o horário 

integralzinho ao Instituto, às vezes ou a atividade fora me ocupava mais então, a gente 

procura compensar e tudo mais. O Sali é homem de formação militar, quando saiu o plano 

de reclassificação em cargos, isso se não me falha a memória em [19]75, o Sali fez uma 

reunião dos engenheiros e disse: “Olha, saiu um plano agora, os salários melhoraram essa 

coisa toda e eu quero horário integral direitinho, ponto e só pode ocupar funções de chefia 

aqueles que derem as oito horas totais, dedicação exclusiva...”, enfim aquelas coisas todas. 

Nessa ocasião eu então reagi e discuti com o Sali dizendo a ele o seguinte: primeiro lugar, 

que o trabalho profissional de nível universitário, não se mede nem se conta pelas horas que 

ele está sentado numa mesa, um determinado local, você pode estar em casa e estar 

trabalhando, você pode estar até deitado na sua cama onde você dorme você está trabalhando, 

porque você trabalha com a cabeça, você não está preenchendo fichinha nem batendo numa 

máquina, é trabalho intelectual, diferente. E além do mais os salários realmente do Instituto 

eram muito pequenos, eu não tinha condições de sustentar minha família, não ganhava a 
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despesa de casa, eu tinha que procurar ganhar por fora. Então eu expliquei a ele, disse que 

eu lamentava, mas eu ia procurar uma solução qualquer, eu ia me licenciar qualquer coisa, 

porque não dava. Eu sei que depois dessa conversa toda, eu acabei, nessa época já era 

ministro o Nascimento Silva, e Francisco Luiz Torres de Oliveira era assessor do ministro, 

era o homem que já estava programando a separação, o SINPAS já estava sendo preparado, 

o SINPAS nesta fase, eu procurei o Torres e pedi a ele para ver se havia condições, expliquei 

as razões, se havia condições de eu ir para o ministério, ele me disse que ia ver o que se 

podia fazer. Voltei ao Sali e depois de uns quinze dias, e disse a ele, pedia a ele o seguinte: 

que ele não perturbasse, se houvesse uma requisição para eu sair do ministério que ele me 

fizesse pelo menos o favor de não, isso em [19]75, ocasião do plano de classificação, que 

ele não me negasse a saída do Instituto, nessa ocasião ele já me conhecia, nós tivemos vários 

tratos com relação a diversos assuntos, tivemos vários debates, então ele me fez uma 

proposta, ele disse assim: “O que o senhor quer para não sair do Instituto? Eu não queria 

perder a sua experiência”. Eu digo: “Coronel, eu não quero nada, quero que o senhor me 

permita ganhar meu pão é só isto.” Então não pedi nada. “Então o senhor não me ponha 

embaixo de um relógio com ponto com oito horas fechadas, eu não tenho condições.” No 

final conversamos, chegamos a um entendimento, eu comparecia diariamente, dava quatro, 

cinco horas diariamente, mas ali no rigor do tempo do relógio, depois atendia outras 

obrigações minhas profissionais também, e daí nasceu entre nós uma relação amistosa até. 

Em [19]77, voltando agora, eu estava pensando em já me aposentar, eu fui a ele para dar um 

abraço nele, para me despedir dele. Foi quando ele me fez uma proposta, ele queria me 

oferecer desde que eu me desvinculasse de qualquer trabalho fora da instituição, e o cargo 

de engenheiro chefe, chefia da Engenharia da Direção Geral, e que era um dos departamentos 

da secretaria, um dos grandes setores da secretaria, e a vantagem que ele me oferecia que 

financeiramente eu passava a ganhar menos, mas a vantagem que me oferecia nessa ocasião 

é que eu teria uma possibilidade melhor de aposentadoria, que eu exercesse um determinado 

cargo, são os chamados Cargos de Direção Superior, DS, então se eu tivesse um determinado 

tempo em exercício de DS, eu teria condições de uma aposentadoria favorável, isso 

naturalmente, nessa altura da vida me interessava muito, então eu optei, optei e assumi a área 

de engenharia, aí foi o retorno, aí está a resposta a sua pergunta. Foi o retorno à atividade de 

chefia e desenvolvendo em [19]77, logo a seguir veio em [19]78, veio a criação do INAMPS. 

