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1872 Primeiro recenseamento
geral  10.112.061 habs.

1890 Segundo recenseamento
geral  14.333915 habs.

«

1900 Terceiro recenseamen-
to geral  17.318.556 habs.

3920 Quarto recenseamento
geral  30.635.605 habs.

1940 QUINTO RECENSEA-
MENTO GERAL  ??.???.??? habs.

Ajud'
Naci

e a Comissão Censitária
ladonai a desçobrir os a Igarismos

exatos para pôr no lugar desses oito
pontos de interrogação, em 1940
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A Política do Mês
AZEVEDO AMARAL

O Estado Novo não precisa mais recorrer às fórmulas
sacramentais da defunta democracia liberal, para que a Nação
compreenda e sinta o caráter definitivo das configurações estru-
turais, traçadas ao Brasil pela revolução construtora de 10 de
Novembro. Debalde as carpideiras que choram sobre as ruínas
da desconjuntada maquinaria parlamentar e do desmoralizado
aparelho eleitoral podem sonhar com a aplicação de métodos
caducos de falsa expressão da verdadeira vontade nacional. Esta
já manifestou a solidariedade com a ordem vigente e seria incon-
cebivel que os pronunciamentos impressionantes do mais autên-
tico sentimento público tivessem de ser ainda submetidos às
provas, cuja ineficácia é sobejamente conhecida pelo povo
brasileiro.

Compreende-se que os espíritos irremediavelmente viciados
pela longa influência sofrida da ambiência da antiga democracia
tenham dificuldade em perceber que uma ordem nacional nova
se afirma e se organiza por processos tambem novos e forço-
samente peculiares ao sentido de um regime, que nada tem e
nada pode ter de comum com as instituições desaparecidas. Deve
ser por certo penoso às inteligências retardatárias conceber um
Estado, cuja legitimidade promana das manifestações diretas da
vontade nacional, sem a intervenção de grupos facciosos inter-
mediários e sem a baixa comédia das eleições, dos plebiscitos
e das assembléias, que só podem refletir os aspectos inferiores
da conciencia coletiva. A noção do governo baseada no conceito
da função dirigente que cabe às elites, como resultado das pró-
prias condições essenciais da existência social, não pode ser
facilmente assimilável pelos velhos que ultrapassaram a idade
de aprender e pelos moços que envelheceram antes do tempo.

Mas a Nação não interromperá a marcha vencedora ini-
ciada com o golpe de Estado, que nos libertou dos satrápas
regionais e do domínio imoral dos interesses privados super-
postos ao bem público. Os resíduos do passado, embora muita

i
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gente os julgue ainda quantidade ponderável no dinamismo poli-
tico da Nação, representam apenas um peso morto, cuja resis-
tencia não consegue mais que dificultar transitoriamente a obra
de expansão lógica do regime. Este organiza-se automaticamente
pela solução dos problemas que sucessivamente vão sendo
objeto da atividade reformadora e construtora do poder público.
Para atender às necessidades que assim se vão esboçando, terão
de surgir gradualmente os órgãos adequados ar, circunstâncias
e através dos quais se irá completando a obra orgânica de elabo-
ração do regime pelo exercício do poder soberano, que a vontade
nacional exerce por intermédio do Presidente da República.

Este aspecto do dinamismo plasmador do Estado Novo
constituo o traço mais característico dos regimes contemporâ-
neos, promanados do esforço conciente e inflexível para adaptar
a ordem política à realidade social. O Estado Novo brasileiro
não se está formando por sedimentações sucessivas de reformas
empíricas ou decorrentes de atitudes teóricas dos reformadores.
Está crescendo e se desenvolvendo como um organismo vivo,
cuja expansão e progressiva complexidade é a expressão incon-
fundivel do movimento evolutivo da nacionalidade. Para um
regime como o que hoje temos no Brasil, uma carta constltueio-
nal não é um estatuto jurídico do tipo das antigas constituições
democráticas, que imperativamente restringem as manifestações
do dinamismo coletivo à órbita acanhada de um plano, formulado
em obediência a uma concepção partidária da organização da
sociedade. Uma lei básica como a de 10 de Novembro é apenas
uma espécie de carta náutica política, de acordo com a qual a
Nação tem de traçar os seus rumos, em conformidade com as
contingências que se lhe depararem e com os problemas especiais
que forem surgindo nas sucessivas durações do seu desenvolvi-
mento histórico.

Nessa marcha progressiva, em que só há uma cousa de
positivo e de imutável, que é o sentido nacionalista do regime,
existe uma força única, a que compete traçar as diretrizes do
desenvolvimento político. Essa força é a vontade da Nação, que
tem como órgão exclusivo de expressão realizadora a ação pessoal

¦
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do chefe nacional. Nada temos portanto a registar que possa
justificar desapontamento com o que se tem passado nos primeiros dezoito meses de evolução do Estado Novo. As promessasimplicitamente contidas no grande ato revolucionário constru-
tivo, com que o Presidente Getulio Vargas tornou possivel a
creação de um Brasil brasileiro, têm sido cumpridas umas após
outras e a experiência do início do regime autoriza a confiança
no prosseguimento das suas realizações, com o mesmo ritmo e
sem discrepância do rumo traçado pelo sentido ideológico da
nova ordem nacional. Mas seria trair o dever de lealdade de todos
os cidadãos para com o Chefe da Nação, não focalizar o setor,
aliás de inxcedivel relevância, em que urge fazer-se sentir a ação
do poder público na realização das finalidades do regime.

O Estado Novo não apenas porque um dispositivo da
Constituição de 10 de Novembro defina a ação educacional como
seu supremo objetivo, mas sobretudo pela própria natureza
essencial do seu sentido ideológico, é e tem de ser cada vez mais
educativo. A política, como deve ser entendida na ambiência
creada pelo pensamento conteporâneo, visa antes e acima de tudoeducar. O Estado é o órgão através do qual opera a vontade das
elites na plasmagem da estrutura da sociedade. E a missão pre-cípua dos elementos mais evoluídos da coletividade é educar asmassas, erguendo-as da ignorância e formando-lhes a alma àimagem e semelhança dos que têm a função natural de orientai-os destinos sociais.

Todo o aparelhamento estatal, a maquinaria administra-
iiva, a organização da defesa nacional, o conjunto de serviços
concernentes a elevar o nivel de vida das populações, os instru-mentos de intensificação das atividades econômicas, os órgãosde repressão do crime, tudo enfim que representa os meios deação do poder público tem como razão de ser essa finalidade educa-cional, que se concretiza no apuro incenssante de todos os aspe-ctos da personalidade humana. Si o Estado do tipo autoritário

existe precipuamente para educar, isto é, para melhorar o ho-
mem, é evidente que o processo de desenvolvimento orgânico das
suas instituições é incompleto e mais que isso fundamentalmente
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perturbado, desde que no setor educacional se encontrem defi-
ciências graves,

Seria preciso um otimismo intolerável e criminoso, e mesmo
na ambiência da atual ordem internacional, para entreter ilusões
acerca do descalabro reinante na educação pública do Brasil.
Censurar o novo regime por semelhante estado de cousas, é in-
justo e envolve a negação imperdoável de fatos bem conhecidos.
A primeira República, dentro da órbita ideológica da democracia
liberal, manteve a atitude de neutralidade educacional, conside-
rada pelo liberalismo como um dos seus dogmas intangíveis. A
revolução de 1930 encontrou a Nação em marcha acelerada para
o obscurantismo, determinado sobretudo pela anarquia reinante
na educação secundária. O poder discricionário instituído pela
revolução de Outubro fez, e sem perda de tempo, o que as cir-
eunstâncias impunham, como medida imprescindível para abor-
dar a etapa inicial de uma reforma educativa.

A creação do Ministério da Educação marca o início de
um novo ciclo. Mas boas idéias e mesmo tentativas inteligente-
mente orientadas nada podiam trazer de útil, enquanto o país
estivesse sujeito ao regime anarquizante do parlamentarismo
disfarçado em governo presidencial. Somente com a revolução
construtiva de 10 de Novembro tornou-se possivel encetar uma
reação sistemática contra a onda assustadora de incultura que
nos ameaça,

o»

A questão educacional não é sequer lucidamente com-
preendida, senão por uma minoria muito pequena, que debalde
procura fazer-se ouvir. Para a grande massa e mesmo para a
maioria dos que se inculcam como doutrinadores em pedagogia, o
problema máximo é o da alfabetização. Entretanto, afigura-se
me haver nesse ponto uma enorme e perigosa ilusão. A alfabe-
tização é incontestavelmente utíl e mesmo necessária. As vanta-
gens de ordem econômica e social decorrentes da redução do
analfabetismo são tão evidentes, que não precisam ser discutidas.
Mas o problema brasileiro no setor educacional não consiste
primacialmente na educação elementar das massas. Formar a
elite dirigente, equipar com sólida educação intelectual, moral,

-A Ar
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física e cívica os elementos que devem constituir a classe res-
ponsavel pelos destinos nacionais, constitue a questão educacio-
nal que reclama imperiosamente as atividades realizadoras do
Estado Novo.

O problema da educação da elite depende menos, muito
menos, da organização eficiente do ensino superior, que da for-
macão de sólidas bases educativas, representadas pelo ensino

¦JI»

no seu gráo secundário. Foi exatamente este lado da questão que
se descurou no passado, durante os últimos cincoenta anos. Há
meio século que o ensino secundário se vem degradando no Brasil
a extremos de aviltamento, que podem ser bem avaliados pelo
prodígio que conseguimos realizar, fazendo sair dos institutos
universitários, com diplomas de doutores e bacharéis, muitos
indivíduos quasi analfabetos.

Não é contudo esse obscurantismo que se propaga, infe-
riorizando a elite dirigente com o peso morto cada vez mais
opressivo de um número crescente de elementos incultos, que a
meu vêr representa o aspecto mais inquietador do nosso mo-
mento educacional. O que há de mais alarmante é a ausência até
agora de um plano educativo. Não emprego esta expressão no
sentido da técnica pedagógica. Refiro-me a plano educativo na
accepção política da expressão. Não temos política educacional
e nos esquecemos de que na hora atual a educação tem de ser
política.

Os métodos educativos têm de ser coordenados sob o
ritmo dominador do sentido ideológico do Estado Novo. As novas
gerações e os adultos que ainda forem sucetíveis de ser satis-
fatoriamente influenciados, precisam ser espiritualmente incor-
porados à corrente ideológica, cuja expressão última é o sentido
nacionalista do Estado brasileiro.

Mas para organizar uma educação nacionalista, é preciso
que sejam nacionalistas os dirigentes do aparelho educacional
da Nação. Deixar que a educação fique sujeita às contingências
do conflito macabro de tendências contraditórias que se debatem
no nosso meio educacional, é condenar antecipadamente o regime
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a naufragar deante da incapacidade de ser compreendido pelas
novas gerações.

A época do ecletismo educacional passou. Nesse campo
só podem atuar de modo benéfico para os interesses nacionais
os que estiverem integralmente identificados com o sentido do
Estado autoritário. Em nenhum outro setor da organização
estatal tem mais justificada aplicação o dispositivo do artigo
177 da Constituição, mandando afastar da atividade os que são
moralmente incompatíveis com o regime. Se em qualquer serviço
público os inadaptáveis ao regime podem ser perigosos, no campo
educacional os retardatários, os saudosistas da democracia libe-
ral, os contaminados pelas ideologias anti-nacionais são positi-
vãmente funestos.

A preliminar insubstituivel à organização de um plano
educacional brasileiro é a formação do núcleo dirigente de ho-
mens, que sendo técnicos de educação, sejam sobretudo, o que
é incomparavelmente mais importante, expoentes do espírito
nacionalista e do sentimento de brasilidade, que não podem mais
ser separados entre nós da idéia de solidariedade com o regime
autoritário, concretizado no Estado Novo.

'A

CASA SOBEE A AREIA
Antônio Constantino — Liv. José Olympio Ed.

A literatura moderna do Brasil
veio revelar à nossa gente uma
das faces mais tristes da vida da
nossa terra e do nosso povo: a
face dos desprotejidos e dos mi-
seráveis. E' justamente deste as-
pecto que trata no seu mais re-
cente romance, o autor paulista
Antônio Constantino: "A Casa
Sobre a Areia".

A história da família dos Pa-
turebas é deveras comovente. Há
estampada na fisionomia de cada

um dos seus componentes, todo
o drama da miséria e da tristeza.
E' impossível entrar em contacto
com estas figuras sem que deixe-
mos de sentir uma profunda an-
gústia invadindo a nossa alma.
Angústia que vem das suas lutas,
das suas inquietações, dos seus
desejos de melhorar de sorte.

A Livraria José Olympio, sem
dúvida, trouxe com este livro, uma
das melhores contribuições para
o romance brasileiro.
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A propósito do centenário de Floriano
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Esta edição de NOVAS DI-
RETRIZES aparece precisamente
quando a Nação comemora a pas-
sagem do centenário natalicio de
um dos maiores vultos da sua his-
toria. Floriano destaca-se entre as
figuras representativas da nacio-
nalidade pelos traços que nele ca-
racterizam uma das máximas ex-
pressões do espirito de brasilidade
e tambem por ser um dos expo-
entes da nossa tradição militar.

Tres figuras personificam até
hoje as forças armadas do Brasil,
aparecendo no nosso desenvolvi-
mento histórico como pontos cul-
minantes da ação nacional da
classe, que mais relevante papel
tem desempenhado na formação da
nacionalidade e na consolidação
da idéia nacional. Caxias, Taman-
daré e Floriano são esses tres ho-
mens, em cujas vidas resumem
em síntese nítida a função liisto-
rica do Exercito e da Marinha.
Mas Caxias e Tamandaré são an-
tes e acima de tudo figuras repre-
sentativas das tradições guerrei-
ras da nossa raça no que ela ofe~
rece de mais característico de seu
tronco europêo. O grande soldado
do Império é o condestavel do se-
gundo reinado, a figura cavalhei-
resca do soldado como o definem
as idéias européias. Nele encon-
tramos um guerreiro que se fixa
historicamente no primeiro plano
da pleiade de expoentes da ativi-
dade militar na ambiência euro-
péa e cristã. Tamandaré repre-
senta tambem a projeção brasi-

leira das gloriosas tradições ma-
ritimas dos antepassados por-
tuguêses. O seu espirito e o seu
temperamento refletem os aspec-
tos essenciais da alma varonil dos
desvirginadores do mar tenebroso.

Floriano destaca-se naquela
trindade como o tipo novo de sol-
dado, em quem se concentram os
aspectos individualizadores de et-
nia formada no ambiente brasilei-
ro. A sua psicologia, tanto como
a intensidade quasi bra via de um
patriotismo em que se sente a vi-
bração direta das influências te-
luricas, fazem do Marechal de
Ferro uma espécie de precursor
do que será um dia o homem for-
mado em terras americanas, pela
confluência das energias indoma-
veis da gente portuguesa com o
sangue ameríndio. Em Floriano,
palpita aquele dinamismo, que
propeliu com as pulsações do co-
ração mameluco as avançadas ir-
risistiveis das bandeiras .Os seus
métodos de ação, a subtileza tão
incompreendida pelos simplistas
e fatuos evoca a destreza do indio
na caça e na guerra pelo meio dos
cipoais da floresta tropical.

Assim, em Floriano temos um
herói mais próximo da terra, uma
figura que se adapta melhor que
qualquer outra ao cenário físico da
nacionalidade. Nele encontramos
um dos mais típicos elementos
representativos da obra ainda in-
terminada da fusão étnica, de
que surgirá mais tarde um povo
inconfundivelmente individuali-
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zado por traços físicos e psicoló-
gicos peculiares e definitivos. Ho-
mens como o Marechal de Ferro
são por assim dizer os prenuncia-
dores da mentalidade ainda infor-
m,e que se vái gerando no turbi-
Ihão do caldeamento racial.

Mas Floriano é ainda autenti-
ca expressão de brasilidade, por-
que nele, em escala não excedida
por nenhum outro vulto da nossa
historia, se encíarnou o espírito
militar, que tem presidido, orien-
tado e salvaguardado o desenvol-
vimento lógico da formação bra-
sileira. As tres grandes, figuras
que citámos e que formam o tri-
angulo humano de ação pro teto-
ra da nacionalidade durante o
primeiro século da nossa Inde-

pendência foram cada uma delas
elementos inequivocamente sig-
nificadores da função histórica
das classes armadas na vida na-
cional. Caxias é o símbolo puris-
simo da idéia nacional, reeaican-
do os regionalismos impenitentes
e sobrepondo o pensamento domi-
nador de um Brasil forte e so-
lidamente unificado ás reações
centrífugas dos particularismos
locais, perturbadores da marcha
predestinada da evolução da na-
cionaldade- Tamandaré personi-
fica na sua bravura de marinhei-
ro e na sua impecável disciplina
de soldado o papel de inexcedivel
relevância, que as nossas forças
navais desempenharam na crea-
ção e na conservação do Brasil,
desde os dias em que as esqua-
dras de D. João III repeliram
das nossas costas os flibusteiros
armados pelo mercantilismo mais
ou menos cosmopolita do século

XVI, até a época gloriosa em
que os navios de guerra do Im-
perio asseguraram nas águas do
Paraná e do Paraguay a invio-
labilidade das fronteiras traça-
das pelos ímpetos épicos dos ban-
deirantes.

Se Caxias e Tamandaré são
as manifestações pessoais mais
características da função de-
sempenhada pela força militar e
naval na organização e na sobre-
vivência da nacionalidade, atuan-
do como elementos de execução
dos. planos elaborados pelos es-
tadistas que melhor obedeciam
ao sentido da evolução nacional
Floriano representa o papel direto
da força armada na orientação
consciente e vigilante dos destinos
nacionais, Em contraste com
muitos pontos de analogia verifi-
cados nos desenvolvimentos his-
toricos do Brasil e a marcha po-
litica da nossa raça na antiga
metrópole européia, depara-se-
nos um aspecto peculiar ao caso
brasileiro. Portugal devido a um
conjunto de circunstancias, en-
tre as quais basta apontar a im-
portancia adquirida pela expan-
são marítima e colonial em épo-
ca relativamente precoce da for-
maçcão nacional, desenvolveu-se
em linhas que se podem classifi-
car de inconfundivelmente civis.
O Brasil entretanto encontrou-se
desde os primordios da coloniza-
ção em condições, que determina-
ram um colorido perceptivelmen-
te militar dos acontecimentos en-
cadeiados na plasmagem da futu-
ra nacionalidade.

O que hoje constitui a pa-
tria brasileira foi uma obra de
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guerreiros, E não devemos es-
quecer que, não obstante as fi-
naüdades imediatas, preponderan-
temente econômicas das bandei-
ras, eram inequivocamente sol-
dados os bandeirantes. Nas en-
tradas sertanejas reunem-se to-
dos os característicos de expedi-
ções militares- E militar era tam-
bem o espírito daqueles homens
intrépidos, que se precipitavam
para despedaçar com os golpes
da sua vontade de dominio as
cláusulas do tratado de Tordezi-
lhas. De feitio guerreiro foram,
os sucessivos episódios, que até
o tratado de San Ildefonso assi-
nalam as progressivas etapas da
demarcação das nossas frontei-
ras, traçadas pela espada e pela
vontade de guerreiro.

Com a Independência nacional,
a força armada passa a desem-
penhar um papel de precipua re-
levancia, que por vezes se traduz
em, iniciativas ostensivas, mas
que initerruptamente se manifes-
ta em eficiente ação de presença.
O Brasil, que o gênio político de
José Bonifácio, associado á cora-
gem cavalheiresca de Pedro I
crear a como organismo político
independente, era na realidade
uma grande nebulosa social, di-
luida pela vastidão de um terri-
torio enorme, cercado por popu-
lações, entre as quais se manti-
nham as atávicas hostilidades do
castelhano contra o luso. A con-
servação e antes disso a coorde-
nação orgânica do grande colos-
so territorial e político que se er-
guera, ao grito do Ypiranga, re-
presentaram um problema, que
os mais sagazes observadores da

época reputavam superior ás for-
ças da problemática nacionalida-
de nascente.

