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Consulte o nosso Agente
de Viagens ou o nosso
escritório mais próximo.

RIO: Praça Mauá, 7 - 7.° - Fone: 43-0910

Proporei onando-lhe os mais
alegres divertimentos.. ?

luxuosos navios â sua disposição!

Tudo o que se possa desejar, para uma viagem agra-
dável. Você encontrará nos três confortáveis navios
da "Frota da Boa Vizinhança" — o "Brazil", o "Argen-

tina" e o "Uruguay"! Serviço irrepreensível... salões apra-
zíveis... esportes de deck... e inúmeros outros atrativos!
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Aviso aos Consumidores
de Eletricidade

LEVAMOS AO CONHECIMENTO DOS CONSUMIDORES E DO PÚBLI-
CO EM GERAL QUE, CUMPRINDO O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.° 768,
DE 11 DO CORRENTE, DO CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA
ELÉTRICA, ESTÃO EM VIGOR AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES, RELATIVAS
A RESTRIÇÕES NA UTILIZAÇÃO DE ELETRICIDADE NA ÁREA SERVIDA
PELA COMPANHIA, PARA OS DIAS ÚTEIS (EXCETO SÁBADOS). ENTRE
AS 17 30 E AS 20 00 HORAS.

1.° — DEVERÃO SER REDUZIDOS DE 50 % OS ATUAIS CON-
SUMOS DE ELETRICIDADE EM ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, NOS ESCRITÓRIOS E NA ILUMINAÇÃO
DE VITRINAS E FACHADAS :

2.° - DEVERÃO SER IGUALMENTE REDUZIDAS DE 50%
AS DEMANDAS ATUAIS EM ESTABELECIMENTOS
INDUSTRIAIS:

3.° — NÃO SERÃO PERMITIDOS ANÚNCIOS OU LETREIROS
LUMINOSOS ;

4° — NOS EDIFÍCIOS QUE POSSUAM MAIS DE UM ELE-
VADOR, DEVERÁ SER ACIONADO O MENOR NUME-
RO POSSÍVEL DOS MESMOS ;

5.0 _ NAS RESIDÊNCIAS, PEDE-SE O MÁXIMO DE COOPE-
RAÇÃO, COM O FIM DE ECONOMIZAR ELETRICIDA-
DE, DEVENDO SER EVITADO, POR COMPLETO, NO
CITADO PERÍODO ENTRE 17.30 E 20 HORAS, O USO
DE BOMBAS, AQUECEDORES, FOGAREIROS, TOSTA-
DEIRAS, FERROS ELÉTRICOS, ENCERADEIRAS, VEN-
TILADORES, ASPIRADORES, ETC.

A APLICAÇÃO DESTAS MEDIDAS E A COOPERAÇÃO MÁXIMA
DOS CONSUMIDORES MUITO CONTRIBUIRÃO PARA A NORMALIZAÇÃO DO
SERVIÇO, EVITANDO ASSIM A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO
DE CIRCUITOS, POR SOBRECARGA.

COMPANHIA DE CARRIS, LUZ E FORÇA DO RIO DE JANEIRO, LIMITADA
SOCIÉTÉ ANONYME DU GAZ DE RIO DE JANEIRO
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Sentido de uma Amizade
OS 

TRABALHOS da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que há
cerca de um ano se iniciaram entre esperanças e ceticismos, con-

cretizam-se em realizações importantes.
A própria constituição deste positivo organismo binacional, ates-

tando maior objetividade do que todas as tentativas anteriores, pode
ser tomada como o início de um capítulo novo nas relações entre os
dois grandes países, pois o fato dela resultarem providências substan-
ciais, traduzidas em planos que interessam basicamente o desenvolvi-
mento da economia brasileira, faz com que na verdade se possa empre-
gar, sem receio de cair em lugar comum, a velha expressão.

Em diversas oportunidades ocorreram capítulos salientes na ami-
zade histórica brasileiro-americana. Os laços políticos, contudo, embo-
ra sem se afrouxarem, como do interesse de ambos os povos, cederam
a pouco e pouco prevalência aos laços econômicos. De sorte que agora,
ao se anunciarem concessões de empréstimos ao Brasil por parte do
Banco de Exportação e Importação e Banco Internacional, num valor

ítoe já atinge cento e dez milhões de dólares, temos inaugurado o
c|Mulo mais fecundo desta amizade, a qual dir-se-ia ter encontrado
séii iieçessário sentido realístico.