[19]77 para [19]78 foi esse período em que foi criado o SINPAS, dividindo o INAMPS, o 

IAPAS, o INPS, o atual INPS de Benefícios, é a FUNABEM, a LBA, enfim toda essa gama 

que hoje compõe o sistema de Previdência brasileira. Foi aí com isso eu lhe respondi. 

 

MC - Sim, é quer dizer, o senhor foi chefe do Setor de Engenharia... 

 

JF - Bom, quando o SINPAS foi criado, quando o SINPAS foi criado e Ministro Nascimento 

Silva, assessor do Ministro como já lhe disse, Torres de Oliveira, quando se procurou então 

e o INAMPS, Sali ficou na área do INAMPS, a secretaria de engenharia passou para o 

IAPAS, então o IAPAS precisava de um secretário para compor a nova administração, e eu 

fui designado. Foram nomes indicados e o Ministério me escolheu. 

 

MC - O senhor foi o que do INAMPS? Secretário Geral... 

 

JF - Secretário Geral de Engenharia e Patrimônio e Engenharia. 

 

MC - Então tinha o cargo e Presidente do IAPAS, o senhor vinha... 
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JF - Exato, é o segundo plano. É o segundo nível funcional. É o segundo nível funcional na 

área específica. Porque nós passamos a trabalhar em regime de secretarias, Secretaria de 

Arrecadação, Secretaria de Finanças, Secretaria de Engenharia e Patrimônio, e toda essa 

Secretaria de Engenharia e Patrimônio eu a criei nessa ocasião, por ocasião da instalação do 

SINPAS porque eu achei, há muitos anos eu lutava por um setor que usasse o nome 

Engenharia, porque eu acho que já era hora depois de tantos e tantos anos, dar um pouquinho 

de prestígio ao engenheiro também, que havia Secretaria de Assistência Médica, tem a 

Procuradoria, o engenheiro era um cachorro aí que está jogado pelos cantos, digo não, já é 

hora de chegar. Com o apoio do Ministério, particularmente do Torres que é amigo pessoal 

com quem convivi tantos anos, com quem trabalhei, ele como presidente, eu obtive na 

estrutura do IAPAS a criação desse setor e foi aí abrangeu-se, e na designação do titular para 

esse setor, foram dois ou três nomes para lá e veio o meu como escolhido, aí foi meu retorno, 

então em vez de me aposentar como diretor de Engenharia que seria uma vantagem eu acabei 

me aposentando como secretário. Quer dizer valeu o investimento que eu fiz em me 

aposentar um pouco depois, mas em condições mais vantajosas. 

 

MC - Essa reestruturação da Previdência Social, através do SINPAS, qual é a avaliação que 

o senhor faz dela? 

 

JF - Olha eu acho que a idéia basicamente é válida; mas ela não foi aplicada em cima do seu 

plano original, porque a idéia básica seria separar linhas de atuação por especialidades, por 

finalidades e se criar uma série de áreas inclusive até área industrial dentro da linha para 

atender todas as mais entidades. O que exemplificando no que nós entendíamos na origem 

da idéia. O INAMPS ia tratar exclusivamente da Assistência Médica. O IAPAS trataria de 

arrecadar dinheiro e do patrimônio. Mas por exemplo, e o INAMPS tinha veículos, o IAPAS 

tinha veículos, o INPS tinha veículos, em vez de termos três garagens separadas, nós 

teríamos uma unidade só, entende? Nós procuraríamos então, através, enxugar 

administrativamente o sistema de modo a reduzir os custos administrativos e a capacitar cada 

órgão a se especializar no seu setor de trabalho para poder atender aos demais. Quer dizer, o 

INAMPS faz assistência médica, mas haveria uma área industrial, por exemplo, que trataria 

do conserto das cadeiras, das mesas e problemas de equipamentos, enfim, esse setor seria 

um setor industrial que iria atender a cada uma dessas entidades nas suas necessidades grã... 