O milagre de realiazr esse pro-
digio, que parecia impossível, foi
a obra das nossas classes arma-
das. No meio da consciência na-
cional ainda informe só existia
uma força coesa, um grupo so-
ciai argamassado por um espiri-
to de solidariedade e animado pe-
Ia idéia nacional, que vagamente
se desenvolvera durante o ultimo
século do periodo colonial. Esse
núcleo nacionalista foi constitui-
do pelo Exercito e pela Marinha.

Os nossos soldados e marinhei-
ros tornaram-se assim os respon-
saveis pelos destinos da naciona-
lidade. A esse punhado de ho-
meus, que tinham nas mãos as
armas e no coração o sentimen-
to de brasilidade, pôde se aplicar
o conceito da Carlyle em relação
a Cromwell, quando o profeta de
Chelsea qualificou de conscrito
de Deus o grande caudilho parla-
mentar na luta com os Stuarts.
No meio brasileiro o que se cha-
mou de militarismo não foi a
tradução politica das ambições
de dominio de uma classe. Foi
um imperativo do destino, verda-
deiro decreto transcendental de
uma Providencia, suscitando um
grupo social aparelhado, para
converter em realidade politica
e em expressão perpetua de uma
existência nacional o sonho dos
precursores da Independência.

E o Exercito e a Marinha tem
sido até hoje fieis a esse man-
dato. Com Caxias e Tamandaré
a força armada protege o Brasil
no meio das tempestades da Re-
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gencia, salva a unidade nacional
com o golpe da Maioridade, man-
tem durante cincoenta anos o Im-
perio, que a lógica histórica tor-
nava o depositário da obra de
1822.

Finalmente na manhã de 15 de
Novembro de 1889, com Floriano,
as forças armadas assumem o
seu papel inevitável de árbitro
dos destinos do Brasil, colocados
entre- a monarquia decrépita e a
onda informe das aspirações de
um vago democratismo, inspira-
do em modelos exóticos. Impe-
dindo naquele dia decisivo uma
luta que seria o prenuncio da
guerra civil e assegurando a ne-
cessaria transformação institu-
cional dentro da ordem impres-
cindiveí á segurança do país, Fio-
riano, cujo grande gesto foi tão
mal compreendido, encarnou na
sua figura tipicamente brasileira
a missão histórica do Exercito.

Depois, o homem, a quem o
historiador futuro não recusará

o papel de verdadeiro herói de
15 de Novembro, aparece como
a figura formidável de consolida-
dor da ordem, de compressor da
demagogia e do chefe admirável
que afirma a disciplina militar,
impedindo que a sua classe res-
vaiasse da trajetória que lhe era
historicamente determinada, para
reproduzir no Brasil os episódios
que tão sombriamente carâcterl-
zaram a vida de outros povos la-
tino-americanos. Floriano é ain-
da e talvês, sobretudo, um dos ex-
poentes máximos do gênio polití-
co da nossa gente, como precur-
sor da organização autoritária
da nacionalidade. Colocado pe-

Ias circunstancias do momento á
frente da engrenagem politica
elaborada pela Constituinte de
1891, e Marechal de Ferro teve
de apresentar-se aos seus con-
temporaneos como um campeão
da democracia. A desordem na-
quêle momento irrompia princi-
palmente dos setores onde ha-
viam sido decalcados os saudosis-
mos do Império extinto. Mas
eram de fato as forças do libera-
lismo que haviam desvirtuado os
melhores espíritos da era monár-
quica, insurgidos contra a Repu-
blica presidencial.

Era aquela mesma politica das
facções e dos regionalismos ir-
requietos, dos interesses privados
insubordinados contra o bem pú-
blico, quarenta e cinco anos mais
tarde jugulados afinal pela ação
enérgica do Presidente Getulio
Vargas, fervilhando no caldeirão
da rebeldia, que o grande solda-
do alagoano teve de enfrentar.
Talvês um dia algum historiador
não poupe a Floriano a critica de
não haver aproveitado a hora da
sua vitoria para inaugurar no

Brasil o regime, para o qual aliás
já o preparava a iniciativa do
maior dos estadistas da funda-
ção da Republica, o grande e ho-
je tão esquecido Júlio de Casti-
lhos, Mas não procurando levar
mais longe a sua obra e dando
por encerrada a sua missão com.
a consolidação do constituciona-
lismo de 1891, Floriano personi-
ficou ainda uma vez o gênio po-
litico da nacionalidade e o espi-
rito das classes armadas.

A noção da oportunidade e a
compreensão dos perigos que po-
deriam resultar de uma prematu-
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ra afirmação de idéias autorita-
rias, ainda em tão flagrante con-
tradição com as correntes de pen-
samento politico mundial naquela
época e tão pouco familiar á men-
talidade creada entre nós pelo li-
beralismo do Império, caracteri-
zam bem um dos aspectos fun-
damentais do psiquismo do Ma-
rechal de Ferro. A verdade es-
tava com êle, ao recalcar as im-
paciências dos que queriam pre-
cipitar acontecimentos, incompa-

tiveis com a realidade do momen-
to. Para chegar ás configurações
do Estado autoritário, o Brasil
tinha de atravessar a dolorosa
experiência da primeira Republi-
ca. Mas não nos devemos esque-
cer, ao celebrar o primeiro cente-
nario do nascimento de Floriano,
que esmagando a demagogia li-
beral e recalcando a rebeldia dos
idolatras do formalismo jurídico,
êle foi o precursor do Estado
Novo.

TU PODES VENCER...
Queres ser feliz e, entretanto, não pensas nos meios

eficazes para obteres a felicidade.
Alentas ambições desmedidas, invejando muitas vezes

o que não te pertence, sem compreender que, na vida,
todos, indistintamente, possuímos uma grande cousa quese chama — CAPACIDADE.

Desenvolve os teus poderes triunfantes!... Começa,
hoje mesmo, uma vida nova!... Abre as portas do san-
tuário de tu'alma e admira as belezas que jazem abando-
nadas nas profundezas do teu próprio coração à espera
de alguém que as cultive.

Tu podes vencer...
Os Rosa Cruz cultivam o conhecimento das Leis

universais ou Cósmicas que regem o destino e a evolução
humana.

Para informações, dirigir-se à Caixa Postal 3626,
Rio de Janeiro, enviando $400 em selos do correio paraa resposta.

——w——
MD
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BANCO CENTRAL (DE UM OBSERVADOR
FINANCEIRO)

Com a divulgação oficial dos
entendimentos entre o Sr. Os-
waldo Aranha e o governo ame-
ricano, ficaram conhecidos, em
toda a extensão, os compromis-
sos assumidos, de parte a par-
te, e destinados a melhorar o in-
tercambio comercial entre as
duas nações. Deste ponto de vis-
ta, não se deve recusar aplausos
a iniciativa e tudo quanto obe-
decer àquele objetivo, constituirá,
só por si, motivo de simpatia e
devendo ser encarado com ani~
mo favorável quesquer que sejam
os resultados práticos, pois da
soma de taes esforços é que há
de surgir, afinal, um plano cons-

trutor para o nosso desenvolvi-
mento econômico.

Póde-se mesmo dizer que a
circunstancia de terem sido am-
piamente discutidos, nos meios
onde se manipulam os negócios
internacionais com a mais inten-
sa projeção, representa inestima-
vel serviço de propaganda pela
demonstração das nossas possi-
bilidades latentes. Assim conside-
rada, a visita do ilustre ministro
do exterior aos Estados Unidos
valeu por uma exposição brilhan-
te e rumorosa, não apenas das
nossas necessidades, mas igual-
mente das formidáveis reservas
produtivas que aguardam unica-
mente a centelha fecundante do
capital e os beneficios de uma
organisação conciente,

A instituição de um banco
emissor; a concessão de créditos

e outras facilidades concedidas
ao comercio exportador e portan-
to, a produção nacional, são os
elos essenciais da cadeia econo-
mica que dá vida às Nações, da
mesma sorte que um sistema ar-
terial e venoso, em perfeito esta-
do de funcionamento é indispen-
savel á circulação do sangue que
nutre o organismo.

Mas não basta que os vasos
estejam perfeitos; é indispensa-
vel egualmente que o fluido vital
não esteja corrompido e sobre-
carregado de elementos nocivos,
que o empobreçam e o anemiem*
E é exatamente o que se deve ob-
servar em relação ao organismo
econômico. Um banco central
corresponde a um sistema cir-
culatorio. Poderemos organiza-
lo nos moldes mais perfeitos e de
acordo com a experiência de ou-
tros povos; para isso bastaria
uma legislação adequada e um
lastro suficiente, adquirido por
empréstimo. Imediatamente ele
estará pronto a funcionar* Es-
tara tambem em condições de
produzir os efeitos benéficos es-
perados? Si o meio circulante for
saudável, isto é, si o sangue for
de composição normal, é claro
que sim; se, porém, em vez 4is-
so a circulação for apenas de
massa, cada vez maior, de globu-
los brancos, isto é, de moeda fi-
duciaria, — não se terá de aguar-
dar muito tempo, a manifestação
dos fenômenos de anemia que se
acentuarão á medida que as re-

m
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servas que servirão de lastro fo-
rem sendo consumidas até que da
excelente instituição restará, ape-
nas, além, de uma ilusão desfei-
ta, o cadáver dificil de enterrar
de compromissos de créditos e
dos empréstimos acrescidos dos
juros, multiplicados pela desvalo-
rização da moeda, que sairá da
experiência ainda mais aviltada
do que entrara.

E sobre este assunto podemos
mesmo dizer que os nossos co-
nhecimentos são de experiência
própria e não muito antiga. O
Sr- Washington Luiz, tambem ani-
mado dos melhores propósitos e
inspirado em teorias que ele
mesmo estabelecia para justificar
os seus planos, entendeu que po-
dia sanear o meio circulante...
sem sanear a moeda...

Contraiu, para isso, empresti-
mo avultaclo; sobre ele emitiu no-
tas conversíveis, e com elas, pa-
gou a divida flutuante e como
Jhe ficasseem, em mãos, a impor-
tancia dos empréstimos conti
nuando a circulação de toda a
massa de papel inconversivel, ex-
clamou com a ênfase de um gran-
de alquimista que tinha resolvido
o problema monetário do Brasil
cujo cambio tivera o cuidado de
fixar a seu. bel prazer, em taxa
que se chamou vil por ser ainda
mais baixa que a então figurava.
Nos meios comerciais, onde a
massa de papel moeda, sempre
que acrescida, multiplica as ativi-
dades; nos meios produtores onde
ainda permanece a convicção ina-
creditavel de que o cambio baixo
favorece as exportações; na im-
prensa que tudo julga pelas apa-

rencias e finalmente, nos meios
politicos onde as opiniões se
orientam pelo interesse de bem
servir o alto, todas as vozes se
altearam em louvores á genial
concepção.

Todas não. No congresso liou-
ve quem quebrasse, sem écò,
embora, esse coro de aplausos, fa-
zendo ver que o plano não era so-
mente perigoso ensaio mas uma
simples quimera, de efêmera du-
ração, cujo praso poderia ser
matematicamente fixado e que
iria custar ao paiz os maiores sa-
crificios. O plano financeiro,
ora em execução, dizia então, um
deputado competente, perdurará
até que volte, pelo mesmo cami-
nho. o ouro adquirido por em-
presumo; e quanto tempo tere-
mos de esperar que isso aconteça
interrogava o orador, dando ele
mesmo a resposta: O tempo pre-
ciso para que os respectivos sal-
dos sejam consumidos nos paga-
mento das diferenças negativas da
nossa balança de pagamentos.

O mais, toda gente conhece.
Quando ocorreu o advento do
governo revolucionário, do em-
presumo contraído pelo governo
do Sr. Washinghton Luiz, não res-
tava, sequer, o necessário para
o pagamento de avultado desço-
berto, de responsabilidade ofi-
ciai — mas ficava integralmente
a responsabilidade formidável
assumida para a salvação de nos-
sas finanças.

O problema financeiro do Bra-
il, intimamente ligado a sua ba*

lança de contas ou seja á sua
exportação, só tem um caminho
de solução pratica e eficiente: o

s
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que foi indicado por Bernardino
de Campos na sabia lei que ins-
tituiu o fundo de resgate e ga-
rantia do papel moeda.

Fora dahi, todas as tentativas
serão ilusórias e todas as medi-
das adotadas não passarão de ex-
pediente arbitrário, e de funes-
tas conseqüências; um passado
longo e cheio de sacrifícios elo-
quentes assim o afirma e demons-
tra.

Comportará a nossa situação
atual a almejada creação de ban-
co emissor? Si levarmos em conta
os dados oficiais sobre o movi-
mento das permutas internado-
nais veremos que a nossa expor-
tação, à medida que aumenta de
volume dimihüe de valor, verifi-
cando-se o contrário, no que res-
peita a importação, que encarece,
cada vez mais.

Dai resulta que ao invéz de nos
aproximarmos de uma fase de
lucros capazes de satisfazerem as
necessidades daquela balança,
afastamo-nos, cada vez mais
do alvo, e, como se vê por dois
caminhos diferentes. E como o
resultado daquelas permutas é
que constitue a única fonte apre-
ciaveí de realisação de divisas,
devemos concluir que a qualquer
empreendimento exigindo como
condição essencial a estabilidade
da moeda — atravéz da qual, se
expressa, afinal, todo o fenômeno
de produção e consumo, faltará
necessariamente, por enquanto, o
alicerce indispensável. E ainda
mais. Se atentarmos que a nos-
sa moeda varia de valor, pela sua
condição de existência artificial,

valendo pela imposição legal,
que não transpõe as fronteiras do
paiz, ainda mais nos convencere-
mos que tudo quanto se fizer, em
tais circunstancias se passará
dentro dos limites do verdadeiro
circulo vicioso em que temos vi-
vido: deprecia-se a exportação
pela instabilidade e aviltamen-
to da moeda, e avilta-se a moe-
da pela insubsistencia do lastro
que ela deveria representar para
exercer o papel de medida univer-
sal de valores, sejam eles. consti-
tuídos de divisas provenientes do
excesso da exportação sobre a
importação ou de um fundo
metálico, convenientemente fi-
xado.

Os dados oficiais sobre o nos-
so comercio exterior nunca, fo-
ram objetos, de tão oportuna
apreciação. Em 1937, o saldo ou-
ro da nossa balança comercial foi
de £ 1.922.25. Em 1938, já esse
saldo foi apenas de £ 28.76, tendo
ocorrido um déficit papel na im-
portancia de 98:680$000. Em na-
da adiantou o aumento do volu-
me da exportação de cerca de..,

JL -»

640 mil toneladas e ao concomi-
tante descrescimo da importação
no total de 186 mil toneladas. A
diminuição do valor da toneía-
gem exüortad.a tudo absorveu. E?
assim que, enquanto em 1937, seu
custo correspondeu á £ 12.9 em
1938 atingiu apenas £ 9.1. Não
palmilhamos mais o caminho dos
grandes saldos de outróra —
— ainda assim insuficientes à
satisfação dos compromissos do
paiz; o que agora ocorre é ao
contrario, uma fase de diminuição
cada vez maior, mais acentuada
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de aquisição de meios de paga-
mento em moeda internacional.

A simples observação do que
se passa no campo da nossa prin-
cipal fonte de produção, que ape-
zar de tudo ainda suporta o edi-
ficio econômico financeiro, expli-
ca claramente os motivos pelos
quais se deve considerar prema-
tura a idéia da creação do banco
central de emissão e redesconto.
Da comparação dos preços da sa-
ca de café, entre 1937 e 1938 se
verifica que houve neste ultimo
.ano, uma diferença avultada pa-
ra menos, ou seja a que vai de
£ 1.10 para S. 19. Essa queda de

preço não é, como se sabe, um
acidente ocasional; ela vem ocor-
rendo ha muito tempo. No ultimo
decênio foi mesmo impressionan-
te. Ora nada autoriza acreditar
que, de pronto, esse cenário, se
modifique e, sendo assim parece
prudente aguardar que as medi-
das que vão sendo elaboradas pe-
lo Governo para melhorar as con-
dições econômicas do paiz cujo
enriquecimento será crescente
graças á exploração de suas
imensas riquezas naturais, pos-
sa assegurar a solução do magno
problema que tanto preocupa os
nossos estadistas.

TRÊS TRAGÉDIAS A SOMBRA DA CRUZ
Otávio de Faria — Liv. José Olympio Ed.

Na coleção Documentos Vivos,
que foi lanaçada há alguns meses,
aparece agora o novo livro de
Octavio de Faria, que traz o ti-
tulo de "Três Tragédias à Sombra
da Cruz"- Acreditamos não serem
necessárias apresentações de um
nome que vem desde alguns anos
batalhando em prol dos proble-
mas mais sérios da nossa litera-
tura e cujos livros anteriores
registraram legítimos movimen-
tos de entusiasmo e de compren-
são. Si em "Mundos Mortos" e"Cristo e César" tínhamos duas
nítidas indicações de caminhos
diferentes na obra do sr. Octavio
de Faria, se nessas duas reali-
zações poderíamos verificar a am-

pl^itude dos seus dons e a sua
capacidade extraordinária de fixa-
ção e crítica, agora, com "Três
Tragédias à Sombra da Cruz"
somos levados a novo reconheci-
mento. Estamos aqui deante de
um trabalho intenso e empolgante,
realizado com apuro a que nos
tinha acostumado o autor de "Ma-

quiavel e o Brasil". Não se trata
de um simples divertimento —
antes, presenciamos o depoimen-
to essencal de uma alma abalada
até as raízes pela força cristã,
através de.páginas cuja simplici-
dade não conseguem empanar a
grandeza de que se acham revés-
tidas. Lícito é augurar para este
livro o mesmo sucesso e a mesma
repercussão dos anteriores.
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AUTARQUIAS J. PIRES DO RIO

Após a grande guerra, o ve-
lho protecionismo tem-se cha-
mado de autarquia, política
inspirada pelo pensamento de
defesa nacional, de independên-
cia econômica de uma nação.

Antes da revolução indus-
trial do século XIX, as eco-
nomias nacionais defendiam-se,
nas fronteiras do país, por me-
didas de proibitismo absoluto.

A revolução industrial, guia-
da pela Inglaterra, criadora
da máquina a vapor e da gran-
de siderurgia com carvão mi-
neral, desenvolveu a solidarie-
dade econômica entre as diver-
sas regiões da terra, facilitando
a troca de matérias primas e
permitindo uma vasta, divisão
de trabalho entre as nações
industriais e as nações agra-
rias, aquelas ricas de com-
bustivel siderúrgico e estas
pobres desse elemento funda-
mental. Ã frente das nações
industriais, a Grã-Bretanha,
riquíssima de carvão, era o
país fornecedor de máquinas e
de ferro; e o foi durante quasi
um século de predomínio in-
ternacional.

Duas outras nações, porém,
dispunham de elementos natu-
rais comparáveis, carvão e fer-
ro, e puderam industrializar-se,
embora com relativo atrazo. A
Alemanha e os Estados Uni-
dos. Adotaram política prote-
cionista nas suas alfândegas,
de tal maneira que o mercado

interno tornava-se menos aces-
sivel à mercadoria inglesa.

As indústrias nacionais, na
Alemanha e nos Estados Uni-
dos, tiveram surto impressio-
nante e logo puderam entrar
na concorrência do comércio
exterior, onde a Inglaterra do-
minava sem contraste. A luta
entre as três nações tornou-se
mais intensa quando o Japão,
colhendo proveito de sua poli-
tica protecionista, aparecia vi-
torioso no comércio do Pacífico.

A França, admirável sob
todos os aspectos da capacida-
de humana, ficou a margem
da grande luta internacional,
onde sobresaiam as três maio-
res potências industriais.