RejuJ)ilou-se o povo brasileiro, que enfrenta séria crise econômica,
compreenda esta como carência de meios com que dinamisar seus
vastíssimos recursos, já agora indispensáveis à alimentação de seu rá-
pidò crescimento, ao constatar o passo firme dado no caminho da
solução de problemas vitais que lhe angustiam e lhe perturbam o
insopitáyel d^nvolvimento. Tanto mais porque os empréstimos con-
cedidos em dólares para compra de equipamentos nos Estados Unidos,
encontram correspondência em cruzeiros a serem empregados em ser-
viços e construções, o que quer dizer que os dois países empreendem
am esforço comiam.

Não se trata de empréstimos simples, concedidos como em outros
tempos sem destino certo, mais para suprir deficits orçamentários ou
serem malfcâratados em obras de pouca monta e pela corrução. Sao
fundos que devem ser empregados em empreendimentos prévia e rigo-
rosamente estudados, em obras reprodutivas, nas quais se funda um

progresso econômico racional. De modo que também ha motivo para
júbilo do povo americano, uma vez que se trata de ajuda a amigo
certo que não hesitou antes no cumprimento de compromissos que
o arrastaram até à luta armada ao lado dos Estados Unidos e aliados,
e que representa a maior potência sul-americana.

Empréstimos para a realização de planos de eletrificação, de re-
equipamento ferroviário e iniciativas de igual gênero, não representam
um favor de finalidades políticas momentâneas, mas um investimento
da maior importância para largos resultados futuros, com benefícios
para ambos os povos, uma vez que não devemos esquecer tanto o
procedimento brasileiro no campo da finança internacional, como a
sua posição atual em relação aos Estados Unidos, de segundo maior com-
prador e vendedor, suplantado apenas pelo Canadá.

Outros fatos concomitantes, a exemplo da criação do Banco de
Desenvolvimento Econômico e da disposição do nosso Governo de en-
frentar a realidade cambial, e gestões políticas de alta valia, como a
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visita com que nos distingue o Sr.
Dean Acheson, completa o sentido
clêste novo capítulo da amizade
brasileiro-americana, de perfeita
compreensão das suas vantagens
bilaterais, como é o desejo do
nosso e do povo norte-americano .

O REI DO CAFÉ

EM 
DISCURSO recente no Se-

nado, na série de orações que
vêm sacudindo o augusto recinto
do Monroe, o Sr. Assis Chateau-
briand defendeu o ponto-de-vista
já exposto mais de uma vez, no
qual propugna imediata e maciça
recuperação das terras paulistas
devastadas pela cultura desorde-
nada do café como tarefa número
um do governo federal.

Há a grave ameaça — insiste o
conhecido jornalista — de Sao
Paulo vir a tornar-se, no breve
prazo de quinze anos, um esquele-
to econômico como é hoje o Estado
do Rio. E se isto ocorrer, se não
houver a recuperação destas terras
tão valiosas para o país, iremos
sofrer muito mais do que as dores
que agora sentimos com a falta de
petróleo.

Não nos é possível aprovar in-
teiramente as palavras do Sr.
Assis Chatcaubriand, mas cremos
ser merecedora de aplausos a ini-
ciativa protetora do café, numa
espécie de cruzada de alerta que
sò é de lamentar seja tardia de
muitos decênios pois grandes pre-
juízos e intranqüilidades temos ti-
do com o café desde o começo do
século.

Como parlamentar, o Sr. Assis
Chatcaubriand se tem caracteriza-
do por uma série de afirmativas
que, lixando a sua extraordinária
personalidade e numa estreita
concordância com sua mui ti forme
capacidade intelectual, provocam
apaixonados aplausos e vivos re-
púdios, com o mérito inegável, en-
tretanto, de pôr em foco para o
debate alguns problemas da maior
seriedade, e sob ângulos em muitos
casos inusitados.

A defesa do café inscreve-se na
lista, numerosa felizmente, das
teses a apoiar, embora não nos pa-reça justo que o governo deixe,
segundo pretende o irrequieto se-
nador, de gastar dinheiro na ex-
pior ação do petróleo para em pre-
gá-lo por inteiro na proteção darubiácea.