 

 

Fita 7 – Lado A 

 

 

JF - Mas enfim, a filosofia inicial era exatamente essa, criar um sistema enxuto, seria uma 

espécie sei lá de dois ou três, os três setores fundamentais, os principais, os cabeças e toda 

linha auxiliar para dar apoio a este sistema para funcionamento. Mas o que acontece que na 

realidade a coisa ficou diferente, no debate para implantação do sistema cada Instituto 

começou a defender a sua liberdade, então cada um quer a sua gráfica, cada um quer a sua 

garagem, cada um quer o seu setor de serviços gerais e cada um quer o seu setor de pessoal 

e na realidade o que aconteceu, foram construídos três institutos independentes, tendo cada 

um o que os outros também têm. Quer dizer, a filosofia básica do INAMPS, do SINPAS, 

não foi respeitada por imposições e por influências da esfera ministerial, do prestígio de cada 

um dos elementos, dos ex-institutos. De modo que na realidade não se implantou um sistema 

de cooperação, mas se implantaram três institutos. E estão aí. 
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MC - Seu José Fuks nesse período que o senhor estava no IAPAS, também um período que 

há certos movimentos sociais, principalmente de invasão nos terrenos do IAPAS. Isso por 

volta dos anos [19]80, início de [19]80, nos anos [19]70, nos anos [19]80 como é que isso 

foi tratado, como é que isso repercutiu dentro... 

 

JF - Olha, a administração da Previdência sempre tratou esse aspecto com muito cuidado. 

Nunca foi violento, nunca provocou ou propiciou ou colaborou com qualquer tipo de 

agressão ou violência e o que aconteceu é que os fatos aconteceram, invasões houve, dentro 

do direito nós procurávamos evitá-las ou às vezes aconteciam, e nós procurávamos reduzir 

as suas conseqüências, porque nós tínhamos obrigação de defender o patrimônio da 

instituição. O patrimônio não é de um grupo que invade. O patrimônio é de todos e se um 

grupo invade está prejudicando o patrimônio de uma coletividade, você tem a obrigação 

moral e legal de defender. Mas tudo isso sempre foi feito com muito cuidado e sempre 

prevalecia a condição, nós somos institutos de Previdência, nós não podemos ser violentos, 

nós não podemos agredir, nós temos que atuar rigorosamente dentro da lei, e a lei é difícil, 

dentro da lei é difícil. Mas os fatos ocorreram inúmeras vezes e nós apenas procurávamos 

mediar e ajustar, às vezes conseguíamos impedir e muitas vezes as invasões se verificavam 

e até hoje estão aí, não se conseguia mais nada. 

 

MC - E essas invasões, quais eram os determinantes assim.... 

 

JF - Agitações sociais, políticos que influenciavam e campanhas presidenciais também, eram 

promessas como hoje tem políticos que pegam um carro, uma Kombi dessas aí, saem pelo 

Rio afora dizendo, prometendo e fazendo e estimulava esse tipo de coisa também. 

 

MC - Por exemplo, eu me lembro que teve uma área que foi invadida em Bangu, essa área... 

 

JF - Vila do Vintém, lá... Vila do Vintém. 

 

MC - Eu acho que é. 

 

JF - Eu acho que é por ali. Essa não foi em [19]40 e tantos? Negócio de Getúlio, quando que 

Getúlio voltou a segunda vez? 

 

MC - Em [19]50. 

 

JF - Então foi por aí. Disse que doutor Getúlio mandou. 

 

MC - Mandou invadir uma área? 

 

JF - É o que eles diziam. Deve ser algum candidato a deputado lá pelo PTB, sei lá por que, 

diziam doutor Getúlio mandou, tomem conta e aí eles daí tomam mesmo e vai enfrentar para 

ver como é o negócio. 

 

MC - E essa área era de que instituição? 