A Rússia, fronteiras a den-
tro, teve surto de menor vulto
relativo e, mais tarde, foi ab-
sorvida pela revolução social.

A Itália, de capacidade hu-
mana incomparavel, tem tido
a desvantagem de suas condi-
ções naturais, de país pobre
de combustível.

Entre essa meia dúzia de
nações da vanguarda econômi-
ca'mundial, a luta se trava à
sombra do protecionismo, cada
uma procurando vantagens eco-
nômicas, sem descuidar-se da
defesa nacional, na eventuali-
dade de uma guerra.

Quando o protecionismo é
imperativo da defesa nacional,
ele visa a criação de uma au-
tarauia econômica, na qual a

HBH_-_m___¦
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nação produz quanto lhe é ne-
cessário em tempo de guerra.

O pensamento de autarquia,
em política exterior, coincide
com o de protecionismo. Ambos
significam nacionalismo.

A política nacionalista, po-
rém, sujeita-se à influência do
meio natural, das condições
do país.

A existência do combustível
siderúrgico determina o desti-
no industrial de uma nação. Eis
porque, para meia dúzia de na-
ções industriais, há seis dúzias
de nações agrárias.

Grande decepção sofreram,
na segunda parte do século pas-
sado, muitas nações que espe-
ravam tirar da política prote-
cionista os resultados maravi-
lhosos que tiveram os Estados
Unidos, a Alemanha, o Japão.

Pretendiam ser industriais
nações predestinadas à vida
agrária, pelo fato irremediável
de serem pobres de combustível
siderúrgico. Semelhante desi-
lusão espera certas nações em-
penhadas em. criar uma autar-
quia no seu território.

Talvez, duas únicas nações
existam onde uma autarquia
seja possivel. Os Estados Uni-
dos e a Rússia. Nenhuma ou-
tra.

Ainda que consideremos o
Império Britânico uma nação,
e 1 e dificilmente conseguiria
constituir autarquia perfeita.

Fora dessas tres entidades
políticas, seria simplicidade a
proposta ou esperança de au-
tarquia.

As nações industriais de-

pendem das agrárias e estas
ainda mais daquelas. Seria uto-
pia pensar-se em autarquia pa-ra uma nação que importa ma-
quinas e importa metaes úteis.
E tal situação é a da imensa
maioria das nações modernas.

As autarquias ficarão em
palavras.

A Rússia já se incorpora á
economia mundial.

Os Estados Unidos jamais
tentaram politica autárquica.

A Inglaterra é um centro
imponente de cosmopolitismo
econômico. A própria Alemã-
nha, onde mais se fala de au-
tarquia, é uma nação de van-
guarda no comercio exterior.

Em primeiro lugar, a Ingla-
terra, com 7.300 milhões de
dólares de movimento; em se-
gundo, os Estados Unidos,
com 6.430 milhões; em tercei-
ro, a Alemanha, com 4.570
milhões; depois, a França, com
2.650 milhões, a Italia, com
1.276 milhões, e outras de me-
nor vulto comercial.

O pensamento de autarquia
inspirado pela conveniência da
defesa nacional encontra obs-
táculos irremovíveis opostos pe-
las condições geológicas e geo~
gráficas do paiz.

Mais fácil do que remove-los
será um entendimento entre as
nações, baseado na inteligen-
cia dos próprios interesses.

Não percamos a confiança
na inteligência dos homens,
quando na defesa dos próprios
interesses. Nesse terreno, co-
locamos a hipótese possivel de
paz internacional.
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A GRANDE COOPERAÇÃO
Nenhum observador da vida

brasileira no momento atual pode
escapar à conclusão de que neste
país se estão passando cousas,
sem precedente em épocas ante-
riores. Por certo tivemos em mais
de uma ocasião períodos de inten-
sa atividade relaizadora, em que as
forças de empreendimento opera-
ram com energia, acelerando a
marcha do progresso nacional.
Mas nunca como agora houve por
parte do poder público um espírito
de iniciativa tão inconfundível e
tão firmemente orientado, no sen-
tido de promover a rápida e efici-
ente expansão da economia brasi-
leira.

Sem pretendermos entrar aqui
em uma discussão de doutrinas
políticas, que nos levaria a uma
digressão inoportuna, não deixa-
remos contudo de afirmar que
essa onda de progresso promana
das condições creadas pelo adven-
to do Estado Novo. E' sobretudo
nos paises novos e de economia
forçosamente atrazada que a ma-
quinaria complicada da democracia
liberal mais acentuadamente per-
turba a realização dos esforços
empreendedores na esfera do pro-
gresso material. Tivemos até No-
vembro de 1937 uma dura expe-
riência desse obstáculo oposto
pelas instituições do tipo liberal-
democrático a todos os movimen-
tos de iniciativas tendentes a pro-
mover a avançada das forças
econômicas da Nação.

Na ambiênciâ creada pelo novo
regime, o poder público, desem-
baraçado das múltiplas influências
oriundas da política dos partidos,
pode converter em medidas práti-
cas de efeito imediato, os projetos
de desenvolvimento econômico, que
outróra ficavam encalhados nos
canais parlamentares. Sem dimi-
nuir o alcance das enormes possi-
bilidadeg que ora se deparam ao
Estado brasileiro para executar
programas de expansão econômi-
ca, devemos entretanto assinalar,
corno aliás já o temos feito nas
páginas de NOVAS DIRETRIZES,
que o problema abordado com
tanta coragem e decisão peio Pre-
sidente Getulio Vargas não é tão
simples como se afigura a certos
comentadores.

O Estado pode certamente exer-
cer em matéria econômica uma
atividade benéfica inaalculavel-
mente maior que lhe atribuíam
outróra os economistas integrados
no desmedido individualismo libe-
ral, que culminou no laissez faire
manchesteriano. Não somente in-
tervindo como força reguladora e
orientadora, mas atuando mesmo
por meio de iniciativas empreen-
dedoras diretas, o Estado tem in-
discutivelmente um campo vasto e
fecundo de ação prática bemfa-
zeja. Entretanto, as possibilidades
do poder estatal na órbita eco-
nômica ficam muitíssimo aquém
dos limites a que atingiu a imagi-
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nação dos fanáticos do estatismo
coletivista.

A obra do progresso material,
reduzida à órbita da ação do
poder público, não ficaria apenas
limitada e profundamente preju-
dicada. Agindo isoladamente, o
Estado naquele domínio vêr-se-
ia defrontado por problemas pa-
ra ele insolúveis e assim os
programas mais inteligentemente
concebidos e contendo em si as
mais auspiciosas promessas esta-
riam condenados a mutilações es-
senciais e talvez mesmo a um fra-
casso parcial comprometedor do
seu conjunto.

A verdade do que acabamos de
afirmar e que se patenteia no di-
namismo econômico de qualquer
Nação, assume proporções incom-
para velmente maiores, apresentan-
do-se na sua plenitude no caso
de paises novos como o Brasil.
Aqui no problema da expansão
econômica acelerada, que o Presi-
dente Getulio Vargas resoluta-
mente enfrentou, a princípio com
uma série de medidas fragmenta-
rias e agora em conjunto pela
decretação do plano qüinqüenal,
o Estado tem de lidar com certas
dificuldades inerentes às condições
peculiares do meio brasileiro e
da nossa atualidade econômica e
social.

País que, como o disse muito
acertadamente o Chefe da Nação,
tem muitos recursos e poucos ca-
pitais, o Brasil ao iniciar uma
obra de expansão econômica vê-
se logo defrontado pelo formida-
vel problema do financiamjento das
atividades empreendedoras. Redu-

zir as realizações projetadas às
contingências delimitadas pelos re-
cursos financeiros do Estado ou
pelo apelo ao crédito deste em
época em que a situação mundial
e as nossas próprias condições in-
ternas acanham as possibilidades
desta última natureza, importaria
em crear obstáculos à execução de
qualquer programa traçado em
vasta escala.

Mas não é esse apenas o aspe-
eto pelo qual devemos encarar a
questão. Em um país novo, onde
se encontram ainda, enormes áreas
territoriais, não apenas desapro-
veitadas, mas praticamente inex-
pioradas, o Estado será forçado
a assumir a responsabilidade di-
reta do muitos empreendimentos
que não oferecerão por períodos
dilatados possibilidades de lucro
razoável aos capitais neles inver-
tidos. Em outras palavras, não se
pôde contar com o empreendimen-
to privado para a realização de
certos projetos, que embora des-
tinados a redundar em grandes
benefícios futuros, representarão
contudo puro ônus para o capital
invertido durante lapsos, de tempo
bastante longos para desanimar as
iniciativas particulares.

Daí a necessidade da grande
colaboração entre o Estado e o
empreendimento privado, colabo-
ração que se impõe mesmo nos
paises de economia adeantada,
mas que é imperativa, quando se
trata de uma nação ainda no nivel
da economia de escassez e, mais
que isso, tendo mesmo que coloni-
zar a maior parte do seu territó-
rio. Essa colaboração do poder

20 Maio de 1939
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público com os capitais e agências
empreendedoras particulares, con-
tra a qual debalde se opuzeram
as correntes hoje desacreditadas
do colelivismo, não oferece ne-
nhum inconveniente, nem afeta de
modo algum a necessária prepon-
derância do poder nacional no
controle da economia pública.

Sem precisarmos recorrer a
exemplos estrangeiros que pode-
riam ser citados indefinidamente,
temos na nossa própria história
econômica provas impressionantes
de que o meio mais eficaz de ace-
lerar o progresso nacional con-
siste na cooperação entre o Estado
e o emprendimento privado. Em
certas esferas, o último pode ser-
vir a coletividade com maiores
vantagens que o poder estatal. E
o ajustamento das atividades nesse
terreno se opera sem sobressaltos
e dificuldades, redundando sempre
em benéfica harmonia de esforços

*_j

convergentes no sentido do bem
público. Poderíamos lembrar aqui
numerosos exemplos, mas basta-
nos apontar casos em que o con-
curso das grandes, empresas de
serviços públicos têm cooperado
com o governo na solução de pro-
blemas, inclusive daqueles que não
incidam diretamente na órbita de
atividades daquelas empresas. O
caso das companhias do grupo da
Light, por exemplo, no tocante à
colaboração com o poder público
na elaboração e na execução de
reformas trabalhistas, bem como
na aplicação de métodos racionais
e práticos para a formação dos
quadros de técnicos nacionais, é

tão característico, que não podia-
mos deixar de citá-lo.

A grande colaboração entre o
Estado e o empreendimento pri-
vado, na fase da expansão eco-
nômica que se inicia com o plano
qüinqüenal, pôde ser nas suas li-
nhas gerais definida por um prin-
cípio básico. O Estado que terá
naturalmente de arcar com as res-
ponsabilidades diretas de empreen-
dimentos a serem realizados em
zonas atrazadas do país, onde o
capital privado não encontrará
atrativos, tornando portanto im-
perativa a intervenção imediata
do poder público em tais realiza-
ções, deverá deixar às iniciativas
privadas a exploração de todas as
atividades industriais e dos servi-
ços públicos nas regiões mais ade-
antadac. Nestas, como a experien-
cia universal tem demonstrado,
o funcionamento de serviços pú-
blicos é sempre mais eficiente e
mais vantajoso para a coletivida-
de? quando exercido por empresas
particulares.

Assim, por meio de uma divisão
racional das respectivas esferas de
atividade, o Estado e o empreen-
dimento privado poderão colabo-
rar harmoniosamente, acelerando
a expansão econômica do Brasil.
Sem essa colaboração, o grande
programa de realizações que con-
stitue uma das finalidades precí-
puas do Estado Novo não será
viável. Felizmente, em várias e in-
equívocos pronunciamentos públi-
cos, o Chefe da Nação tem mostra-
do a mais nítida compreensão dos
múltiplos aspectos dessa questão
vital.

¦'?''!
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Expansão industrial do Brasi

INDUSTRIA SIDERÚRGICA mo pinheiro filho
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Examinamos, em nossos comen-
tários anteriores, lois aspectos que
se nos afiguram essenciais, no des-
envolvimento do problema relativo
a implantação da indústria side-
rúrgica pesada, no Brasil: o capi-
tal e a técnica.

Podemos, pois, sem nenhum
receio de incorrermos em erro,
adotar as seguintes condições bá-
sicas: no estágio atual de nossa
civilização e progresso econômico,
não dispomos nem de capital sufi-
ciente nem de preparo técnico que
nos habilitem a fundar, em con-
dições normais, a grande siderur-
gia no Brasil. Acreditamos que
o nosso pensamento, esclarecido
suficientemente no decorrer dos
estudos anteriores, não deixe mar-
gens a comentários malévolos ou
superficiais. Conhecemos os esfor-
ços e as realizações ponderáveis,
muitas vezes heróicas, da iniciati-
va dos brasileiros nos diversos
campos da atividade industrial.
Não poderão nos acoimar de der-
rotistas ou de desconhecedores
destes esforços, porque nos ali-
nhamos entre os que ainda se
deixam prender e fascinar pelas

vicissitudes dos empreendimentos
industriais, em um país como o
nosso, em que o capital vale nor-
malmente 10 % ao ano, ou melhor,
em que nada mais se precisa fazer
do que dormir e fumar charutos
para se ter o patrimônio finan-
ceiro dobrado em pouco tempo,

O Presidente Getulio Vargas
assegurou certa vez, abordando
assunto semelhante, que já se
aproximava a época em que po-
diamos dispensar grande parte da
colaboração do capital estrangei-
ro, já que o capital nacional come-
cava a se mostrar suficiente.

Não nos lembramos exatamente
dos termos com que foi enunciado
este pensamento, mas acreditamos
tê-lo reproduzido honestamente.
Não concordamos com S. Excia-,
sem embargo do acatamento que
dispensamos às suas conclusões,
nascidas todas de uma sabedoria
prática fundada no mais puro
patriotismo,

Continuamos achando que o
Brasil não dispõe de capitais
abundantes e baratos que permi-
tam a realização de obras de
grande vulto, — como a de que

22 Maio de 1939

_.



NOVAS DIRETRIZES

tratamos —.. Não poderemos nunca
supor que um grande parque in-
dustrial, destinado a competir com
seus similares estrangeiros, iDu-
desse propiciar a seus acionistas
lucros superiores a uma média de
5 ou 6 %. Pensar o contrário, acre-
ditar em benefícios maiores (10
ou 20 %) só seria possivel se uma
orientação administrativa precária
resolvesse aumentar extraordina-
riamente as tarifas alfandegárias,
para os produtores estrangeiros,
de maneira que os seus preços,
dentro do País, tivessem aumento
correspondente. Tal solução não
beneficiaria o Brasil e nos conde-
naria, por vaidade, a extranha
situação de fabricantes de produ-
tos caros, para nosso consumo
exclusivo.

Este assunto nos desviaria para
o nunca assás debatido tema do
protecionismo alfandegário, que
não desejamos focalizar neste mo-
mento.

Permitimo-nos, apenas, conside-
rar que somos protecionistas até
certo ponto, seguindo a doutrina de
João Pinheiro, porque considera-
mos que sem um rasoavel amparo
oficial não se conseguiria estimu-
lar a fundação de indústrias em
paises novos, recém saidos de uma
economia puramente agrária.

O ataques às chamadas indús-
trias artificiais, porque utilizam
matérias primas de importação,

não resistem ao mais leve comen-
tário. Será artificial a indústria
de tecidos de algodão da Inglaterra
ou do Japão ?

Mas, voltemos ao nosso tema
central: insuficiência do capital
brasileiro.

Somos pobres em toda a exten-
são da palavra, já o dissemos e
mostramos em nosso livro "Pro-
blemas Brasileiros". Temos sob os
nossos pés pedaços insignificantes
e mal aproveitados de um mundo
por descobrir. Riquezas naturais
latentes, provavelmente imensas,
inteiramente desconhecidas, espe-
rando a energia desbravadora da
ambição e do trabalho humano.
Quasi nove milhões de quilômetros
quadrados povoados pelo número
"quarenta e cinco milhões" que
economicamente não eqüivalem a
12 milhões de argentinos ou a 2
milhões de alemães ou suicos.

Como se conseguirem reservas
de capital para empreendimentos
de tão grande envergadura se,
como vimos, os mais afortunados
têm possibilidades de obter rendas
altas com os juros normais e a
massa trabalhadora só consegue
viver "au jour le jour'\ gastando
o que ganha ?

Sem que se levante o nivel de
vida do brasileiro, educando-o,
curando-o, instruindo-o, dando-lhe
ambição, capacidade de trabalho
e energia, todos os esforços são
inúteis.
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Incontestavelmente progredi-
mos nos últimos anos em mate-
ria de imigração, por fôrma a
deixar em bem nítido destaque
a imperdoável incúria dos pas-sados regimes no tocante a essa
matéria de tanta relevância
nacional. Temos hoje uma poli-tica imigratória bem definida
em inequívocos pronunciamen-
tos do próprio Chefe da Nação.
Um aparelho especializado, o
Conselho de Imigração e Colo-
nização, zela pela execução das
medidas que se enquadram na-
quelas diretrizes capitais. Em-
hora tenhamos tido ocasião de
divergir de certas atitudes do
Conselho, reconhecemos com
satisfação que o sentido geraldas suas atividades se harmo-
niza perfeitamente com o in-
teresse nacional.

Disto acabamos de ter provabem característica na excelente
iniciativa daquele órgão admi-
nistrativo, submetendo à con-
sideração do Presidente da Re-
pública um ante-projeto de lei,
que vem facultar a entrada
livre em nosso território de
todos os imigrantes portugue-ses, que individualmente satis-
façam as exigências da legis-
lação vigente. Com esta pro-
posta, o Conselho de Imigração
e Colonização vem dar execução
prática à explêndida fórmula
do Presidente Getulio Vargas,
quando afirmou há pouco tem-
po que a base da nossa política

imigratória devia ser a manu-
tenção da fisionomia luso-bra-
sileira da nacionalidade.

Proporcionando à coloniza-
ção portuguesa a posição privi-legiada que para ela temos
insistentemente pleiteado nas
páginas de NOVAS DIRETRI-
ZES, o Conselho reconhece queo postulado básico de uma po-lítica imigratória racional e na-
cionalista tem forçosamente de
ser o princípio de seleção racial,
em conformidade com a idéia
de salvaguardar no processo
do caldeamento os traços fun-
damentais e característicos da
etnia brasileira. Por essa ótima
iniciativa, o Conselho de Imi-
graçãò e Colonização tornou-se
verdadeiramente credor da gra-
tidão nacional.

Mas para prosseguir com
eficácia no desenvolvimento das
atividades úteis que desempe-
nha, é necessário que o Conse-
lho atenda a certos aspectos
da nossa situação imigratória,
de modo a corrigir erros e lá-
cunas graves. Atualmente não
há muita cousa mais a fazer
quanto a leis de imigração, ex-
cepto no tocante a uma provi-
dencia extremamente impor-
tante, que NOVAS DIRETRI-
ZES tem por mais de uma vez
reclamado. Referimo-nos à ne-
cessidade de suspender pelo
menos temporariamente toda
a imigração da Europa oriental
e do Levante, bem como das
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regiões do centro europêo, onde
acontecimentos políticos estão
determinando e continuarão
provavelmente a provocar des-
locamentos anormais de gran-
des massas migratórias de re-
fugiados.

Entretanto, o que há de mais
importante é sobretudo impe-
dir que as nossas leis de imi-
gração sejam fraudadas, como
o estão sendo por forma real-
mente afrontosa.

Entre os casos dese gênero
assinalaram-se agora a introdu-
ção de elementos indesejáveis,
que não seriam admitidos como
imigrantes, mas que se insi-
nuam sorrateiramente no país
como turistas. Evidentemente,
é mais fácil a um indesejável
que entrou disfarçado em tu-
rista legalizar mais tarde a
sua situação, que transpor a
barreira da fiscalização poli-
ciai oposta à imigração incon-
veníente.