Dentro no complexo econômico

Desenvolvimento Econômico
A 

AUSÊNCIA DE uma entidade financiadora oficial, que permitisse
maior plasticidade à execução de programas visando nao somente

o reaparelhamento de bens de produção e meios de transporte mas.
Inclusive, a instalação de indústrias de base, necessárias como alicerce
de uma sólida economia nacional, está hoje suprida com a sanção, pelo
Sr. Presidente da República, da lei que cria o Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico.

Tendo sua origem na estrutura cio plano de largos empreenclimen-
tos iniciado pelo Governo Federal, aquele instituto irá desempenhar um
papel de ^lêvo no futuro do país,,agindo como órgão disciplinador de
aplicações^dè recursos mobilizados no mercado interno e atuando corno
agente do Governo, nas operações financeiras que se referirem ao rea-
parelhamento c ao fomento da economia nacional.

Será um Banco do Estado, criado sob a jurisdição do Ministério da
Fazenda. Orientou-se neste particular, o Governo, segundo as moder-
nas tendências, compreendendo que a èle compete, nos tempos de hoje,
estimular as iniciativas privadas não apenas facultando-lhes os crédi-
tos necessários à sua instalação, porém, criando antes os meios que
justifiquem a existência de tais iniciativas. E, nesse particular, tem o
Poder Público equacionado uma série de problemas que sintetizam a
base do real desenvolvimento econômico: energia e transporte, ambos
coordenados. A simples existência de força propulsora disponível e de
meios de transporte adequados, vale como o mais seguro estímulo ao
desenvolvimento econômico.

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, porém, não
será um mero instituto financiador. Seguindo o exemplo e aproveitar-
do a exeperiência que advém do Banco Internacional de Recuperação
e Fomento, êle será, antes de mais nada, um seletor de empreenclimen-
tos tendo em vista os mais imediatos interesses nacionais. Com seu
advento vamos praticar o crédito seletivo na escala dos investimentos
de base. Sua atuação não se limitará à escolha e financiamento dos
projetos: será também um assistente da aplicação dos recursos.

Como agente do Governo nas operações financeiras que se referi-
vem ao reaparelhamento e ao fomento da economia nacional, poderádar garantia a operações que se venham fazer necessárias assumir íu»
exterior, bem como contratar, por si ou como agente de governos, enti-
dades autárquicas, sociedades de economia mista e organizações priva-das, a abertura de créditos destinados à execução de programas de
reaparelhamento e fomento.

Não será uma mera repartição ocasional, de vida limitada ao tempo
de execução do plano ora delineado. Sua ação será indeterminada no
conjunto da economia brasileira, renovada em outros empreendimentos.
Os seus recursos iniciais serão constantemente ampliados através dos
depósitos que receberá, dos recursos que manipulará oriundos de em-
préstimos ou mediante créditos abertos no estrangeiro. A corrente de
crédito será rotativa. Os cruzeiros que depois de investidos voltarem
à sua caixa, serão reinvestidos, dando nova expansão à circulação das
riquezas, concorrendo para a criação de núcleos de progresso, paraa melhoria das condições de vida. para estabilização de contingentes
demográficos.

Petróleo, carvão, energia elétrica, transportes, indústrias pesadas,indústrias básicas, indústrias manufatureiras, — quaisquer iniciativas,
desde que pela sua natureza satisfaçam os critérios de essencialidadc
c possam concorrer para o enriquecimento da Nação, — receberão o
apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Com sua
criação, procura o Governo romper as barreiras da crise de estrangula-
mento, conseqüência natural da expansão econômica.

Será êle um poderoso instrumento de suplementacão da iniciativa
privada e de disciplina da iniciativa pública, apto pelas próprias fina-íidades de sua criação e pelas obrigações a que está sujeito, a concorrer
para a efetiva concretização de empreendimentos fundamentais à estru-tura econômica do país.

¦ 
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Política Cambial
TENDO 

PARTICIPADO ativamente da Conferência de Breiton
Woods, de que resultou a criação do Fundo Monetário Interna-

cional, assumiu o Brasil uma série de compromissos, com relação à

política cambiai, que tem sabido manter não obstante alguns sacrifícios.
O melhor testemunho para o caso ó a maneira como tem resistido o
governo a movimentos de opinião em prol cie uma desvalorização do
cruzeiro, medida que, se tomada, teria implicado no agravamento das
condições de vida, não obstante a ilusão que teríamos de melhores
preços em nossa moeda para os principais produtos de exportação.
Tais preços, porém, não significariam mais divisas.