 

JF - Não recordo. Especificamente não, mas fatos, diversas vezes fatos iguais a esses 

aconteceram, até recentemente aqui, lá em Heliópolis, São Paulo, uma área imensa está toda 

invadida também, ela foi gradativamente sendo invadida até praticamente tomarem. Agora 



 

 

93 

 

o BNH e a Prefeitura de São Paulo acabou absorvendo, estão procurando dar uma solução 

um pouco mais decente àquela gente. 

 

MC - Então de fato não há assim um controle para essas invasões por parte da Previdência? 

 

JF - Para responder a sua pergunta eu vou lhe citar, contar uma pequena historinha. Eu estava 

uma ocasião aqui no Ministério da Saúde, no Ministério da Marinha na área da Saúde e 

conversando com um Almirante, que era chefe do Serviço Médico da Marinha, era coisa que 

também se relacionava com negócio, com instituto de produção de remédio, essa coisa toda... 

E era um problema de área física, na história; e conversando com esse Almirante tinha havido 

há pouco tempo atrás, nós tínhamos tido uma área também ameaçada, invadida e tal, então 

brincando com o Almirante eu disse: “Almirante, estou lhe ajudando, o senhor também podia 

me ajudar, arranjar um carro de fuzileiros navais para tomar conta lá das nossas áreas porque 

nós não estamos conseguindo segurar. Ele disse assim: “Eu não seguro as minhas, como é 

que os senhores vão segurar a de vocês?” Não, só o Exército, nem sei se o Exército consegue. 

Porque acontece o seguinte: você chega num terreno, você encontra uma criatura, uma 

mulher, muitas vezes filhos pequenos e vai agir com violência, vai agredir? Não pode. Esse 

é um problema social e bravo. O que nós temos que procurar é solução para esses problemas. 

Porque não é violência, isso não vai resolver nada não. Só traz mais ódio e só traz mais, 

mais, e mais problemas, não soluciona nada. Na Previdência nós lutávamos sempre 

juridicamente, procurávamos evitar, íamos a juízo, mas nunca na violência, no direito que 

era possível. 

 

MC - Mas teve vitórias na Justiça? 

 

JF - Houve, houve, houve. Geralmente os terrenos menores nós conseguíamos desocupar, 

áreas pequenas, lotes isolados, mas áreas... Léguas mesmo, entrou não sai mais. Tentamos 

inclusive, o BNH, existe uma derivação específica em que ao BNH são dadas atribuições de 

lei para amparar áreas faveladas, essa coisa toda para ver se melhora o nível de vida, porque 

veja bem, o que estava acontecendo é que o Instituto detinha essas áreas faveladas e não 

podia fazer nada por essa gente, ao contrário que queria a área de volta, legalmente era esse 

o aspecto. O BNH podia fazer alguma coisa por essa gente em face da lei, em face do recurso, 

mas por outro lado não tinha área, então ficavam os institutos e o BNH, cada um olhando 

um para o outro, mas não sentavam, na última, agora em 1984 eu consegui uma série de 

encontros com o BNH e nós sentamos numa mesma mesa, exatamente eu defendia a tese 

que a lei até certo ponto permite, eu estava na dependência de uma regulamentação que nós 

podemos até doar ao BNH essas áreas para que ele então através de recursos que estão 

previstos no ato legal, através de caminhos que estão previstos no ato legal possa dar uma 

assistência a essa gente e dar um pouco de dignidade à vida dessa gente, porque eles vivem 

lá como invasores e não tem sossego, não tem paz, não tem condições de fazer coisa 

nenhuma, querem fazer uma melhoria qualquer não podem, quer dizer, nem ata nem desata. 

Então, tentou-se e problema de Heliópolis, em São Paulo, foi ajustado com o BNH dentro 

desse espírito, até o Ministro Passarinho foi quem sancionou o acordo, o convênio que foi 

feito com o BNH no sentido, nós praticamente cedemos, eles nos pagaram um valor 

simbólico de centavos lá por metro quadrado, um valor que não teve expressão nenhuma, 

mas vão, pelo menos disseram que iam tentar ajustar aquilo, arrumar, acertar, então, enfim, 

criar um clima, uma condição mais humana de vida. E isto ainda há muito o que fazer nesta 

área, ainda há muitos terrenos que tem nessa condição e que estão precisando efetivamente 

do olhar da administração pública. 
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MC - O senhor ficou no IAPAS até... 