A causa desse desvirtuamen-
to do turismo em perigoso meio
de introdução de imigrantes
indesejáveis consiste a nosso
vêr na extensão da categoria
de turistas a pessoas que via-
jam em primeira classe. As ex-
ceções a essa regra são tão
raras, que não precisam ser
tomadas em consideração. Aliás
um turista que viaja em ter-
ceira classe, por exemplo, da
Europa ou dos Estados Unidos
para o Brasil já se torna por
esse fato um elemento suspeito.

Cumpriria, portanto, que se
fizesse a revisão dos regula-
mentos relativos ao turismo, de
modo a que pelos nossos con-
sulados só fossem visados pas-
saportes de pessoas que vêm ao
Brasil com intuitos verdadei-
ramente turísticos e aos quais
devem ser exclusivamente re-
servadas as concessões feitas
a essa classe de viajantes.
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DA ASSISTÊNCIA MUNICIPAL
Cirurgia - Doenças de Senhoras - Partos - Vias Urinárias
(Tratamento moderno de varizes dos membros inferiores,

ulceras e eczemas varicosos)
CONSULTÓRIO: — (Edifício Weimar)

UA MÉXICO, 164 - 4.° Andar - Sala, 41 - Tel.:42-5438
Residência: 27-5438

Diariamente dás 15 ás 19 horas
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entárb Internaciona
AZEVEDO AMARAL

Continuaram no mês de Abril os rumores de guerra e ossobressaltos, que em Março com o golpe alemão na Tchecoslová
quia haviam recrudescido, após o período de calmaria iniciado
pelo acordo de Munich. A atmosfera de inquietação que envolveuo mundo durante as últimas semanas, foi sem dúvida em grandeparte devida às manobras tendenciosas a que já nos acostuma-mos nos últimos anos e nas quais se refletem os esforços obsti-nados e por vezes desesperados das correntes empenhadas em
promover uma conflagração, capaz de trazer oportunidade paraque se realizem certos objetivos bem conhecidos. Mas é indis-cutivel que, ao lado do aspecto evidentemente artificial do pânicoque tanto impressionou o mundo civilizado, verificavam-se
f atores reais de uma situação de considerável gravidade.Nada havia contudo de surpreendente nos fatos ocorridosnem nas inevitáveis repercussões por eles determinadas. O quêse passou e o que terá ainda de sobrevir em futuro próximosenão imediato, inclue-se na órbita de acontecimentos inevitáveis'como epílogo lógico do desmoronamento da estrutura anômala'creada ha vinte anos na Europa pelo Tratado de Versalhes'Enquanto nao forem removidos os últimos vestígios da obracontraproducente dos ditadores da paz de 1919, será impossivelformar-se na Europa uma ambiência de tranqüilidade, na qualse reconstituam, de acordo com as realidades internacionais, asconfigurações de uma estrutura estável, como a que foi destruída

pelo conflito de 1914. A paz européia só deixará de ser precária',quando sobre as ruinas da construção fantasista de Versalhesse erguer um novo sistema político, constituído por núcleos deforça capazes de se equilibrarem em condições estáveis, que per-mitam o reajustamento pacífico dos interesses das nações
O desaparecimento do Estado tcheco, a restituição de Memelao Reich, a integração da Albânia na órbita da soberania italiana,e a remcorporação de Dantzig à Alemanha são episódios lógicosda cadeia de restauração da Europa, de que foram elos ante-nores o Anschluss austríaco, a absorção do território sudeto, a
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que previamente se antecipara o repudio pelo Reich das cláusulas
militares da paz de 1919. Tudo isso obedece ao sentido natural
de um movimento, que teria forçosamente de ocorrer como con-
dição necessária ao restabelecimento de uma autêntica normali-
dade européia.

Mas é evidente que o reajustamento reclamado pela perigosa
instabilidade e flagrante irracionalidade do regime versalhês,
não pôde ser levado por deante sem riscos mais ou menos sérios
de perturbação da paz. Tais riscos têm sido felizmente atenuados
pela ação da diplomacia britânica e notadamente pela atuação
pessoal do primeiro ministro da Inglaterra, o sr. Neville Cham-
berlain. Com o profundo senso político que caracteriza a classe
dirigente da Inglaterra, naquele país o Tratado de Versalhes foi
bem compreendido desde os primeiros tempos do após-guerra,
como um ato internacional de caráter provisório e incapaz de
subsistir, sob pena de manter-se no Velho Mundo uma situação
permanente de perigosa intranqüilidade.

Sob esse ponto de vista as divergências entre Londres e
Paris delinearam-se claramente pouco depois da conclusão da
paz. Mais tarde, o grande estadista, que foi Aristides Briand?
compreendeu estar a verdade na política cie normalização da
Europa, já implicitamente aceita pela diplomacia de além-Mancha;
A cooperação entre Briand, Austen Chamberlain e Mussolini
proporcionou a realização da primeira etapa do reajustamento
europeu, em 1925, com os acordos de Locarno.

A marcha do congraçamento, cujo desfecho lógico era a
substituição total do regime de Versalhes por um concerto euro-
peu em harmonia com as realidades políticas e econômicas do
continente, foi, entretanto, retardada e perturbada por fatores
originados ainda nos erros cometidos em 1919. De um lado, a
questão das reparações, que tinha a sua solução natural em um
cancelamento geral da^ dívidas de guerra, não pôde ser satis-
fatoriamente abordada, devido principalmente, senão exclusiva-
mente, à intransigência do principal credor — os Estados Unidos.

Na grande república americana o aspecto essencialmente
político daquela questão não foi adequadamente apreciado. A
mentalidade peculiar do povo dos Estados Unidos, sempre em-
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polgado pela face mercantil de todos os problemas e induzido
invariavelmente a antepor motivos comerciais às razões de natu-
reza política, fez com que ali se encarasse apenas a posiçãodo credor. A obstinação quasi shylockiana dos Estados Unidos
em exigir a sua libra de carne, esquecendo o sangue que teria
de ser derramado na operação da cobrança, tornou impossível
o cancelamento das dívidas de guerra, que todos os espíritos
esclarecidos da Europa reconheciam como imprescindível preli-minar ao congraçamento imposto pelos interesses supremos da
civilização.

Ao mesmo tempo que a questão das reparações e das divi-
das assim permanecia como um obstáculo tremendo ao reajus-
tamento internacional, outra causa perturbadora se apresentava,
concretizada no funcionamento da Liga das Nações creada em
Versalhes. O instituto de Genebra fora idealizado por Woodrow
Wilson e pelo seu célebre mentor político, o famoso coronel
House, sob a influência das idéias democráticas que o então
Presidente dos Estados Unidos julgara possivel aplicar ao jogodas relações internacionais, sem levar em conta as realidades e
os fatores históricos da política da Europa.

Raciocinando dentro da órbita estreita do seu fanatismo
ideológico, Woodrow Wilson era um dos convencidos de que acatástrofe que quatro anos antes desabara sobre o Velho Mundo
resultará do sistema diplomático baseado no conceito da hierar-
quia das potências e nas manobras que se diziam tenebrosas dafamosa diplomacia secreta. Entretanto, se o ilustre pensadorpolítico americano, que a má estrela da humanidade levara a
presidência dos Estados Unidos, vivesse menos na atmosferada sua biblioteca e não fosse tão influenciado pela mentalidade
puritana em que se formara, não lhe teria sido difícil compre-
ender que os métodos por êle julgados tão nefastos constituíam
os umcos processos compatíveis com os imperativos da reali-
dade internacional.

A Sociedade das Nações, anunciada pelos democratas e
liberais como o aparelho destinado a consolidar a paz sobre os
alicerces da justiça e da igualdade das soberanias, tornou-se
desde o seu início uma fonte de dificuldades opostas ao reajus-
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tamento europeu e acabou falindo miseravelmente, depois de
haver determinado a propósito do caso da Etiópia as condições
de perturbação e de confusão, que há quasi quatro anos fazem
pairar sobre o mundo a ameaça da guerra.

Estes antecedentes do que ora se passa na Europa oferecem
especial interesse neste momento. Nenhum estudioso dos acon-
tecimentos internacionais dos últimos vinte anos pôde esquivar-
se à convicção de serem realmente muito consideráveis

as responsabilidades dos Estados Unidos

pela atual situação do Velho Mundo. Os efeitos destrutivos da
conflagração de 1914 poderiam ter sido compensados de tal
forma por uma reconstrução racional da Europa, que se teria
quasi o direito de vêr naquela guerra calamitosa uma oportuni-
dade providencial para o bemfazejo reajustamento das relações
internacionais. Mas para que o desfecho da guerra redundasse
em conseqüências reparadoras da devastação por ela causada e
no estabelecimento de uma paz solidamente apoiada em combi-
nações políticas e econômicas, teria sido imprescindível uma
adaptação rigorosa da nova ordem internacional às realidades
postas em evidência pelo conflito.

Isto não foi, porém, viável devido â intervenção profundamen-
te perturbadora do Presidente Wilson, com os seus métodos e idéias
peculiares à mentalidade americana e com o seu desconhecimento
dos problemas da Europa e sobretudo pela sua falta de sinero-
nização com o espírito europeu. Estamos hoje, vinte anos mais
tarde, vendo esboçar-se uma reprodução do que teve lugar em
Versalhes, quando o chefe do executivo americano ali se tornou
o protagonista do drama diplomático, encerrado pelos funestos
tratados de 1919 e pela organização da Liga das Nações.

O telegrama do Presidente Roosevelt

ao sr. Hitier e a cópia deste enviada pelo secretário de Estado
Cordell Hull ao sr. Mussolini vieram focalizar violentamente
certas limitações da mentalidade predominante em alguns cir-
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culos dos Estados Unidos, quando se trata de apreciar questõesda política européia. Houve em torno daquele telegrama umruido que, analizando mais cuidadosamente a situação, é fácil
verificar-se haver sido desmedidamente exagerado. Si é fora dedúvida que qualquer pronunciamento do Presidente dos Estados
Unidos, principalmente nos termos e nas circunstâncias em queo sr. Franklin Roosevelt se dirigiu agora aos ditadores da Europa
central, apresenta sempre grande importância intrínseca, é poroutro lado incontestável que nada justificava as esperanças de-
positadas por tantos no imaginário alcance político daquela
mensagem.

Há no telegrama em apreço dois aspectos nitidamente dife-
rentes. A face por assim dizer moral do apelo feito pelo Presi-
dente Roosevelt tem apenas a importância impressa pela fonte
donde promanou. Para ter-se a medida da ambiência peculiar
que as condições particulares do meio americano formam em
tomo dos homens de Estado da grande república, não poderiaser encontrado melhor exemplo que o desse gesto tão destacado
das atitudes normais do realismo político. Si uma grande perso-nalidade investida de uma função espiritual como o Papa Pio XII,
por exemplo, tomasse a iniciativa de dar conselhos de paz aosexpoentes do eixo Roma-Berlim, o fato seria natural e estaria
na lógica das atribuições inscritas na órbita do poder religioso.

Mas, sem irreverência para com o eminente estadista ame-
ncano, póde-se dizer que a sua iniciativa envolve uma certa
confiança ingênua nas possibilidades de uma autoridade moral,
que os destinatários da missiva teriam talvez argumentos paracontestar. A' semelhança de Woodrow Wilson no decurso
das negociações de Versalhes, o ilustre Franklin Roosevelt evi-
dentemente compartilha a ilusão e o erro enraizados na forma-
ção americana pela influência puritana, creando a confusão entre
as órbitas de atividade respectivamente destinadas à autoridade
espiritual e ao poder político.

Si a primeira pôde sempre invocar princípios e apelar paraimperativos éticos ou fazer com que atuem no encaminhamento
das questões em que se entrechocam interesses as razões suaves
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daquilo que o poeta inglês chamou de "leite da bondade huma-
na", o poder político nunca tem as mãos suficientemente limpas
para começar o apedrejamento dos infratores da lei moral. Este
foi ainda o caso do Presidente dos Estados Unidos, confundindo
a nobreza dos seus sentimentos e a delicadeza da sua conciência
de homem e de cristão com as credenciais que a sua alta investi-
dura lhe dava para pregar um sermão de moral internacional.

O homem Franklin Roosevelt pôde falar dos imperativos/
éticos e das responsabiüdades que pesam na conciência dos quesão árbitros da paz e da guerra. Mas o chefe do executivo ame-
ricano, cuja palavra é centuplicada na sua repercussão pelo pres-tígio do cargo e pela força que este põe ao seu alcance, não
encontra nas tradições do governo de que é temporário expoente
justificativa para pegar da palmatória e chamar a contas os queconsideram a razão de Estado como supremo imperativo moral
do estadista.

O progresso histórico não se realizou pela ação serena da
razão e da moral. E de fato procurar aplicar aos grandes movi-
mentos humanos que se encadeiam no curso do desenvolvimento
das nações as mesmas leis que presidem a conciência individual
g são viáveis na prática das relações internas de cada grupo na-
cional, é um erro comparável ao de quem tentasse transportar
para o domínio da hidráulica, no manejo de grandes massas
líquidas, as leis verificadas pela experiência dos fenômenos da
capilaridade.

Nenhuma nação que conseguiu sobreviver e impôr-se his-
toricamente submeteu jamais o ímpeto da sua vontade de domí-
nio ao ritmo dos preceitos éticos. O desenvolvimento histórico
prossegue em um plano situado para além do bem e do mal. O
único critério das atitudes dos povos que querem vencer e per-
petuar-se, é a afirmação egoística dos seus interesses. O jogo
internacional não é um ajustamento de valores moraisTTE^imr
conflito de forças, um choque de vontades, uma concorrência
implacável entre aptidões para destruir e construir.

E o próprio exemplo dos Estados Unidos aí está para mostrar
que se o presidente Roosevelt, quando redigia com o secretário de
Estado Cordell Hull o seu telegrama aos ditadores da Europa cen-
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trai, se houvesse lembrado de uma passagem evangélica, certa-
mente bem conhecida de tão assíduo ledor da Bíblia, teria desistido
do seu propósito, obedecendo ao conselho do Mestre. Com uma his-
tória mais curta que as das nações endurecidas por um longo
e acidentado passado, a grande república americana já não pôdeatirar a primeira pedra a ninguém, em matéria de golpes de vio-
lencia internacional.

Há apenas pouco mais de quarenta anos que no prossegui-
mento de uma política amplamente justificada pelos imperativos
da defesa dos interesses vitais dos Estados Unidos no Mar das
Antilhas e no Extremo Oriente, a república setentrional arran-
java um pretexto para forçar a Espanha a uma luta desigual,
cujo epílogo antecipadamente previsto com segurança foi a
conquista de Porto Rico e das Filipinas e a transformação da
pérola das Antilhas de possessão da coroa castelhana em colônia
econômica dos Estados Unidos. Cinco anos mais tarde, um dos
maiores antecessores do Presidente Roosevelt, o seu parenteTheodor Roosevelt, compreendendo a necessidade estratégica da
abertura do canal do Panamá sob o controle dos Estados Unidos,
armou uma revolução na zona do ístmo, que era inconteste parteintegrante da Colômbia. E assim, por meio de um golpe bem
semelhante aos episódios do momento atual, assegurou o domí-
nio americano sobre as margens do canal interoceânico.

Esses dois exemplos, que seria absurdo apontar com intui-
to depreciativo da política dos Estados Unidos, em ambos os
casos plenamente justificada pelas razões supremas do interesse
nacional, mostram contudo não existir na ambiência da mais
pura democracia uma repugnância muito considerável pelosmétodos agora empregados por Hitler na Tchecoslovaquia e porMussolini na Albânia...

Há, porém, outro aspecto no caso do telegrama do Presi-
dente Roosevelt que oferece sensível interesse político. Os Esta-
dos Unidos representam desde a guerra, um papel de força
potencial no jogo da política mundial. Seria assunto que me
levaria a uma digressão demasiadamente longa analizar até que
ponto o formidável poder econômico da república do norte cor-
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responde a uma capacidade política e militar de comparável ação
eficiente. Mas o fato que importa registar é a impressão genera-
lizada de que o peso do poder dos Estados Unidos em uma das
conchas da balança internacional seria decisivo em benefício da
parte que merecesse as preferências de Washington.

O incidente do telegrama do Presidente Roosevelt aos dita-
dores totalitários vem redundar no abalo brusco desse prestígio,
que tão útil tem sido até agora às potências da Europa ocidental
e incontestavelmente tambem para a garantia da paz. Abstração
feita do lado moral daquela mensagem, que me permitirei quali-
ficar de irrelevante sob o ponto de vista político, o telegrama foi
um ato internacional de extrema gravidade.

Realmente uma intimação, que a tanto montou a interpela-
ção dirigida sob fôrma de apelo aos ditadores totalitários pelo
chefe quasi ditatorial de uma formidável potência como os Esta-
dos Unidos, corresponde mais ou menos ao que na tecnologia
diplomática se qualifica de ultimatum. Na lógica da situação que
creou, perguntando a Hitler e a Mussolini se estavam dispostos
a assinar um termo de bem viver, comprometendo-se a respeitar
a independência de um certo número de Estados, o Presidente
americano parece ter assumido a obrigação de reagir com atos
concretos a uma recusa dos interpelados.

Estes, evidentemente, não se conformam com a proposta e
não se contentaram apenas em uma recusa cortês, mas reagi-
ram por intermédio da sua imprensa em tom de desmedida vira-
iência. Em tais circunstâncias, a continuação de relações diplo-
máticas normais entre o governo de Washington e as duas
potências, que trataram a sua proposta de modo tão pouco amis-
toso, não poderá deixar de refletir-se desfavoravelmente sobre
o prestígio dos Estados Unidos. Aliás, esse efeito lastimável do
incidente foi bem percebido, tanto na Inglaterra, como nos Es-
tados Unidos.

Os debates calorosos e quasi violentos mesmo que tiverem
lugar no Senado e na Casa dos Representantes puzeram bem em
evidência que os círculos políticos americanos compreendem as
conseqüências internacionais do empalidecimento do prestígio
dos Estados Unidos, deante do desfecho do caso do telegrama
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E a maneira como o sr. Chamberlain na Casa dos Comuns
aludiu em mera frase incidental e rápida ao telegrama do Presi-
dente Roosevelt indica tambem quanto na Inglaterra foi perce-bido o resultado, que para o jogo político internacional redunda
1~ m mm * VVbUUUadesse episódio.

Ao encerrar este comentário,

a situação internacional ainda não está esclarecida, mas os peri-
gos de perturbação da paz já se acham consideravelmente redu-
zidos. Em contradição com os telegramas tendenciosos, em queatravés da condescendência de certas agências se faz sentir aação das alavancas diplomáticas do sr. Litvinoff, sucedem-se os
fatos, trazendo outras tantas comprovações de que as forças em-
penhadas na defesa da paz estão ganhando rapidamente terreno.
O aspecto mais interessante da situação internacional neste mo-
mento apresenta-se não no plano de possibilidades bélicas, torna-
das cada vez mais remotas, mas no terreno de combinações diplo-
máticas destinadas a exercerem influência decisiva na marcha
ulterior do reajustamento europeu, determinado pela dissolução
do regime de Versalhes.

Não é possivel formular previsões sobre as minúcias dasconfigurações diplomáticas que surgirão dos contactos que sevao realizando entre vários governos por iniciativa da Inglaterra.Um fato, porem, é indiscutível e ressalta claramente no meio daconfusão que se procura estabelecer com informes falsos e boatostendenciosos.
A diplomacia britânica não se esforça por estabelecer umcerco em torno da Alemanha, repetindo a velha política dasententes do período anterior à guerra de 1914. O objetivo do sr.Chamberlain e de lord Halifax é um sistema de segurança cole-tiva, que proporciona garantias contra iniciativas violentas. E osmovimentos perigosos desta natureza afiguram-se ao governo deLondres como podendo partir não menos da Rússia que da Ale-manha. Aliás, nações como a Polônia e a Rumânia, cuja adesãoseria imprescindível à solidez do sistema projetado, insistem in-transigentemente em ser garantidas contra a ameaça moscovita.
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Não é improvável que, por traz das dificuldades que vão
retardando a realizaçã dos desejos do sr. Litvinoff de introduzir
a Rússia na política geral da Europa, esteja a própria diplomacia
inglesa, a qual, como já tenho afirmado nestas páginas, não re-
ceia menos a influência russa que o poderio germânico. Entre-
tanto, um fato novo parece vir imprimir fisionomia diferente à
situação européia.