A existência de um mercado de câmbio paralelo, porém, e fato
desde muito evidente. Mas este. operando-se clandestinamente, não
serve aos interesses do país porém ao dos especuladores. Assim com-
preendendo foi que, em meados do ano passado, o Poder Executivo
propôs à Câmara dos Deputados um projeto de lei instituindo o mer-
cado livre de câmbio que, tendo a faculdade de eliminar o atual câmbio
manual, sujeito que ficará às flutuações normais da oferta e da procura,
virá permitir a entrada, no país, de capitais estrangeiros que, aqui
aplicados, redundarão em benefícios para a economia nacional.

Quem quer que acompanhe pela imprensa o trabalho da Comissão
de Desenvolvimento Industrial e se preocupe pelos problemas econô-
micos em geral, nota o número e a diversidade de empreendimentos
qu têm suas atenções voltadas para o nosso país e para as excepcionais
possibilidades que oferece o nosso mercado interno ora em plena ex-
pansão.

De acordo com o projeto encaminhado ao Congresso pelo Poder
Executivo, o mercado de câmbio seria desdobrado. No câmbio oficial.
vigorariam as taxas fixadas pela Carteira competente do Banco do
Brasil e que resultam da paridade do cruzeiro declarada pelo Brasil
perante o Fundo Monetário Internacional, entidade de que participa-
mos desde sua criação. Neste, seriam realizadas as operações relativas
à exportação e importação de mercadorias, inclusive as correspondem
tes a serviços de fretes e seguros, bem como as despesas bancárias
correlatas; aos serviços governamentais; a obrigações anteriores à vi-
gêncià da futura lei; aos serviços de transportes, comunicações e outros
de utilidade pública, tudo de acordo com as instruções o regulamentos
que viessem a ser baixados.

No segundo —- o mercado livre as operações seriam realizadas
com base nas taxas decorrentes da oferta e da procura. Nele seriam
efetuadas todas as demais transações não ajustadas ao câmbio oficial.
Nestas condições, seria através do mercado livre que teriam entrada
no país capitais que manifestassem desejo de aqui se radicar através
de empreendimentos de real interesse para o país.

O projeto de lei proposto pelo Executivo e que se encontrava para-
iisado na Câmara dos Deputados, está neste momento sendo objeto
de exame das comissões técnicas daquela casa legislativa, em face de
manifestação expressa do líder da maioria, que o fez em nome do

próprio Governo. Trata-se, não resta dúvida, de uma ratificação dos

pontos-de-vista expressos no projeto. Há, sem dúvida, uma clara opor-
Umidade para o debate e encaminhamento do problema, agora quando
começam a ter resultados positivos os trabalhos da Comissão Mista
Brasií-Estados Unidos e quando, da Europa, são mais constantes as
manifestações de uma colaboração mais estreita para o desenvolvimen-
to econômico do Brasil.

Com base na lei proposta ficaria o Poder Executivo com poderes
para regulamentar a migração de capitais e respectivos lucros, nos dois
mercados, mediante o estabelecimento de critérios de seletividade.

Assim procedendo, o governo escolheu o melhor caminho a seguir,

qual seja o de ajustar a política cambial em vigor aos reclamos do
momento, mediante uma fórmula que assegura o exato cumprimento
dos compromissos assumidos perante o Fundo Monetário Internacional.

nacional, avultando entre os inu-
meráveis problemas que se ema-
ranham na teia das nossas necessi-
dades vitais, está o café. realmente,
em primeiro plano.

E1 ainda o rei inconteste da
nossa economia.

Foi o maior produtor de dólares
no ano passado, como vem sendo
tradicionalmente o suporte princi-
psl do nosso fornecimento de divi-
sas em moedas fortes.

Uma simples análise do nosso
comércio externo deixa claro que
sem o café, ou com a diminuição
de sua influência em nossas ven-
das ao estrangeiro, estaríamos nu-
ma situação ainda mais difícil no
que concerne aos meios disponí-
veis para compra dos bens de pro-
dução indispensáveis ao progresso
inicial. Por outro lado, o estudo
das condições internas relativas à
produção do café, em face do que
nos relata a História, não acalenta
esperanças de crescimento da pro-
dução, melhoria das condições eco-
nòmicas e solidez da cultura, já
de si dada a progressivos desloca-
mentos.