 

JF - Até agosto do ano passado. 

 

MC - Até agosto do ano passado. Então o senhor pegou a administração do Beltrão, do 

Passarinho... 

 

JF - Exato, Beltrão, Passarinho... 

 

MC - E pegou até o Waldir Pires também. 

 

JF - Não. O Waldir Pires eu saí. 

 

MC - Quando ele entrou o senhor saiu? 

 

JF - Eu saí em agosto do ano passado, o Waldir já tinha, já... Cheguei a pegar um 

periodozinho dele também. Mas saí porque aí entrou um problema político, fui o último 

secretário a ser exonerado. 

 

MC - Hein? 

 

JF - Fui o último secretário da antiga administração a ser exonerado. Por isso demorou tanto, 

porque as nomeações todas agora são políticas. 

 

MC - O senhor saiu por problema político no sentido de... O senhor poderia decifrar essa... 

 

JF - Eu não sou político, sou servidor, sou profissional. São partidos, elementos partidários 

que vieram ocupar cargos, por imposição do partido, do partido PMDB, aí não tem 

discussão. 

 

MC - Essa retomada do senhor para Previdência em termos de cargo, a partir de [19]67, o 

senhor acha que teve assim uma mudança na política, quer dizer, como o IAPAS provocou 

uma mudança para a atuação da Previdência no setor do patrimônio? 

 

JF - Não, não, não. E nós passamos um longo período de tempo, todo tempo do Beltrão, todo 

tempo do Passarinho, nós praticamente ao pudemos fazer nada na área patrimonial porque 

não havia mais recursos, a Previdência estava em permanente déficit não tinha, havia 

preocupação, é pagar o benefício no fim do mês, ninguém mais nessa altura se preocupava 

em qualquer tipo de realização no campo de construção de qualquer coisa. O Jair Soares 

ainda fez alguma coisa nesse período, que ele construiu, ele fez no Rio Grande do Sul uma 

série de construções e isso foi apreciado por muita gente como investimento político. Não 

foi o primeiro creio que não será o último. Mas é tempo de Beltrão é tempo de quando eu 

voltei a atuar novamente na área, porque com o tempo Jair Soares estava aposentado, mas 

no tempo de Beltrão, no tempo de Passarinho a preocupação permanente, diária, era controle 

de caixa para saber se não vai faltar o dinheirinho no banco para dar para o benefício, porque 

esse que é o desespero, uma dificuldade, há dificuldade econômica no país muito acentuada, 

a redução violenta das folhas de pagamento, desemprego. A queda da receita da Previdência 

nesse período é inventar tudo que se pode inventar para conseguir arrecadar mais dez 
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centavos, então se fez tudo que se pode, facilitar pagar, pagar sem multa, pagar isso, pagar 

daquele jeito, enfim, o que se podia criar, felizmente agora recentemente depois que 

voltamos ao regime democrático essas coisas começaram até parece que o Waldir Pires, diz 

ele pelo menos, eu não, não sei diz ele que chegou a equilibrar, talvez porque efetivamente 

as coisas melhoraram, a receita aumentou e também um dos fatores que eu acho que 

contribuiu muito foi o combate violento que se fez dessa vez à corrupção. Era através de 

Polícia Federal e outras coisas, porque a coisa chegou a um ponto realmente que, sempre 

houve, nós sabemos que sempre houve e numa máquina gigantesca como essa é totalmente 

impossível evitar que qualquer coisa desse gênero possa acontecer, acontece. Mas chegou a 

um estado que é caso de calamidade e está tudo bem, todos atuaram, continuam até hoje e é 

para botar na cadeia mesmo, é segurar e botar na cadeia mesmo, pena que muitos poucos 

foram para cadeia. 

 

MC - Bem, na gestão do Jair Soares, o senhor estava no cargo de direção? 

 

JF - Só na fase inicial, bem no início, bem no início. Aí é política. Aí não tem discussão. 