Em resposta a sondagens do governo alemão, os Estados
para os quais o Presidente Roosevelt reclamou as garantias de
um termo de bem viver do Reich e da Itália declaram-se livres
de quaisquer preocupações sobre uma agressão das potências to-
talitárias. Semelhante atitude, não somente vem comprometer as
bases da combinação que se esboçava por iniciativa inglesa, como
certamente vai repercutir na opinião pública dos Estados Unidos,
agravando ali as correntes de oposição, já bem caracterizadas,
contra a intervenção do Presidente Roosevelt na política européia.

E enquanto o mundo aguarda o discurso que o Fuehrer pro-
nunciará no Reichstag, encerro este comentário registando um
acontecimento sensacional. As rápidas negociações em Veneza
entre o conde Ciano e o ministro das Relações Exteriores da
Yugoslavia e a que se seguiu a visita deste a Berlim redunda-
ram na incorporação daquele Estado balkãnico ao eixo da Euro-
pa central. Assim, a entente balkânica está virtualmente des-
feita pelo deslocamento da Yugoslavia do grupo formado no
sueste europeu pela França. O alcance desse episódio decisivo
vai certamente repercutir em uma alteração profunda da posi-
ção política da Rumânia e possivelmente tambem da Turquia.
Os últimos dias de Abril estão, portanto, destinados a marcar
o início de novas configurações na diplomacia européia.

Mas de tudo isto o que parece cada vez mais delinear-se
como perspectiva futura, embora talvez não ainda imediata, é
o prosseguimento da evolução dos acontecimentos no sentido
da coordenação quádrupla das quatro grandes potências do
ocidente e do centro da Europa.

í
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REEDIÇÃO OPORTUNA
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Não podia ser mais adequada
a ocasião para uma nova edição
da conferência realizada há quasi
três anos pelo sr. Américo Palha

e cujo tema foi questão do comu-
nismo, não menos atual hoje que
naquela época. "O Comunismo
Contra a Humanidade" é real-
mente um dos estudos mais com-
pletos, mais escrupulosos e mais
interessantes que se têm feito
entre nós acerca do marxismo e
dos seus métodos agressivos na
luta que mantém contra a ciyili-
zação.

O sr. Américo Palha aborda
não somente a parte doutrinária
do comunismo, mostrando a sua
incompatibilidade com os senti-
mentos e idéias fundamentais da
civilização ocidental, mas tambem
os processos táticos pelos quais
o Komintern., de mãos dadas com

o governo soviético, faz a propa
ganda mundial do credo Verme-
lho e prepara sorrateiramente a
sonhada revolução universal. Dis-
semos acima que a reedição de
uO Comunismo Contra a Humani-
dade" era particularmente opor-
tuna neste momento. De fato os
agentes moscovitas, ou melhor os
ursos moscovitas, como os quali-
ficou o Presidente Getulio Vargas,
andam por aí disfarçados em ra-
posais democratas, encobrindo-se
corn os rótulos mais inofensivos
e identificando-se manhosamente
com as causas mais diferentes,
desde o pan-americanismo até a
defesa das raças perseguidas.

E' portanto conveniente que se-
jam bem desmascarados os meto-
dos da propaganda marxista, como
o fez o sr. Américo Palha na sua

conferência.

CRÍTICA DE LIVROS
NOVAS DIRETRIZES vai ini-

ciar uma secção de crítica de
livros de sociologia, política, es-
tudos históricos e ciência em ze-
ral, ficando essa incumbência a

cargo de pessoa de grande compe-
tencia. Teremos prazer em rece^
ber dos editores e autores as suas
obras novas, que serão devida-
mente examinadas nestas páginas.
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SELEÇÃO HUMANA FERNANDO
SILVEIRA

A visão superior que procura
x-eunir, na mesma equação, todos
os fatores concorrentes para dar
a expressão significativa cia for-
ça de um país, se defronta com
uma série extraordinária de con-
dições, cuja compreensão só pode
ser feita por meio de análises re-
petidas com o objetivo de afastar
aquelas de menor interesse ou de
valor secundário, dando o realce
merecido ás outras que interferem,
efetivamente, no andamento vital
da nação. Os dirigentes se preo-
cupam com todas, é verdade, mas
só se estimam àquelas que de-
terminam a realização dos fenô-
menos essenciais no quadro na-
cional ou internacional, porquanto
a situação deste século impede
a existência de nações isoladas,
desfrutando o s o cego plácido,
quando, perto ou longe, outras se
debatem em guerras ou ern con-
vulsões internas provenientes de
razões políticas ou econômicas.

Analisam-se os meios de elevar
o prestígio da unidade nacional
nos planos em que os paises se
acham naturalmente colocados, e,
por vezes, alguns dos últimos
forçam a saida da órbita habi-
tual, num ímpeto de crescimento
extravagante, alterando a harmo-
nia anterior. O quadro tem sido
mais ou menos esse,, através mui-
tos séculos, variando, apenas, os
intervalos de calma aparente em
que as forças se refazem e os
novos projetos se constituem.

Aqueles que se preocupam, ver-
dadeiramente, cora os problemas
econômicos de um país, de um
estado ou de uma região, têm,
constantemente, no espírito um
elemento importantíssimo, prepon-
derante para os resultados diver-
sos, conforme os empreendimentos
desejados- E' o elemento humano.
E' o fator — homem — cujo co-
eficiente na determinação dos su-
cessos é preponderante sobre os
demais componentes da empresa.
Seja qual fôr a atividade, comer-
ciai ou industrial, agrícola oa
intelectual, administrativa ou mi-
litar, esse fator se sobreleva aos
demais de tal fôrma que deve ser
indagado, pelos processos que a
ciência atual facilita, o índice de-
monstrativo com que a massa
humana se apresenta para o tra-
balho, sob pena de uma falência
completa dos intuitos iniciais. A
história do século vinte bastaria
para confirmar a proposição. O
homem diverso pela formação
racial e pela educação aparece
diferente na vida social e, por isto,
se torna imperibso o conhecimento
das unidades para a certeza rela-
tiva da sua eficiência na prática.
A heterogeneidade impera e o
trabalho é irrealizavel, sem as in-
vestigaçoes sobre as individuali-
dades dispares afim de grupá-las
semelhantemente. A divisão de
trabalho e a alta especialização
exigidas pelo progresso obrigam
a superposição do tipo social ao

1'.-_
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tipo biológico. Na verdade, o que
é exigido para uma certa profis-
são, chega a permitir a concepção
de um tipo morfo-fisiológico es-
pecial, perfeitamente separado dos
outros. O aviador apresenta tais
característicos em relação a mor-
fologia, à fisiologia e a psicologia
que, apresentado um indivíduo
como tal, se torna possivel dizer
as linhas de variação para a
maioria das funções vegetativas
ou de relação.

A própria máquina aumentou
consideravelmente o número de
exigências em torno do valor hu-
mano. Diminunindo o número de
trabalhadores, em certos misteres,
exigiu o aumento de requisitos
com que deveriam apresentar-se.
Os maquinismos forçam os ho-
mens à aquisição de maiores co-
nhecimentos especializados e obri-
gam a separação dos coletivos
sociais em classes conforme as
aptidões. Ora, para que o homem
seja efetivamente um valor eco-
nômico, é necessário prepará-lo
fisicamente, dando-lhe as condi-
ções orgânicas suficientes para a
realização dos esforços exigidos
pelo trabalho e, mais ainda, os
fatores intelectuais e morais, de
modo a aumentar-lhes as capací-
dades para o desempenho das
Funções impqstas pelo meio em
que que se encontra colocado.
Nunca as nacionalidades atingi-
ram ao feitio de uma organização
viva, como atualmente em que se
verificam as leis biológicas nas
corporações; em que os quadros
sociais são aferidos cientificamen-
te, socorrendo-se de índices, e de

tabelas, em que a subordinação
de funções se torna flagrante, com
um sistema superior controlando,
dirigindo, prevendo e melhorando,
por fim, os resultados. E a pró-
pria distribuição desses elemen-
tos, longe de fazer-se como ou-
tróra, ao sabor de favoritismos
ou de fatalidades de nascimento,
ainda se inclina para o lado bio-
lógico das adaptações, da domi-
nância dos mais aptos, inclinan-
do-se todos a admitir e a seguir
o antigo preceito de que só é pos-
sivel governar a natureza, obede-
cendo-lhe os ditames irrevogáveis.
A seleção social feita pelos pro-
cessos que atualmente se acham
em prática, tem sido imposta pela
própria complexidade da vida
atual. Encontramos, conforme as
necessidades do momento, os pro-
cessos de seleção orientada, mu-
dando, ou em relação a um deter-
minado aspecto da vida social ou
a um setor de exigência maior.
As olimpíadas na Hélade, certos
jogos em Roma, os torneios céle-
bres de outróra foram manifesta-
ções da seleção do homem pelo
próprio homem. A história das
universidades nos revela, identi-
camente, alguns meios de seleção
intelectual, os quais se cristaliza-
ram nos concursos e outras provas
atualmente em uso-

No tempo que passa, o proble-
ma é muito mais dificil de resol-
ver pois se encontra ligado não
somente à multiplicidade de mis-
téres como tambem à grande
massa de candidatos, uns força-
dos à apresentação pelas exigên-
cias da vida, outros conduzidos
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por uma inclinação natural ou
imaginária. A heterogeneidade é
enorme e, sem levar em considera-
ção o subjetivismo, sempre exis-
tente em nosso espírito, pode ser
considerada como das cousas mais
difíceis de serem solucionadas.
Acresce a dificuldade das condi-
ções de diferenças inerentes aos
tipos, a separação de elementos
de valia, no geral em número re-
duzido, diante da grande quanti-
dade apresentada.

Há ainda o fator tempo para
ser considerado porque o exame
de centenas, ou de milhares de
pretendentes, subordinando-se os
investigadores a uma análise qual-
quer que não seja aquela aconse-
lhada pela ciência, obrigaria a
muitos meses ou anos para reali-
zação completa. Assim mesmo,
neste último caso, muitos erros
seriam cometidos. Todos sentem a
imposição de serem resolvidos
todos os casos, de ser apresenta-
da para todas as variações á
fórmula simples e concisa que
oriente, claramente, até nas ano-
malías de qualquer ordem ou nas
apresentações disparatadas. Sem
a comparação meticulosa e inteli-
gente de todas as gradações e
variações, sem buscar as analo-
gias, juntando as semelhanças e
afastando as aberrações, não se
obterá a constituição do princípio
geral que dirige determinado fe-

nômeno. E', entretanto, sumamen-
te trabalhoso destacar as relações
primordiais que orientam a ques-
tão e, finalmente, conseguir-se
traçar a lei que reje todos os
aspectos, por mais complexos e
dissemelhantes que se mostrem,
a princípio. De nada valem os
processos meramente subjetivos
pois, além de pessoais e profun-
damente complexos, são passíveis
de erros extraordinários.

Pelas desvantagens dos outros,
constituiu-se, não de improviso,
porém com o decorrer do tempo e
após múltiplas experiências, um
processo geral, comportando inú-
meras subdivisões, com o intuito
de selecionar os mais aptos, os
mais capazes, os mais indicados
para determinados encargos.

A seleção científica é, sem dis-
cussão, a arma vantajosa que os
dirigentes encontram para prepa-
rar a movimentação dos serviços
nacionais, complexos e numerosos,
delicados e difíceis, formando uma
grande cadeia que exige perfei-
cão e cuja existência é impossível
sem a inteireza dos elos que a
constituem.

A seleção científica com os ou-
tros distritos prévios que condi-
dionam a sua melhoria, é, sem
dúvida alguma, a solução lógica
para a administração, em todos os
sentidos com que possa apresen-
tar-se.

•,-

•
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A ESTATÍSTICA NO BRASIL
A tarefa que o Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística
vem realizando, no sentido do
desenvolvimento e sistematização
dos trabalhos de natureza estatís-
tica e geográfica em todo o país,
ainda não pode ser examinada em
sua extensão e profundidade, uma
vez que aos contemporâneos não
se oferecem aquelas perspectivas
que só o tempo possibilita.

Grandes e ponderáveis são as
responsabilidades que o governo
federal atribuiu a essa instituição,
como cúpola de um sistema fede-
rativp de competência técnica e
organização administrativa perfei-
tamente definidas, em cuja órbita
se vinculam os* órgãos estatísticos
e geográficos regionais, submeti-
dos a um regime racional de inter-
cooperação.

O pleno êxito da atuação de um
tão complexo organismo na vida
nacional, decerto que decorre, em
princípio, do apoio decisivo dos
poderes públicos e da colaboração
efetiva da imprensa, que têm sido
forças de estímulo permanente a
obra levada a efeito em favor*
do Brasil

Si os homens de governo pres-
tigiam todas as iniciativas do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, garantindo-lhe, no
âmbito de suas possibilidades, a
perfeita execução de quaesquer
empreendimentos nesse terreno, os
homens de imprensa, por sua vez,
oferecem a mais solícita coopera-
ção à campanha que em bôa hora
se instituiu no país.

Graças a essa esclarecida com-
preensão da realidade, pôde o
sistema estatístico e geográfico
nacional desenvolver um largo
plano de atividades, de proporções
apreciáveis, cujos resultados prá-
ticos não tardarão a aparecer com.
o merecido relevo.

A rigorosa coordenação das
estatísticas brasileiras para sua
apresentação uniforme e regular,
sob métodos os mais modernos de
apresentação tabular ou gráfica,
já não é, em si, um pequeno ser-
viço prestado à nação, que até
certo tempo ainda se submetia ao
lamentável regime de verificações
estatísticas sem a uniformidade
nem a regularidade necessárias.

A atuação do Instituto, nesse
particular, foi de fato decisiva, e
permanece a sua assistência em
relação a todos os órgãos a ele
subordinados, no que se refere à
técnica estatística, afim de que
seja assegurada à obra em apreço
uma relativa perfeição, de acordo
com os seus objetivos e atribuições.

Em normal funcionamento se
encontram os órgãos regionais, e
já se instalaram, por seu turno,
na quasi totalidade dos munici-
pios do país, as agências de esta-
tística e os diretórios de geogra-
fia, articulados como de direito,
aos respectivos departamentos es-
taduais. Foram fixados, segundo
normas racionalizadoras, os novos
quadros municipais, cujos mapas
se acham em elaboração para
serem apresentados e registrados
em tempo, de acordo com o dis-
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posto em lei, pelo gover-
no da República.

Em todos os Estados,
sob a responsabilidade
dos departamentos com-
petentes, prosseguem os
trabalhos de caracteri-
zação de limites das zo-
nas urbanas e suburba-
nas, a contagem prévia
dos prédios urbanos e
a verificação e crítica
preliminares dos dados
estatísticos da campa-
nha de 1938 — um in-
quérito de projeção na-
cional, em cujos termos
se definirá, precisa e
rigorosamente, grande
parte das realidades so-
ciais, econômicas, finan-
ceiras e culturais do
país-

Ao mesmo tempo que
coordena tantos e tão
grandes esforços das
suas células de traba-
lho, o Instituto prepara
o "Anuário" referente
ao ano de 1938, com
dados mais completos
que o volume anterior e
de cujas páginas foram
afastadas muitas das
deficiências que o de
1937 ainda apresentava.

Eis em resumo, um
pouco das atividades do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística,

cuja obra dia a dia se avoluma e cresce
de importância na vida social da nação,
mercê do prestígio que lhe asseguram o
poder público e a imprensa.

**
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Elle nunca teve uma
opportunidade
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^ÃG basta pensar num futuro
brilhante para seu filho . . .

E* preciso, antes, assegurar-lhe os
recursos que lhe permittirão coo-
tinuar os estudos — caso
o Sr. venha a faltar.
Garanta c futuro de seu
filho por meio do novo
"Seguro d* Educação".
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Sub-Ramal de Lorena á Piquete (E. F. C. B.)
CEL LUIZ MARIANO
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Há pouco tempo lemos no "Cor-
reio da Manhã", uma notícia a
respeito da visita que fizera, o
ilustre Diretor da Central do
Brasil, ao sub-ramal de Piquete.

Este trecho, pertencendo à Cen-
trai atualmente, é de bitola es-
treita (1 m.) e foi construído por
uma comissão militar, chefiada, no
início dos trabalhos, pelo General
Belarmino de Mendonça e termi-
nados pelo General Alencastro
Guimarães, ambos dos mais com-
petentes engenheiros do nosso
Exército, destinado a servir a
Fábrica de Pólvoras Químicas queseria edificada em Bemfica, na
Serra da Mantiqueira.

Razões de ordem econômica,
porém, fizeram que o Governo
mandasse construí-la em Piquete,
sendo para isso, adquiridas as fa-
zendas de "Estrela do Norte","Sertão" e "Limeira"; com a re-
modelação que projetámos, com-
prou-se mais a do "Córrego Fun-
do" ,e, o novo título que lhe foi
dado, é: "Fábrica de Pólvoras e
Explosivos".

A construção do sub-ramal alu-
dido foi iniciada em 1902 e con-
cluida em 1907, sendo em seguida
entregue a comissão construtora
da Fábrica, chefiada pelo então
Tenente-Coronel Augusto Sisson,
engenheiro de reconhecida com-
petencia e ótimo administrador.

O trecho até Piquete mede
17.200 metros, seguindo em dire-

ção à Fábrica, tem mais 2.670
metros até a estação "General
Mendes de Morais", situada pouco
antes do portão que dá acesso ao
vale da "limeira", onde se acham
as oficinas e mais dependências
da administração.

O traçado obedeceu a condições
rigorosas da técnica, empregan-
do à miude, raios mínimos e
rampas máximas, devida a exígua
verba de que dispunha o comissão
construtora, para levar a termo
a sua tarefa. Foi obrigada a ado-
tar um traçado mais curto. Assim,
depois de atravessar o rio "Ma-
cacos" insinuou-se pelo vale do
ribeiro "Ronco" até à fazenda"Barreiros", onde o transpoz, co-
meçando aí, um trecho pesado,
considerado como se fosse linha
em serra, alcançando Piquete, no
K-297.531 da Central, e 17.200
metros de Lorena, vencendo uma
diferença de nivel de 111,898 me-
tros. Continuando até à estação"General Mendes de Morais", su-
biu mais cerca de 60 metros em
2.670 metros de extensão.

O traçado até Piquete poderia
ter sido mais leve, se em tempo,
se tivesse tomado do "Ribeirão
Piquete" em lugar do do "Ronco",
embora aumentasse o desenvol-
vimento. As condições técnicas,
porém, seriam mais favoráveis
e a conservação muito mais eco-
nômica.

A visita do ilustre Diretor da
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Central teve por fim examinar
"in loco" as condições da linha
para o alargamento da bitola,, isto
é, de 1 metro para 1,60 metros.

De modo geral, haverá vanta-
gem de se operar esta transfor-
mação ?

E' o que vamos ver nas linhas
que se seguem:

j/>) — Teria pleno cabimento,
se o público fosse diretamente in-
teressado, bem como o lado eco-
nômico e comercial;

2.°) — Si não mutilasse o pro-
jeto de ligação da Fábrica à Rede
Sul Mineira, em Itajubá.

Mas essas duas razões não são
observadas, ao contrário, são pos-
tas de lado. Resalta que só a Fá-
brica de Pólvoras e Explosivos é
que é a beneficiada que conta
apenas, com a vantagem da mu-
dança de baldeação da pólvora,
explosivos, materiais e pessoal,
que se opera atualmente para Pi-
quete- Si a ponta dos trilhos atin-
gir a estação "General Mendes de
Morais", o embarque e desembar-
que de tudo será aí realizado,

Como vemos, são vantagens de
caráter restrito e peculiares ao
Estabelecimento aludido, preterin-
do em grande parte o interesse
público, e mais ainda o da Fábri-
ca de Armas Portáteis construída
em Itajubá.

Demais, mutila-se, aleija-se,
aniquila-se o gigantesco projeto
da ligação de Piquete a Itajubá,
com o objetivo de alcançar o
"Planalto Central em Goiás, local
já escolhido para a futura Capi-
tal da República, e de Lorena a
Mamucaba, como dispõe a lei n.°
3229, de 11 de Julho de 1917.

Este grandioso empreendimen-
to foi sabiamente julgado pelo
Estado Maior do Exército como
— eminentemente estratégico.

Historiêmo-lo, resumidamente.
O ilustre Dr. Arnolfo de Azeve-

do, quando deputado federal por
S. Paulo, levantou a questão, for-
mulando e justificando numa sub-
stanciosa exposição de motivos a
lei acima citada, a qual mandava
abrir concorrência pública para li-
gar a Fábrica à R. M. V. por estra-
da de ferro, afim de aproximá-la
das fronteiras por caminhos mais
curtos e mais seguros, penetrando

interior do País, por bitola de
metro até ao Planalto Central.

Por outro lado veio a idéia da cre-
ação do Porto Militar, para cujos
estudos preliminares, fora nomea-
da uma comissão de técnicos da
nossa Marinha de Guerra, com o
fim de examinar o ponto mais
apropriado. Este, uma vez escolhi-
do, seria ligado a Lorena, ficando
assim, a Fábrica com facilidade
de enviar seus produtos para Ma-
to Grosso, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro e abastecer a Es-
quadra, por uma só bitola.

As vantagens que decorrem daí,
são indiscutíveis.

O projeto foi avante, A lei ante-
riormente referida, mandava abrir
a concorrência pública, mas por
causa da guerra européia, não se
prosseguiu por esse caminho.

O benemérito Dr. Wenceslau
Braz, então Presidente da Repú-
blica, julgando essa ligação de alto
valor estratégico, mandou que se
ouvisse o Estado Maior do Exér-
cito, ordenando a remessa do pro-
jeto a essa repartição, para, sobre
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a matéria que encerrava, dar pa-
recer-

A opinião do mais elevado órgão
militar, foi plenamente favorável,
pedindo a execução por ser "emi-
nentemente estratégico", como"obra urgente da defesa e segu-
rança nacionais".

Devido a natureza do assunto,
não houve mais concorrência. Pro-
curou-se, com isso, evitar que uma
empresa estrangeira executasse "a
obra mais melindrosa da nossa
eficiência militar".

Nessas condições, os serviços
foram entregues a um Batalhão
de Engenharia, o 4.°, sediado em
Lorena, sob o comando do saudoso
Tenente-Coronel Emílio Sarmento,
aproveitando-se o orçamento ba-
seado em estudos feitos anterior-
mente, no valor de 8.272:000$000.

Desses estudos, e para evitar
delongas, foi atacado, imediata-
mente, o trecho de Itajubá a So-
lidade, A parte da Serra da Man-
tiqueira, novamente foi submetida
a exame, pois contava com certa
extensão em cremalheira.

O resultado dos trabalhos de
que fora incumbido o então 1.°
Tenente José Faustino dos Santos
e Silva, foi satisfatório, porque
subiu a serra, com rampa máxi-
ma de 3 %. E' bem verdade quefoi necessário desenvolver para
atingir a garganta do "Ataque" —
ponto obrigado da linha que estava
sendo traçada.

O projeto de cremalheira foi
abandonado e a subida da serra
seria efetuada por simples aderên-
cia. Mais tarde, nova linha de en-
sios foi estudada, para tração elé-
trica, com rampas mais elevadas,

está claro, porém, menor extensão
do percurso a vencer,

O Batalhão não concluiu a 1."
etapa dos trabalhos a seu cargo,
deixou a infra-estrutra, completa-
mente pronta e os edifícios das
estações, quando ia sentar a su-
per-estrutura, teve ordem de sus-
pender os serviços em andamento
e passá-los às mãos de uma comis-
são civil.

A politicagem baixa e sórdida,
então reinante, fez que pouco tem-
po depois fossem inteiramente pa-
ralizados os trabalhos, ficando o
leito pronto, com obras darte, es-
tações, dormentes e trilhos para
serem assentados, abandonados e
entregues ao público. Isto em 1918,
se a memória não nos falha.

Y
Águas
- com-

A Empreza de
LAMBARY, S. A.
mímica ao publico em
geral o novo engarrafa-
mento da af amada água
LAMBARY, acondicciona-
da em garrafas de «ni
litro.

Bebam LAMBARY.
Pedidos pelo tel. 23-5970

5.

'¦:

\P.
\

5*

44 Maio de 1939



NOVAS DIRETRIZES

S u r
I» ¦«

f m AQUINO FURTADO

I

Trago comigo, sempre, um atlas.
Atlas antiquado, talvez.
Mas atlas perfumado pela sau-

dade...
=*• #

Os sábios dividem a geografia
em vários setores: político, eco-
nômico, antropológico, cósmico...

Mas esquecem-se da geografia
sentimental. . .

# #

Alexis de Tocqueville foi, si me
não trai a memória, quem, pro-
curando estudar as leis constitu-
cionais inglesas, deu um grito de
desespero ante a falta de consti-
tuição codificada na velha Albion,
exclamando:

"Não há constituição na In-
glaterra !"

Quero ver o novo Alexis de
Tocqueville que me venha a dizer,
triunf ante:

"Não existe geografia sen-
timental !"...

* *•

O meu atlas é todo feito de
cidades rescendentes e paisagens
em que um pouco de minha alma
ficou...

Cidades em que vivem povos
que serão antigos, serão, talvez,
mortos (sabe-se lá hoje em dia,..),
serão, até, dos que nunca exis-
iiram !...

Paisagens em cuja moldura vi-
vem creaturas românticas, entes
deliciosos, almas interessantes, que
nunca viveram menos do que pre-
sentemente...

* *

Cidades...
Há nomes que dizem tudo...
Abrem imensas perspectivas de

lembranças afetivas e recordações
indeléveis e souvenirs mortos que
a nossa pieguice gosta de resu-
scitar...

E extendem ante nossos olhos
cismadores a poesia imensa de um
arco-íris distante em meio a um
dia chuvoso e lúgubre...

*. *

—. Mercês...
Bombaim.. .
Suez... !

Fiquemos aqui-
Suez está na moda.
Está no cartaz.
Na ordem do dia...

** & **

Mussolini carrega os céus euro-
peus gizando esse nome na ardo-
sia italiana...

Tyrone Power solétra-o na tela,
revivendo um Lesseps pouco pro-
vavel...

Annabella poetísa-o, represen-
tando uma francezinha feita
felab. *.

'Ns
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1

E ao som desta palavra mágica,
dois amantes de mentira encon-
tram-se no Rio e tecem na român-
tica Paquetá, sob as vistas com-
plaeentcs da Pedra da Moreninha,
o fio de ouro de uma aliança ma-
trimonial verdadeira...

# «# *

E o leitor ?
Para que você, caro leitor ou

leitora gentil, não fique em off-
so.de nesta história de miragens
suezianas..., vou proporcionar-
lhe um pouco de minhas impres-
sões de viagem escritas há mais
de dez anos. . .

De Aden a Suez são pouco mais
de 1.000 milhas.

Chegamos a este porto em uma
quinta-feira, por volta das 10
horas da noite.

Inúmeras estrelas brilhavam no
alto; e, cá em baixo, uma infini-
dade dc luzes — verdes, verme-
lhas e amarelas — anunciavam os
pontos ou as passagens perigosas
do estreito.

Estacas, enterradas a pouca
profundidade, acenam aos vapo-
res recém-chegados para lá se
amarrarem, aguardando a vez de
partir. . .

E o olhar ainda observa as
boias luminosas, as dragas e pe-
quenos barcos aJumiados aos car-
dumes...

* # $

O nosso navio dirige-se a um
par de estacas onde é amarrado

F*2* v; ¦"'

¦ 
";. 

¦ 
.' 

'.¦

peio pessoal de um pequeno bote
pertencente ao serviço do porto.

* * *

Suez é um porto egípcio que
goza de grande prestígio, graças
à sua posição privilegiada à en-
trada (ou saida, conforme a di-
reção que o navio toma. ..) do
canal do mesmo nome.

Dizem que em tempos antigos,
Suez era tambem uma importante
cidade, conhecida pelo nome de
Arsinoé.

Hoje, sua população beira em
50.000 habitantes, sendo constitui-
da, em grande parte, de estran-
géiros de diversas nacionalidades
que ali empregam suas energias
a serviço da Companhia do Canal
ou que cuidam de proporcionar
aos itinerantes momentos mais em
harmonia com o conforto e a ci-
vilização de outras cidades de tu-
rismo. .. '

* # #

Em Suez encontram-se algumas
igrejas cristãs, porém, a popuíà-
ção principal é composta de mus-
sulmanos.

Portewik ou Portewfich ou,
ainda, como outros escrevem, Port
Tewik, é um arrabalde de Suez
assim designado em honra ao fi-
lho de Isrnail Pachá.

E' lá que os vapores que fazem
a linha da índia recebem as pri-
meiras visitas dos holofotes, cujo
aparelhamento é obrigatório para
todos os navios que atravessam
o canal, e dos vendilhões que açor-
rem ao tombadilho, oferecendo aos
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viajantes cartões postais avulsos,
álbuns de vistas da cidade, obje-
tos de marfim e coleções de "na-
ked pictures'f-j>

«•_*. .st. ->{.•i* IV -<*?

Como seria Suez em 1869, ano
da inauguração do Canal ?

Ouçamos a uma menina-moça, a
uma pequena de 15 anos, Denise
Paqué, filha do comandante do
navio de guerra francês "Andro-
maque", que assistiu aos impo-
nentes festejos da inauguração da
grande via aquática e nos deixou
de suas observações um diário de
notas interessantíssimo.

Escreve Mlíe. Denise: — "No
dia seguinte (20 de Novembro de
1869) atravessamos os lagos de
asma do mar e às duas da tarde

¦O

ancoramos frente a Suez. Está
feita a travessia e o Mar Vermelho
se extende deante de nós. Ã nossa
esquerda elevam-se as montanhas
a cujo pé se encontram as fontes
de Moisés e que terminam em Si-
nai. Atraz, Suez, a pequena cida-
de de ladrões homicidas que nos
vedam visitar"...

* -* *

Mas será que Suez só tinha
como característica a sua quali-
dade de "cidade de ladrões homí-
cidas", embora pequena ?

Lembremos que a França era e
é uma nação imperialista; que
Madem^iselle Denise Paqué mal
acabava de sair da escola de frei-
ras de Saint Dénis; e que foi
sempre um hábito muito francês
tratar os povos não-europeus com

todo o desdém contido na frase:,"lá bas"...

# # #

Mas não se trata, no caso, de
um mal entendido francês.

A moléstia da "má língua" está
espalhada pelo mundo inteiro...

E o estrangeiro gosta, frequen-
temente, de cuspir no modesto
prato que lhe é oferecido pelo
anfitrião, depois de aproveitar-lhe
o conteúdo...

O viajante, então, gosta de ver
"cousas", inventar portentos e fa-
lar cie milagres que viu e não
viu...

São os franceses, aliás, que in-
venta ram este delicioso provérbio,.
que me servirá, talvez, de capa
afim de encobrir as próprias fra-
quezas minhas: a beau mentir qui
vieht de loin...

Provérbio de que se prevalece-
ram largamente vultos da estatura
de um Plerre Loti, de um Cha-
teaubriand...

E por falarmos nisso: onde an-
dará esta virgem casta e pura D.
Verdade Absoluta ?...

M, „<& M.•ir •*!* -A*

Quem foi Tewfick ou Tewik ?
O nome nos transporta para a

própria história egípcia.

# # #

Como é sabido, os egípcios ti-
veram uma brilhante civilização
ao tempo dos faraós-

As ruínas e os monumentos que
aí estão, ainda, é as exeavações

t,'jiim 1
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surpreendentes a que se tem pro-
cedido nos últimos tempos ates-
tam um grau de progresso e mes-
mo de cultura extraordinário.

Depois dos faraós, porém o Egi-
to caiu.

Viveu sem personalidade pró-
pria, à mercê de dominadores es-
trangeiros como os persas, gregos,
romanos, árabes, turcos e até fran-
cêses (1799-1802, ao tempo de
Napoleão).

•V* •*-"• *Y--».* *.*- -A-

Em 1806, porém, Mohamed ou
Mehemet-Ali insurgiu-se contra a
dominação turca; e, ajudado pelo
filho, Ibrahim Pach&, conseguiu
várias e explêndidas vitórias até
que, em 1840, com a intervenção
de outras potências européas, o
Egito passou a ser um simples
protetorado otomano, com auto-
nomia suficiente para gerir as
próprias finanças e prover a pró-
pria defesa.

No Cairo passava a sentar no
trono, porém, não um simples"pachá" mas um "Khediva".

* # *

Aproveitando-se da nova situa-
ção, os khedivas egípcios, embora
admitindo a nominal suzerania do
imperador otomano em seu terri-
tório, dedicaram-se a desenvolver
a organização interna do pais.

Proveram-no de armamentos e
fortificações.

Fomentaram a agricultura.
Patrocinaram o surto de novas

indústrias e o incremento das já
existentes.

Estimularam o comércio de mo-
do a torná-lo florescente.

* # #

E o país parecia realmente pro-
gredir e prosperar...

Mas os pachás, como os khedi-
vas, tinham uma fraqueza: a os-
tentação, a extravagância.

Absolutistas em relação ao povo,
pareciam, em certas ocasiões, ir-
responsáveis.

Esbanjavam os dinhehpos públi-
cos em representações caríssimas,
delapidavam-nos de mil modos e
maneiras.

Tambem, com os divinos atri-
butos da monarquia, que importa-
ria tudo isso ?...

';"¦*#..# '

O trono cairense tornou-se, aa-
sim, um devedor insolvável das
potências européas,

E como era praxe nos bons
tempos de antes da guerra, país
que não pagava regularmente suas
dívidas, perdia sua liberdade de
ação...

Resultado: a Inglaterra e a
França passaram a "fiscalizar" a
administração financeira e judi-
ciaria do khediva, estabelecendo
em Cairo seu protetorado eco-
nômico, financeiro e, como vimos,
até judiciário...

Tudo iria às mil maravilhas, si
náo viesse à baila a questão da
abolição da escravatura.

Os dois paises protetores fize-
ram questão de pôr em vigor esta
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medida, mais, talvez, para não fe-
rir seus próprios interesses do que,
propriamente, por um ditame hu-
manitário...

E a providência deu em conse-
quência, tal como nos Estados
Unidos da América do Norte, uma
guerra civil !...

# # *

O partido militar, apoiando Ara-
bi e os comerciantes esclavagistas,
depôs, em 1881, o então khediva
Tewfick Pachá,

Tewfick recorreu à França, mas
esta não quiz se imiscuir no caso,
e à Turquia, que não poude ou
não soube reprimir a revolta.

A velha Albion, porém, tomou
decisivamente o lado de Tewfick-
Pachá e dos abolicionistas-

Capturou Alexandria, derrotou
o substituto de Tewfick em Tell-
el-Kebir, nas proximidades do Cai-
ro, e finalmente repôs Tewfick no
trono cairense.

Mas os mussulmanos, polígamos

í£Sr3=^

BANCO HYPOTHECARIO LAR BRASILEIRO
S. A DE CREDITO REAL

RUA DO OUVIDOR, 90

CARTEIRA HYPOTECARIA — Concede empretimcs a
longo prazo para financiamento de construcções. Contratos
liberaes. Resgate em prestações mensaes. com o minimo de
1 % sobre o valor do empréstimo.

SECÇÃO DE PROPRIEDADES — Encarrega-se da ad-
ministração, venda de immoveis de qualquer natureza e faz
adiantamentos sobre alugueis a receber, mediante commissão
módica e juros baixos. .

CARTEIRA COMMERCIAL — Faz descontos dc effei-
tos comjmerciaes e concede empréstimos com garantia de

titulos da divida publica e de empresas commerciaes, a

juros módicos. ' „
DEPÓSITOS — Recebe deposito» em conta corrente a

vista e a prazo, mediante, as seguintes ^.™™*™*
RENTE A' VISTA: 3 % ao anno; CONTA CORRENTE

LIMITADA: 5 %; CONTA CORRENTE E PARTICULAR:
8 %. PRAZO FIXO: 1 anno, 7 %; 2 annos ou mais.

7 i/2'%5 PRAZO INDEFINIDO: retiradas com aviso pre-
vio: de 60 dias, 4 %, e de 90 dias, 5 % ao anno.
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A momentosa questão do petróleo no Brasil

¦:*¦¦<

sffíí .

No dia 15 de Abril, regres-
sou de sua viagem às repúblicas
platinas o general Horta Bar-
bosa. Durante a visita ao Uru-
guai e à Argentina, feita a
convite dos respectivos gover-nos, teve o ilustre presidentedo Conselho Nacional de Pe-
tróleo ocasião de visitar as dis-
tilarias do Uruguai, país que
por ora não explora jazidas
próprias, bem como as impor-
tantes zonas petrolíferas da
Argentina, algumas das quaisficam a 3.000 quilômetros ao
sul de Buenos Aires. No paísde Ramon Carcano deve S. Exc.
ter tomado conhecimento da
enorme produção em Comodoro
Rivadávia, em Campana e em

-rrrn m\nwww w—¦mm*

pela religião, não gostaram da his-
toria.

- Suscitou-se uma onda de fana-
tismo religioso, fortemente insti-
gado pelos esclavagistas.

Em 1882, Mohammed Achmed,
denominado Mahdi (isto é, o Guia,'
o Messias, o Condutor, Der Fueh-
rer, n Duce) ergueu a bandeira da
guerra santa, da guerra pela pá-tria e pelas tradições.

Saindo de Kordofan, derrotou
as tropas legalistas e foi conquis-
tando aos poucos o Alto Nilo, as
províncias de Darfour, de Sennaar,
de Kordofan.

E a guerra durou até 1898,
quando a Inglaterra enviou Kit-
chener.

Salta e visto como, não obstan-
te essa enorme produção nacio-
nal no norte e no sul, os argen-
tinos importam ainda maiores
quantidades do precioso ouro
negro.

A nosso vêr, o problema re-veste-se, no Brasil, de grandeatualidade, mas deve desde játomar diretrizes certas. Há otríplice aspecto a considerar:
1) — pesquiza e lavra de jazi-das nacionais; 2) — refinação
de produtos nacionais e impor-
tados; 3) — distribuição.

País vasto, com meios aindainadequados de comunicação etransporte, há que trabalhar
devotada mas ponderadamente,menos com o intuito de dar

Assumindo as funções de gene-raííssimo das tropas anglo-egíp-
cias, Kitchener derrotava o pode-roso exército insurgente, destruin-
do definitivamente o império mah-
dista para dar ganho de causa a
Cairo.

Vencido o inimigo, a Inglaterra
poude firmar o seu protetoradono Egito, alijando, prontamente,
as influências francesa e turca da
Corte do Cairo,

Mas a França não quiz se con-
formar e exigiu a retirada das
tropas inglesas.