Funcionário de carreira já está habituado com essas coisas, predomina o aspecto político, a 

seleção é através de partido político então eu não sou. 

 

MC - O senhor não faz política? 

 

JF - Não. 

 

MC - Na visão do senhor, o senhor não faz política? 

 

JF - Nunca fiz política partidária. 

 

MC - Qual a política do senhor? 

 

JF - Hein? 

 

MC - Qual a política que o senhor faz? 

 

JF - A política de vida, pô! De comportamento, mas ligar a partido, eu posso saber o que eu 

desejo para o Brasil isso eu posso saber, mas nunca me vinculei a partido, nunca propiciei, 

nunca pleiteei nada politicamente, nunca participei de eleições, não tenho, não sinto muita 

tendência para esse tipo de coisa. 

 

MC - Mas na época da Previdência o senhor não se achegou a grupos, o senhor não esteve 

estabelecendo laços? 

 

JF - Não. Grupos, grupos de trabalho dentro da Previdência, a preocupação nossa era a 

Previdência, esse grupo você pode sentir, você vai entrevistar vários elementos desse grupo, 

todos eles tiveram um objetivo básico: Previdência Social. O próprio Corrêa que foi um 

homem que teve muita importância na Previdência, nunca teve qualquer participação política 

também, servidor de Previdência, Torres de Oliveira, servidor e Previdência de Líbero 

Mousale servidor e por aí afora com as dezenas, nenhum deles participava, nenhum deles, 

nunca fui candidato a coisa nenhuma, quer dizer não tem, não existem amarrações, eu preciso 

fazer determinado tipo de coisa porque eu preciso de votos; é serviço profissional, trabalho, 
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campo deste trabalho: Previdência. Essa foi a dedicação. Eu não vou dizer que ela é muito 

vasta, é realmente limitada e você pode, acho que se limitar a um campo de ação só, talvez 

seja muito pouco, mas eu quero encerrar possivelmente esse bate-papo aqui, dizendo que eu 

encontrei na Previdência uma razão de luta e a minha origem, a minha formação muito 

humilde e já eu me considero dentro desse campo um vitorioso porque cheguei a sentir a 

alegria e a sensação de ter sido útil e ter feito alguma coisa que teve proveito, que outros 

utilizaram, de ter e... De não ter passado, enfim, em branco, de ser um nome que dentro da 

Previdência hoje com milhares e milhares de funcionários, se falar em Fuks sabe quem é, 

não é que tenha sido muito importante, não foi não, foi pequenininho dentro da previdência, 

existem outros muito mais importantes, mas foi um campo de trabalho onde houve 

dedicação, onde houve entusiasmo, onde houve amor e por uma causa, que para nós um 

grupo de previdenciários, era uma bandeira e até hoje embora afastados dela nós sentimos 

quando qualquer coisa lá acontece. Com isso eu quero agradecer a vocês, encerrar minha 

exposição. 

 

MC - Eu queria agradecer ao seu José Fuks por todo esse interesse mesmo para o projeto. 

Eu não sei se o Nilson tem mais alguma coisa... 

 

NM - Eu queria sim, o senhor duas vezes, eu senti que o senhor falou emocionado sobre a 

Previdência Social, agora quando o senhor falou da sua experiência no IAPI, então eu queria 

saber só para terminar uma pequena coisa, o que o senhor espera que seja a Previdência 

Social no futuro? 

 

JF - No futuro eu espero que o governo brasileiro, que o regime democrático que nós estamos 

desejando que cresça, que se fortaleça, que se defina, que se fixe definitivamente na vida 

brasileira, que os governos tenham uma preocupação um pouco maior com o lado social, 

que haja como me parece que está havendo certa tendência, que se possa dar ao homem que 

dedica uma vida de trabalho, que se possa dar quando ele necessita efetivamente uma ajuda 

decente, humana, correta, que se possa garantir a esse homem uma velhice honrada e digna 

de ser vivida. Enfim, que o governo se preocupe mais com esse problema, que procure dar 

mais de si, que procure sistemas de organização para que não aconteçam coisas como vem 