Em 1904, porém, a potente di-
plomacia inglesa dobrava a estou-
vada Gália para reconhecer o pro-tetorado inglês, por escrito...
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À margem do perigo totalitário lafavette
No tumulto dos dramáticos

acontecimentos, que vão impri-
mindo nova fisionomia ao mapa
do velho continente, vem a pro-
posito dar o mais entusiasmado
realce ás sabias e oportunissimas
palavras que o presidente Getulio
Vargas, numa exata compreensão
dos mais altos interesses da na-
ção no jogo da politica mundial,
pronunciou ha poucas semanas,
no Arsenal de Guerra desta ci-
dade.

Para a tranqüilidade dos espi-
ritos equilibrados, capazes de ava-
liarem a conveniência de uma li-
nha diplomática de estricta neu-
tralidade, em face da pendência
em que se degladiam as grandes

combustível a manchettes espa-
lhafatosas de jornais do que
com o objetivo de estimular a
produção nacional, a refinação
de petróleo crú, de modo a pro-
duzir técnicos adequados para
a intensificação cada vez maior
da indústria e o surto de in-
dústrias subsidiárias e correia-
tas no país, tudo, evidentemen-
te, dentro das diretrizes novas
delineadas pelo Chefe do Go-
verno na Constituição de 10 de
Novembro de 1937. Disso, aliás,
é um bom augúrio a nomeação
do general Horta Barbosa para
a presidência do Conselho Na-
cional de Petróleo.

Abordaremos o assunto em
outro número, desenvolvendo
as nossas idéias como subsídio
às fecundas atividades do go-
verno.

potências imperialistas e para o
acabrunhamento dos grupos fac-
ciosos oue almejam ver o Brasil
como juguete de uma das partes
em litígio, a curta e incisiva ora-
ção do Chefe do Estado veio re-
velar que o nosso governo se man-
tem possuído de uma mentalida-
de de rigoroso e sadio naciona-
lismo, que coloca os interesses
imediatos e históricos da nação
acima de todas as histerias aven-
turistas.

Por certo, na articulação das
alianças em que se vão distan-
ciando cada vez mais democra-
tas e totalitários, a posição que
venha a tomar o nosso paiz, que
representa o maior poder econo-
mico, politico e militar da Ameri-
ca Latina, é questão que não pode
deixar de merecer a mais viva
atenção nos cálculos de ambos os
lados. Mas de um modo especial
comnosco hão de se preocupar
aqueles que nos consideram na
orbita de suas "zonas de influen-
cia econômica" e que por isso
mesmo desejam da nossa parte
não só a segurança de não lhes
sermos, no caso de uma conflagra-
ção mundial, motivos de maiores
aborrecimentos e até de uma pos-
sivel dispersão de forças, como o
penhor de que a nossa conduta
externa em tudo se abitole segun-
do suas diretrizes. Dai, natural-
mente, o fato da nossa amizade
ser tão ambicionada. O que ha,
porem, a ressaltar é o caráter de
exclusividade que se pretende im-
primir ás nossas relações interna-
cionais. E é contra isto que se de-
vem erguer com a maior energia
as elites responsáveis do paiz, se-

-..V-V:-''tXj
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cundando a orientação do nosso
presidente, de equilíbrio e de cor-
dialidade com todas as nações que
saibam respeitar as prerrogativas
inalienáveis da nossa soberania.

Tenhamos mesmo a coragem
de falar claro nesta altura tão
grave da historia, em que uma
conduta menos certa da nossa
parte viria a ser não só mais um
serio fator para a liquidação des-
ta paz mundial já tão mutilada,
como certamente signifcaria um
grave golpe na marcha da nossa
evolução econômica, atrazada de
tantas décadas pela letargia e pe-
los erros, que esmaltaram de cin-
zentas cores a crônica dos poderes
públicos no nosso passado repu-
blicano.

Não faltam entre nós os que
por uma questão de hostilidade á
concepção do estado autoritário
ou que por temor de um possivel
expansionismo imperialista do ei-
xo Roma-Berlim-Tokio até nos-
so continente, preconisam com
paixão ou insinuam de modo ardi-
loso dever o Brasil entrar para o
rol das nações, que se opõem, á po-
litica daqueles paizes. Segundo es-
ta corrente de opinião.devemos
seguir, no nosso comercio exter-
no, uma norma de crescente iso-
lamento continental, procurando
limitar cada vez mais as relações
financeiras com os povos de quenos separam os dois grandes ocea-
nos e de um modo especialmen-
te radical com os do bloco totali-
tario. Afirma-se que por este mo-
do, ao mesmo tempo que concor-
remos para a sabotagem do cita-
do expansionismo, reforçaremos a
feconomia dos E. E. U. U. que
assim ficarão em melhores condi-
ções para assegurar a integrida-
de da nossa pátria, integridade

esta que, devido a debilidade das
nossas forças militares, não es-
tariamos em condições, de man-
ter com recursos próprios, no ca-
so de uma poderosa investida.
Não queremos entrar na analise
de todo o significado desta dou^
trina, que se patentea a primei-
ra vista como fatal aos interes-
ses do paiz. Preferimos outra oca-
sião para mostrar onde se acha
o veneno destes conceitos, que
por certo não foram forjados na
bigorna de um verdadeiro espiri-
to de brasilidade. A' espantosa
ignorância dos fatos históricos e
á falta da mais pobre intuição po-
litica que saturam a cartilha des-
ta facão, que consciente ou in-
cinscientemente, visa reconduzir-
nos ao estagio de uma economia
primitivista, deve-se acrescentar
a absoluta carência de qualquersenso lógico, no desenvolvimento
dos seus raciocinios fundamentais,
como mostraremos a seguir,

Antes, porem, não podemos dei-
xar de salientar que esta tendei)-
cia que nos procura atirar no rol-
dão tenebroso de um antagonis-
mo, onde só poderemos exercer
o papel pouco grato de agravar
a contenda, não é apenas o ex-
plodir de espontâneos sentimèn-
tos de amor a uma justiça e a
uma concepção jurídica da soce-
dade, que comquanto possam ser
belas ao extremo, jamais vigo-
ram no curso da historia huma-
na... Não se pode negar queexiste uma formidável campanha,
perfeitamente organizada, opero-
sa e eficiente a trabalhar as po-
pulações da America Meredional,
no sentido de conduzi-las a rebo-
que dos paizes que chefiam o mo-
vimento de hostilidade ao eixo
Roma-Berlim-Tokio. Tal empre-
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sa, que custa rios de dinheiro, não
pode absolutamente ser inspira-
da tão só pelo apego á principios
de moral. Por traz desta liíera-
tura, que objetiva dispor do con-
trole de grandes camadas do. opi-
nião publica, mediante a provo-
cação" por vezes intempestiva de
uma onda de sentimentalismo hu-
manitario e de pânico deante de
um pretenso perigo de invasão
iminente, ha certamente um intui-
to, que não pôde ser outro senão
o de servir aos interesses de po-
derosos grupos, financeiros. Se
nos voltarmos para um passado
que não está muito distante e
cujas conseqüências crudelissimas
estamos tragando a sufocantes
golfadas, veremos como uma pro-
pagando idêntica a de que nos
ocupamos agora, precedeu á guer-
ra de 1914. Apenas a técnica me-
lhorou, adaptando-se ás necessi-
dades de um etapa mais alta da
historia, assim como a palavra
"germanismo" ficou substituída
por "totalitarismo" que engloba a
Alemanha, Italia, Japão e seus
aliados.

Cumpre, entretanto, ponderar,
que esia campanha organizada
contra nações amigas, com as
qnais, o Brasil mantém não só as
melhores relações diplomáticas,
como precioso intercâmbio comer-
ciai, e que atua dentro do nosso
próprio território, buscando arre-
gimentar a opinião publica, não
só fere a soberania da nossa pa-
tria, como poderá vir a crear os
mais graves embaraços á notável
politica de neutralidade do pre-
sidente Getulio Vargas.

Presenciamos a um esforço pro-
selitista que será capaz de se tor-
nar um fator de lamentáveis dis-
sensões internas, exatamente

quando o Estado Novo procura
imprimir ao Brasil um caracter
de forte homogeneidade politica
e ideológica, condição indispensa-
vel aos povos, que na idade mo-
derna desejam ingressar no pia-
no das grandes potências. Esta-
mos, entretanto, na certeza de
que os poderes públicos não dei-
xarão de levar na devida conta
esta questão de gravidade tão evi-
dente e que com a segurança e o
senso de oportunidade que cons-
tituem traços marcantes do atual
governo, ha de ser reprimida tão
abusiva interferência na nossa^vi-
da domestica.

Não pode deixar de ser acre-
mente condenada a disposição, tão
apregoada, de se seguir em tudo
o exemplo dos E. E. U. U. O
simples fato de nos acharmos no
mesmo continente que a pátria
de Washington não quer dizer que
os nossos interesses tenham, im-
preterivelmente de coincidir em
todas as minúcias com os da
grande republica septentrional.
Levar até tão longe o espirito de
fraternidade 

* 
americana, é cair

num pieguismo irracional e gro-
tesco/Se bem que não se choquem
pelo menos de um modo direto, a
posição dos paizes da America La-
tina tem de ser diversa da dos
seus irmãos saxões, na disputa
imperialista a que estamos assis-
tindo. Emquanto as republicas
meridionais têm todo o interesse
em se colocarem afastadas da lu-
ta, continuando a manter suas re-
lações econômicas com ambas as
partes, os E. E. U. U. serão le-
vados a participar de um. modo
cada vez mais profundo nesta es-
pantosa demonstração de forças
que apavora o globo» E' que a
Norte America tem todo o inte-

AA"-

¦¦-yyy

Maio de 1939 53



NOVAS DIRETRIZES

-,¦-.¦.'¦

:, :
Ifgj

;'; *'1 ss
it'•¦'¦¦''i.r' «"íi
... '„¦?*
i ' Jt r 

'¦'*¦ ¦"

, v*

resse em reconquistar a sua he-
gernonia sobre o mercado oriental
que o Japão vai engolindo e em
liquidar o poder germânico, que é
o seu mais temível concurrente.
O Brasil, porem, não está neste
caso. Paiz produtor de matérias
primas, êle só poderia auferir lu-
eros com o surto do mdustrialismó
nipo-italo-germanico. Na tão pro-
palada questão do 'Isolamento
contínentar, a dualidade de in-
teresse tambem é evidente. Aos
Estados Unidos, que aliás, defen-
dem ativamente a sua clientela
em todas as partes do mundo, é
da maior conveniência a propa-
gação, nas republicas sul ameri-
canas, desta tendência a encer-
rar as relações comerciais no con-
tinente. Ha para tanto duas deci-
sivas razões. Numa época em queos grandes mercados da Europa
e da Ásia começam a lhes fugir,
terão os E. E. U. U. assim as-
segurado uma das grandes partesdo mundo para o deseongestio-
namento de seus fabulosos capi-
tais financeiros e para a produ-
ção de seu portentoso parque in-
dustrial. Em segundo lugar, tal
politica isolacionista garante oabandono de qualquer tentativa
seria de explorar as grandes re-
servas de matérias primas do suldo continente, o que viria crear
graves dificuldades para a indus-
tria dos paizes totalitários, em.
beneficio exclusivo da nação de
Roosevelt. A menos que 

"os 
E.

E. U, u. cometessem o imenso
desatino de romper suas relações
comerciais eom as demais partes.do globo, o que lhes acarretaria
uma imediata convulsão social, achamada politica de isolamento
continental não é mais do queum legitimo estratagema, que te-

ria o dom de reduzir as nações
que se extendem do México a Pa-tagonia em um simples território
colonial ao sabor dos interesses
yankees, tão respeitáveis comoo de seus irmãos de continente.

Encarando o caso do Brasil áemodo particular, vemos que tal
politica nos viria condenar nova-
mente ao cativeiro do café. Aomesmo tempo que a nossa balan-
ça comercial seria regulada ex-alusivamente pelas praças norte-
americanas, teríamos de retroce-
der vertiginosamente aos quadrosde urna economia agraria de mo-nocultura de uma mercadoria, quenão é gênero de primeira neces-sidade... Nem é necessário terum desmensurado tino de analisesociológica para se perceber quetal enfraquecimento de nossa es-trutura econômica e tal dependen-
cia ao mercado de uma tão po-derosa nação constituiriam fortis-simo golpe sobre a nossa sobe-rania politica. Se é verdade queo café foi durante quasi todo onosso passado a única grande fon-te de riqueza do Brasil, não se
pode negar tambem que a sua
monocultura já não é capaz de
corresponder ás exigências atuais
da nossa sociedade, onde o alevan-
tamento acelerado do padrão devida das populações rurais e ur-
banas está a exigir uma mais al-ta etapa econômica. Voltar á he-
gemonia do café, é ingressar na
noite dramática do empobreci-
mento das massas, do raquitismo
financeiro e da desordem social.
O Brasil não pode palmilhar ne-
nhuma outra politica, senão a da
exploração de todas as suas fon-
tes de riqueza, a menos que quei-ra abrir mão do seu progressomaterial e cultural. Felizmente
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estamos assistindo a um surto
^volucionista sem precedentes na
nossa historia. Ao esforço das
elites financeiras nacionais não
tem faltado o apoio precioso do
Estado Novo a incentivar e a or-
ganizar o aproveitamento siste-
matico, seguro e pertinaz dos re-
cursos do nosso imenso territo-
rio. Mas por isto mesmo sere-
mos obrigados a buscar cada vez
mais o mercado dos outros con-
tinentes. Já não basta um paiz,
por maior que possa ser a sua ca-
paçidade aquisitora, para absor-
ver a produção nacional que en-
tra numa idade de intensa poli-
cultura. Necessitamos de exten-
der as teias de nossas relações
comerciais sobre um plano cada
vez mais vasto. E nem deixa de
ser uma sünples questão de bom
senso a dedução de que , sendo
nós um paiz eminentemente for-
necedor de matérias primas, te-
mos de ir voltando as vistas pa-
ra as grandes potências que ca-
recém dos elementos primordiaes
para a alimentação de seu formi-
davel parque mecano-f atureiro.
Para só citar uma das principais
fontes de riqueza nacional, que se
vai tornando fator do bem estar
de uma população campesina ca-
da vez maior, lembremos o que
significaria para o paiz a ruina
da cultura algodoeira, o que seria
inevitável se nos atirássemos a
uma politica de exclusividade co-
mercial com os mercados da Ame-
rica. Seria não só a miséria para
milhares de agricultores, como a
degringolada de toda uma vasta
aparelhagem comercial, que vai
em marcha de plena ascensão.
Aos que nos vierem falar em
questões de princípios, de ideolo-
gias, de ética internacional e ou-

trás cousas semelhantes, só te-
remos a responder que nos acha-
mos em um mundo onde a supre-
macia dos interesses é muito po-
derosa para nos permitirmos
desvaneios subjetivistas. Não ha,
de, pois, o Brasil ser o unico ro-
mantico num ambiente de egois-
mo tão exacerbado- Cuidemos de
nós, como os outros cuidam de
si. Velemos pelo nosso progresso,
como todas as nações o fazem.
Sigamos o roteiro de una objeti-
vismo frio nas relações interna-
cionais e repilamos com a maior
energia qualquer tentativa de
subjugar a direção politica do
paiz a uma onda de sentimenta-
lismo, cavilosamente explorado
em proveito de forças mal ocul-
tas, que nunca conheceram outra
moral que a da própria convenien-
cia. E aqueles que apavorados
com a insuficiência de nossos
recursos bélicos vierem apontar
o perigo da invasão totalitária,
que brevemente merecerá a nossa
atenção, retorquiremos antes de
tudo com as palavras de eterna
sabedoria de George Washington:
"...deveis ter sempre em vista
que é loucura o esperar uma na-
ção favores desinteressados de
outra, e que tudo quanto uma na-
ção recebe como favor terá dé
pagar mais tarde com uma parte
da sua independência... não pode
haver maior erro do que esperar
favores reaes de uma nação á ou-
tra". Somos dos que não acredi-
tam no perigo do dominio da
America Latina pelo eixo totali-
tario, mas mesmo que este perigo
existisse, nada justificaria que
caissemos numa politica de isola-
mento continental. Uma cousa é
certa: cumpre que prossigamos
com afinco e com carinho no apa-
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relhamento de nossas forças mi-litares, dando-lhes uma eficiência
cada vez maior. Tão cerradas sãoas nuvens que encobrem a civili-zação, que não é possivel descor-tinar o dia de amanhã. Incontes-
tavel, porem, é que só impera odireito da força. Em tempo alguma consciência mundial assegurou
justiça aos fracos. A sorte dos
povos protegidos sempre foi amais trágica. Se quizermos, pois,valer alguma cousa no concerto
das nações, se quizermos garantira nossa integridade, não contraeste ou aquele inimigo determina-
do, mas contra o próprio futuroinexorável para com os utopistas,
cuidemos com entusiasmo de nos-sas forças de terra, mar e ar. Naidade de um militarismo exacer-
bado não podemos ser uma naçãosem defesa, a mendigar a carida-de de um socorro a cada susto, acada boato alarmista, dando emtroca de promessas sempre duvi-dosas o pesado tributo da renun-cia de nossos interesses primor-diaes. A formação de uma pode-rosa esquadra, de um grandeexercito, a edificação das "indus-
tnas básicas" indispensáveis á
produção de armamentos e muni-
çoes em massa, não poderão serlevadas a cabo se voltarmos á mo-nocultura agrícola... Temos de
por em funcionamento toda nos-sa imensa força potencial. Temosde vender cada vez mais, para queseja possivel adquirirmos o ma-ximo de meios de defeza e as ma-
quinarias necessárias á paulatinamontagem de nosso parque meta-lurgico. Não ha outro caminho aseguir. Tudo o mais é infantilis-
mo politico, é radicalismo beocio.Segundo as normas que preconi-samos procedem a Inglaterra, aFrança, os Estados Unidos e a
56

própria Rússia Soviética, que ven-dem algodão, petróleo e muitasoutras matérias primas e produ-tos mecanofaturados ao grupototalitário. O auto-boicote só éadmissível num caso de guerrado contrario ele constitue enfra-
quecimento deante de um inimigo
que não deixará de encontrar
quem o abasteça. Ainda ha poucosdias, no mais agudo da crise ia-ternacional, Chamberlain inter-
pelado se a Inglaterra estava dis-
posta a cancelar o seu forneci-mento de algodão á Alemanharespondeu peremptoriamente quêtal assunto nem se quer entravanas cogitações do governo de suamagestade...

A nossa politica externa não
pode, pois, ser outra senão aque-la que, em singelas e firmes pa-lavras, o Presidente Getulio Var-
gas debuxou em memorável dis-curso. Produziremos cada vezmais, venderemos á todos os pai-zes que nos queiram comprar ecompraremos de quem melhor nosfornecer.

Alheio a todas as pendênciasideológicas, o Brasil que renun-
ciou definitivamente ás subtilezas
de um liberalismo vão e esterili-zante, não pode deixar de esten-der a mão com toda a cordialida-de ás trez grandes nações, Ale-manha, Itália, e Japão, cuja ami-zade foi cimentada no trabalho
pacifico, ordeiro e grandioso deseus imigrantes no nosso solo in-dependente e hospitaleiro. E queum intercâmbio comercial e cul-tural estreite cada vez mais oslaços que nos prendem á estas na-
Ções de civilização avançadissi-
mas são os votos que devem for-
mular os bons brasileiros, que de-sejam servir á causa da paz mun-
dial e á grandeza de nossa pátria.
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A TERRA DA PROMISSÃO

Parece realmente existir no
mundo um sistema de compensa-
ção, que reforça em um ponto
aquilo que é deficiente em outro.
Dir-se-ia que um princípio de
mecânica moral e social restabe-
lece o equilíbrio, rompido pelos
excessos de qualquer natureza.
Assim, por exemplo, no momento
atual estamos assistindo a uma
curiosa verificação dessa verdade.
Na Alemanha e em outros países
da Europa, os judeus estão sendo
cruelmente perseguidos. As outras
nações da terra, sem irem tão
lonee, mostram-se tambem influ-
encidadas pelo anti-semitismo e
fecham inexoravelmente as suas
fronteiras aos. israelitas foragidos.