acontecendo aqui no campo da corrupção, no campo dessa coisa que a gente não gosta nem 

de falar nela, enfim, e, particularmente que os servidores da Previdência entendam e possam 

vir a sentir efetivamente que eles estão num campo de trabalho que é apaixonante, que é uma 

linha de luta, é uma linha de batalhas em que cada coisa que se faz de bom beneficia muitas 

vezes a milhares e milhares de criaturas humanas, que eles sintam a utilidade deste trabalho, 

que sintam a importância dele, independente muitas vezes de não serem devidamente 

remunerados, nem muitas vezes devidamente justiçados, mas que a Previdência brasileira 

que encontre seus caminhos e o que eu gostaria de ver era uma Previdência em que nós 

tivéssemos uma política médica bem definida, bem equacionada, independente, uma linha 

de aposentadoria e pensões dedicada exclusivamente a esta matéria e  uma modificação mais 

racional na linha da arrecadação que talvez, embora eu sei que já está se tentando, já se está 

estudando isso, pudesse ser socialmente mais justa porque hoje muitas vezes nós estamos 

retirando mais contribuição daquele que fatura menos, por causa da mecanização e da 

modernização, porque é reduzido o trabalho humano em conseqüência a contribuição 

diminui, quer dizer, naturalmente é preciso encontrar um caminho em que o faturamento, a 

Previdência cobre ou o governo cobre impostos, enfim um caminho eu não, se eu tivesse a 

solução com muito prazer eu estaria pronto a dá-la, eu não a tenho, mas eu acho que é um 

assunto muito importante que atinge a quase totalidade da população brasileira porque a 
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Previdência hoje está com mais de 100 milhões de criaturas e para que se encontre um 

tratamento mais justo e mais humano para essa imensa classe, que é a classe dos 

contribuintes da Previdência. 

 

MC - Eu queria fazer uma pergunta para o senhor... 

 

JF - Diga! 

 

MC - O senhor exerceu, nos cargos que o senhor exerceu, o senhor teria alguma autocrítica 

a fazer na sua profissão? 

 

JF - Tenho, tenho sim, tenho sim. Tenho e particularmente uma autocrítica de ter-me, em 

termos de Previdência, ter-me limitado muito, essa eu acho que é a principal delas, eu deveria 

ter estudado mais, deveria ter me aberto mais, deveria ter procurado conhecer em maior 

profundidade outras linhas de atuação, mas infelizmente a vida não é exatamente como a 

gente quer, muitas vezes a necessidade de ganho, as necessidades dos familiares, a luta pela 

própria sobrevivência nos leva muitas vezes a não dar tudo o que a gente gostaria de dar a 

uma determinada área de modo que eu, a exposição que fiz a vocês eu sei que é muito 

limitada, vocês vão encontrar homens com um campo de visão na Previdência bem melhor 

do que o meu, e bem maior, mas a vontade de acertar, e a vontade de que ocorram coisas 

boas daqui para frente vocês vão encontrá-la imensa e igual em todos aqueles que vocês 

entrevistarem que eu tenho certeza disto. Porque foram todos homens que dedicaram sua 

vida, uns em maior profundidade, uns estudando mais, outros trabalhando mais, mas todos 

eles foram efetivamente homens lealmente e sinceramente dedicados à causa previdenciária, 

porque ela realmente merece, porque eu a vejo como uma luz que nos ilumina, que nos dá, 

hoje que nós nos afastamos dela, nos dá a sensação de alguma coisa útil na vida, porque a 

vida não pode ser só o trabalho, o alimento, o dormir, ou eventualmente uma outra coisa 

qualquer que a gente conhece aí, eu entendo que a vida é efetivamente para ser vivida, precisa 

deixar alguma coisa atrás de si, alguma, e essa coisa só pode ser algo que possa ser útil a 

outros. 

 

MC - Nós queríamos agradecer muito ao senhor Fuks, se o senhor quiser falar mais alguma 

coisa... 

 

JF - Não, não. Eu agradeço. Agora você me falou em assinar alguma coisa, quando você 

quiser me dá um tele... 

 