Em compensação o Brasil, lem-
brando-se de que já o chamaram
de Chanaan, torna-se para a raça
hostilizada a Terra da Promissão-
Enquanto por toda a parte, inclu-
sive nos outros países america-
nos, os refugiados da Europa
Central não obtêm se quer permis-
são para pôr o pé em terra firme,
o Brasil conforme declaração do
presidente do Conselho de Imi-
gração e Colonização, recebeu em
1938 perto de cinco mil judeus e
continua a acolher os imigrantes
dessa categoria. E note-se que o
número citado pelo sr. João Car-
los Muniz refere-se apenas aos
imigrantes regularmente entrados
no país e não inclui os que aqui
se introduzem como turistas e os
que transpõem clandestinamente
as nossas fronteiras terrestres.

Mas os privilégios já adquiridos
pelo povo de Israel no Brasil vão
muito mais longe ainda. O Colégio
Pedro II está em vésperas de me-
recer outro nome, como por exem-
pio o de Ginásio Salomão ou Li-
ceu Moysés. Naquele estabeleci-
mento creado pelos nossos ante-
passados para a educação da elite
brasileira, já se acham matricula-
dos mais de quatrocentos filhos
de imigrantes judeus, que tomam
os lugares que deviam caber ape-
nas aos filhos de brasileiros, natos
e tambem, é claro, aos filhos de
portugueses.

E cousa ainda mais interessai!-
te talvez, daqueles quatrocentos
e tantos jovens israelitas, nada
menos de oitenta são alunos gra-
tintos. Não temos à mão o regu-
lamento do Colégio Pedro II, mas
estamos certos de que a gratui-
dade constitui uma regalia para
os filhos dos servidores da Nação,
tanto militares como civis, e ex-
cepcionalmente para os alunos por-
tadores de nomes ilustres do país.

Por meio de que manobras ca-
balísticas teriam aqueles oitenta
judeusinhos se encarapitado de
graça no Pedro II, onde pagam
a educação dada a seus filhos
tantos brasileiros cheios de servi-
ços ? O fato é surpreendente. Se-
rá porventura que o comércio de
móveis, a venda de peles de ca-
chorro como se fossem de raposa
e outras profissões em que se es-
pecializa a comunidade israelita
d.o Brasil sejam agora julgadas

y.y.M
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de bemerência pública ? Talvez a
cousa possa ser explicada pelo
fato não menos curioso de que no
Ministério da Educação há fun-
cionários com nomes arrevezados
e que nas horas de expediente

conversam com as partes em
yidish, exprimindo-se com muito
mais destreza no idioma dos ju-deus da Europa Oriental, que na
língua de Camões e de Gonçalves
Dias, de Vieira e de Ruy Barbosa.

1
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Us rarses e as torres de si encio de barro

iii
No meu último artigo, prometi

dar alguns esclarecimentos dou-
trinários. sobre a religião de Zara-
thustra. E' o que vou cumprir nas
presentes linhas- Mas quero antes
responder a um leitor que me
chama a atenção para o "Novo
Dicionário Enciclopédico" de Jay-
me Séguier, 3.a edição revista,
1931, onde se encontra a seguinte
definição dos parses: "Indígenas
da índia Portuguesa, que seguem
a religião de Zoroastro". E per-
gunta-me, ingênuo, o estudioso da
antropogeografia.

— "Vivem os parses restritos à
Índia Portuguesa ?"

E' perigoso, deveras perigoso,
caro amigo, guiar-se por essas in-
formações sumárias, por vezes
errôneas,, outras feitas tendencio-
sas, mas sempre insuficientes das
enciclopédias... Que se dirá de
"dicionários enciclopédicos prá-

ticos" ?
Basta dizer que naquela coleta-

nea de informações, revista em
1931, ignoram-se por completo in-
dividualidades do quilate de um
Rabindranath Tagore, de um Ro-
dolpho Dalgado. São da Índia !.. .

Devo, pois, dizer que os parses
não se excluem da índia Inglesa:
ao contrário, esta é a parte da
índia onde eles são mais abundan-
tes, sendo Bombaim o seu grande
centro, o centro apoteótico de suas
glórias sociais e culturais.

# # *

"A falta de um mito sintético",
escreve Oliveira Martins, "apare-
ce no parsismo formulado no dua-
lismo orgânico da religião de
Zoroastro" (Sistema dos Mitos Ke-
ligiosos, 4." edição, 1922, pg. 206).

Vamos, pois, estudar este dua-
lismo das forças do bem e do mal
que é, realmente, o princípio ba-
sico do zoroastrianismo.

Há veementes indícios na reli-
gião parsista de que, em tempos
muito remotos, tanto os parsistas
como os hinduistas tiveram uma
uma origem religiosa comum: o
vedismo hindu. Provavelmente, os
iranianos antigos adoraram algu-
mas das deidades védicas hindus:
a aurora (Ushas), o sol (Mithra)
e o vento (Vayn).

Mais tarde, porém, ou por diver-
gências ocasionadas pelo desvir-
tuamento e corrupção das cren-
ças ou devido á reforma proposta
por algum super-homem, introdu-
ziram-se discordâncias profundas
e até conflitos doutrinários entre
hinduistas e parsistas. E Zoroas-
tro quiz, evidentemente, tirar par-
tido deste caos, estabelecendo a
supremacia de Ahura Mazda sobre
todos os espíritos celestiais e sobre
todas as coisas do universo, atri-
buindo-lhe, e somente a ele, oni-
ciência e onipotência.

JJ. í^ Sf!

Assim, o Supremo Senhor, o
Deus, o Jehovah do Mazdeismo é

• pi
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Ahura, é Ahura Mazda. Calcula-
se que "Ahura" é corruptela da
palavra hindu "Asura", equiva-
lente, entre os hinduistas, a "de-
mônio". Assim, o deus hinduista
seria, em alguma remota época,
considerado o demônio entre os
zoroastrianos e o deus mazdeista
demônio entre os hinduistas. Riva-
lidades de adversários, questiún-
cuias de raça levadas ao céu... Não
agiu de outra maneira o povo de
Israel com o seu deus, condenan-
do expressamente os dos adver-
sarios...

H? * *

A General Electric apelidou suas
famosas lâmpadas de "Mazda",
como certa cervejaria carioca tem
a famosa marca "Brahma" 

que é
o nome do Deus Supremo, no hin-
duismo e o Moinho Inglês anun-
cia com freqüência o "Budha Na-
cional"...

Brincadeiras de judeus e de cris-
tãos para com as religiões que
não são suas...

Melhor seria, porém, que a G. E.
chamasse as suas lâmpadas de"Mithra" pois que, no masdeismo,"Mithra" é, como veremos logo,
agente de luz. Mazda, ao contrário,
representa luz interior, a sabedo-
ria, a inteligência, o conhecimento
das cousas. E, decerto, não é esta
a luz que a G. E. pretende derra-
mar por aí...

Há pouco de antropomórfico em
Ahura Mazda nos ensinamentos de
Zoroastro, porém, a imaginação
do povo persiste em antropomor-
fizá-lo como os judeus e cristãos
o fizeram com o seu Jehovah.

E' que o absoluto é dificil de
compreensão, enquanto que a for-
ma humana é mais accessivel.
Daí os próprios cristãos (o povo
comum, já se vê, e não os. filóso-
fos) preferirem a trindade jesuí-
tica de Jesus, Maria e José à ou-
tra, dificil, complicada, inacessível
ao cérebro comum de Pae, Pilho
e Espírito Santo — Três Pessoas
em um mesmo Deus...

* * *

Mas "Ahura Mazda" é um ter-
mo muito longo. Muito mais breve
e prática é a palavra "Ormuz"
em português, "Ormazd" em in-
glês ou nas línguas orientais. E
estes são,1 nestes dias práticos, os
termos geralmente preferidos pelos
parsistas e pelos, estudiosos para
se referir ao Deus dos Parses.

% # %

Como Manu (a palavra inglesa
e alemã man — homem — deriva
desse nome Sanscrítico) no hin-
duismo e Adão no Catolicismo e
Judaísmo, Gayomart é o primeiro
homem parsista-

Ele tambem, como Zoroastro,
recebe as leis divinas do próprio
Senhor.

MJas os homens são uns eternos
perversos, viciados, fracos.

Não souberam eles conservar a
pureza da doutrina antiga, trans-
mitida por Ahura Mazda a Gay-
omart.

E coube a Zoroastro a missão
sacrosanta de retransmitir a pala-
vra divina, dando-lhe nova expres-
são, compatível com os tempos.,.

?.'*.'-»#
Existem no parsismo vários

céus.
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No mais alto deles — Garonma-
na, a Mansão do Louvor — vive
Ahura Mazda.

Abaixo desse céu de perpétua
glorificação do Oniciente, estão
Humata — a Mansão dos bons
pensamentos — ; Hukhta — o
Céu de boas palavras — ; e
Hvarssta — o Paraiso de boas
ações.

Estas quatro regiões, celestiais
levam, por vezes, o nome geral de
Vahista Ahu — a Melhor Exis-
tencia.

Ormuz nunca veiu à terra em
fôrma de homem como Jesus
Cristo, no Cristianismo, e Shri
Khrishna, no Hinduismo.

Ele vive sempre glorificado no
Garonmana», no quarto céu.

Acompanham-no ali a sua co-
mitiva celeste e aquelas almas
boas ou santas, que atingiram
aqui ou nos intermúndios a per-
feição.

# ? $

Como, então, se manifesta na
terra a vontade do Onipotente ?

Por meio de seus agentes, seus
numerosos agentes.

Temos em primeiro lugar, Spen-
ta Mainyu. E' uma espécie de
Espírito Santo dos Cristãos. Ema-
na do próprio Ormuz, é parte de
Ahura Mazda, embora represente
outra pessoa-

Vêm, em seguida, os seis Ame-
sha Spentas, a saber:

1.° Vohumana ou Vohu Mana
— Boa Mente.

2/ Asha Vahishta Retidão.
3.° Kshathra Vairya — Reino

Desejado ou Nobreza, Ma-
jestade.

4.° Armaiti — Devoção ou Pi-
edade.

5.° Haurvatat — Perfeição.
6.° Ameretat — Imortalidade.
Vimos, no capítulo anterior que

foi Vohumana quem instruiu Zoro-
astro na Grande Verdade, transmi-
tindo-lhe o Novo Testamento, a
Revelação.

Kshathra Vairya representa a
própria dignidade ou majestade da
soberania divina.

Mas há numerosos outros nún-
cios divinos pelos quais Ormuz se
manifesta no globo terráqueo.

Há, por exemplo, os Izads, es-
pécie de anjos.

Destaca-se entre estes Sraosha,
o anjo da obediência religiosa, o
protetor das almas recem-desen-
camadas.

Poderíamos aqui mencionar:

1" Atar — anjo do fogo pu-
rificador.
Ashi — o espírito da pie-
dade.
Mithra — o agente da luz.
Avan — o gênio da água.
Geush Tashan — o que

2.°

3.°
4."
5.°

fiscaliza o reino animal.

# * #

Dissemos, citando Oliveira Mar-
tins, que há um dualismo orga-
nico, uma interessante manifes*

ÍÍ
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tação de forças opostas no maz-
deismo.

E assim é.
Abaixo da autoridade suprema

de Ahura Mazda, vivem não só
os anjos e arcanjos, os amesha
spentas e os izads ou yazatas,
mas tambem os espíritos maus,
os gênios do mal.

Encabeçando o bando sinistro
está Ahriman ou Angra Mainyu.
Este nome — "Angra Mainyu" —
quer dizer "o espírito que des-
tróe" e se opõe a "Spenta Mainyu"
— "o espírito bemfeitor".

«"Le bon dieu" creou o mundo
e quiz fazer somente o bem. Mas
Ahriman, o Espírito da Destrui-
ção, embora vivendo abaixo da
soberania do Senhor, opôs aos
desejos bemfasejos do Onipoten-
te os seus instintos perversos. E
Ahriman e seus sinistros auxilia-
res ("devas") vivem por aí de-
vastando tudo, desfazendo ou pre-
judicando a obra que Ormuz com
seujs bons espíritos vae promo-
vendo !

E' a eterna anomalia da demo-
nologia das religiões.

O hebraismo, e com ele o cris-
tianismo, deu-nos um dualismo
parecido-

Satanaz e seus asseclas faziam
parte da Corte Celeste. Certo dia,
houve rebelião nos céus. Os bons
anjos, porém, tomaram o parti-
do de Jehovah e derrotaram os
demônios rebeldes. Em conse-
quência, Satanaz, o chefe destes,
e seus adeptos foram arremessa-
dos para o inferno, onde deveriam
sofrer as fogueiras eternas...
Com efeito, de lá fazem eles sor-
tidas todos os dias e a todo o
momento aos bandos, em multi-
does, tentando, pervertendo, con-
quistando os homens, as crean-
ças, as mulheres (estas, então!...)
— que digo eu ? — até as nações
inteiras, na opinião de autoridades
abalizadas !

O próprio Christo, filho de Deus,
Deus mesmo, pois que era a se-
gunda pessoa da Trindade feita
homem, não escapou às tentações
de Lucifer, o terrivel !. . .

Quanto pecado ! — todos
exclamam na hora que passa.

Quanta insânia ! — todos
gritam.

Satan conduit le baí ! dizem
os franceses.

Mas certa amiguinha minha lê
esse meu artigo e se expressa me-
lhor, gastando o precioso latim:

— Vade retro !.. .

. ti"*,..
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Uma fiigura da Independencia •
HUMBERTO
RIBEIRO

A historia nunca deixou de ser
a cadeia dos acontecimentos pre-
sa sempre a um fato principal. Da
sua maneira de mover-se ou pro-
jetar-se, surgem perfis que lhe
marcam o cunho individualista,
desenhando a atuação desse ou
daquele.

E' por isso talvez que mente,
ás vezes, para nós, se não preen-
che a galeria dos heróis imagi-
nários dos que vivem no nosso so-
nho ou se fixam atravez de um
episódio mais eloqüente, mais to-
cante. E todo esse trabalho do
sub-consciente, as maquinações
desenvolvidas na contemplação
dos panoramas engrandecidos e
embelezados á medida que se dis-
tanciam da realidade, redundam
na sumária da verdade histórica.

Ainda hoje, os imperativos de-
terminantes da independência bra-
isilej(ra sofrem critica e servem
a polemica, não havendo unani-
midade de opiniões.

O próprio José Bonifácio foi
censurado por muitos como en-
trave á grande iniciativa e, na
época, o seu Ministério deu cau-
sa á formação de correntes parti-
darias exaltadas. Na realidade,
vencia êle por etapas, fechando
cada vez mais o circulo das con-
vições do Príncipe, no sentido da
emancipação politica.

O Brasil estava em começo de
formação. A sociedade ressentia-
se dos hábitos menos recomenda-
veis da Corte de Lisboa. Feridas

ainda sangravam nos corações
brasileiros. Portugal exausto, de-
pois da conquista napoleonica, en-
contrava a solução constitucional
como remédio aos males latentes.

Atravessava-se um periodo de
agitações e sobressaltos. O "pi-
vot" do movimento deveria ser D.
Pedro, que era contudo português
herdeiro de um trono europeo, le-
viano e inexperiente.

No meio dessa confusão, Gon-
çalves Ledo aparece no cenário da
vida nacional. I

Gonçalves Ledo deixou o paiz
quando este já vinha compreen-
dendo os primeiros efeitos da
campanha libertadora. Em Coim-
bra, o contato com o mundo das
novas idéas e o frêmito das. con-
quistas da Revolução Francesa
— figurino politico da época, acei-
to principalmente paios jovens
nas academias, nos centros de cul-
turas.

Ledo, recebe esse batismo na
indecisão da mocidade, mas capaz
de servir á situação difícil de sua
Pátria; tocava fundo ao seu tem-
peramento irrequieto, arrebatado
da medida do senso e do equili-
brio. Sentiu o fenômeno, sem sa-
ber dosa-lo ou adota-lo. Esse rui-
do fazia-lhe bem e tinha vibra-
ções intimas na sua formação. Mi-
rabeau e Marat, seriam os seus
companheiros espirituais nas ho-
ras de solidão, vividas por Ledo
em terra extranha. Trepidava
sempre.

, 'ií
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A* incasão de Portugal, ofere-
ce o seu sangue, alistando-se nas
fileiras da reação.

A morte do pai, traz Ledo ao
Brasil para ficar e desenvolver a
sua ação.

Não se vai juntar a José Boni-
facio — o velho mestre coman-
dante do seu batalhão; alia-se a
Clemente Pereira e ao padre Ja-
nuario.

E' agora jornalista. Transfor-
ma as colunas do "Reverbero
Constitucional Fluminense" e m
trincheira de combate, e luta des-
temidamente, sempre na expio-
são do seu temperamento. "O Bra-
sil já entrou no periodo da sua
virilidade; já não precisa de tute-
la; a emancipação das colônias se-
gue sua marcha natural e irresis-
tivel, que jamais forças humanas
podem fazer retrogradar-" São as
palavras do seu programa, lan-
cada no primeiro numero do jor-
nal.

A imprensa não basta. Está
tambem na Maçonaria. Aí, joga
os tentos com o Patriarca e, se
não o derrota, o obriga a mano-
bras especiais e cuidadosas. No"Grande Oriente", consegue a ade-
são de D. Pedro para o seu gru-
po, classifcado pelo Barão de Ma-
rechal de "Anarquistas".. .

Não constroe, propriamente.
E' um esgrimista de pulso, sem
os cuidados no desferir os gol-
pes. Tem-se a impressão que se
preocupa apenas com os efeitos
das arremetidas. José Bonifácio
brinca com êle, azedando-lhe ain-

da mais o animo. Mas Ledo é o
homem dos lances dramáticos,
das tiradas de estilo.

A convocação da Constituinte
saiu da sua pena. Entretanto, não
deu tréguas ao Gabinete do qual
fazia parte o Patriarca. Sofre os
rigores do exilio. Entre a amea-
ça de prisão e o embarque, vi-
sita a amante, residente em pie-
na rua do Ouvidor... Investe
contra a Regência de Feijó.

Todo o seu esforço é fruto, sem
duvida, do patriotismo, mas filho
tambem do arrebatamento.

Ele não sabe construir; não se
enquadra dentro dos preceitos da
responsabilidade ofical: "Perdi o
sono, diz êle, calculando os em-
baraços e as dificuldades da mi-
nha posição e não é possivel que
possa desempenhar." Recusa, as-
sim a pasta de Ministro.

Em torno da figura de Gon-
çalves Ledo, armou-se a lenda e
ela se apresenta em formas di-
versas: Revestiram-na de uma
gloria capaz de ofuscar á de Jo-
sé Bonifácio; acinzentaram-na pa-
ra fixa-la como um desvairado.

Gonçalves Ledo teve o seu pa-
pei próprio na Independência. Sua
alma de agitador conservou-se
em plena flama enquanto era pre-
ciso alimentar o calor das massas,
na imprensa e nos comicios. Quan-
do a vida voltou ao ritmo normal,
na hora da serenidade, recolheu-
se para morrer, queimando o volu-
me das suas Memórias, no firme
propósito de apagar-lhes os ves-
tigios.

k6
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A Inglaterra, berço da elegância, transmitiu os seus hábitos
aos Estados Unidos. Tanto na terra de Lloyd George como na
pátria de Roosevelt, o cachimbo é usado como objeto prático e
higiênico.
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Um fumo apropriado, delicioso, expelido por um aparelho
que é um saxofone em miniatura, dá-lhe horas agradáveis no
lar, no apartamento, no campo ou no escritório.

Fume cachimbo, fume fumo.
Vá ver o stock de magníficos cachimbos, de todos os preços,

na tabacaria
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