A defesa do cate se afirma, sob
todos os pontos-de-ivsta, uma ne-
cessidade imperiosa da nossa eco-
nomia — é uma frase que apesar
de todas as características de sedi-
ço revela uma verdade indiscutí-
vel.

Se temos o café como principal
fornecedor de dólares, o petróleo
é o que mais nos arranca estes
dólares. Há uma afinidade incon-
testável entre os dois produtos,
um básico da nossa economia que
vendemos ao estrangeiro, outro
fundamental ao progresso do país
que adquirimos lá.

Se o poder público deve prote-
ger ao primeiro, garantindo uma
fonte econômica extraordinária.
urge liberar-se da sujeição impôs-
ta pelo segundo, pois continuar
vendendo café por preços maiores
e comprando quantidades crescen-
tes de combustíveis líquidos não
conduz a nada.

A
I. B. G. E.

CRISE administrativa e técni-
ca que abalou o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica está em vésperas de ser
atenuada com o afastamento do
general Djalma Poli Coelho da
presidência daquela instituição.
afastamento determinado por sua
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promoção ao cargo de general de
divisão, em decorrência da amplia-
ção do quadro desses oficiais su-
periores do Exército. E a notícia
do afastamento surge ao mesmo
tempo em que se tornam públicas,
através de exposição do ministro
da Justiça ao chefe do governo,
as conclusões a que chegou a co-
missão por este designada para
ajuizar das acusações formuladas
pelo general Poli Coelho contra
as estatísticas brasileiras.

A origem da crise, em verdade,
foram essas acusações, feitas por
intermédio da imprensa diária.
Afirmou o presidente do I.B.G.E.,
em carta ao "Correio da Manhã",
que as estatísticas do país eram
caras, atrasadas e de duvidosa pre-
cisão. A gravidade da crítica le-
vou o corpo técnico daquele órgão,
por esmagadora maioria, a pro-
testar com a renúncia das funções
de confiança que lhe estavam con-
fiadas, animado da certeza de que
esta era a melhor maneira de de-
fender sua probidade funcional e
o renome da instituição a que ser-
via.

Os acontecimentos que se veri-
ficaram a seguir, decorrentes de
paixões pessoais injustificáveis,
ofereceram características lamen-
t á v e i s ao chamado "caso do
I.B.G.E.". Devassas e mais de-
vassas, de caráter administrativo,
se processaram no venerando ins-
tituto fundado e animado por esta
figura respeitável de homem pú-
blico e de idealista que é Mário
Augusto Teixeira de Freitas. E
foi justamente Teixeira de Freitas,
afastado da vida pública há ai-
gum tempo, quem tomou a inicia-
tiva, em memorável carta dirigida
ao Sr. Getúlio Vargas, de solicitar
a abertura de um inquérito, atra-
vés do qual se apurasse a veraci-
dade das acusações do general
Poli Coelho e se averiguasse dos
fundamentos legais e técnicos do
I.B.G.E.

Atendendo ao apelo em foco, o
presidente da República designou
uma comissão de homens respon-
sáveis, à frente o Sr. Themistocles
Brandão Cavalcanti, para estudar
o problema posto a debate pelas
acusações acima referidas. As
conclusões a que chegou esta co-
missão são agora conhecidas — as
estatísticas brasileiras não são
caras, não são atrasadas e não se
revestem de duvidosa precisão.

O registro dos resultados da pes-

quisa se impõe, entre outros moti-
vos, por colocar o Brasil em plano
de destaque no que diz respeito ao
aprimoramento de seu sistema
de coleta, de apuração e de divul-
gação de elementos numéricos re-
presentativos dos principais aspe-
ctos da vida nacional. Em verdade,
a comissão que exaustivamente
examinou a estrutura jurídica e os
fundamentos técnicos do I.B.G.E
foi de parecer que os mesmos cor-
respondiam à realidade geográfica
e social do país e que melhores
rendimentos não eram obtidos em
conseqüência das dificuldades
opostas pela extensão territorial e
pelos baixos níveis de cultura.

É de ver que, assim realçada a
situação do sistema estatístico bra-
sileiro, não poderia a comissão dei-
xar de mostrar a possibilidade de
aprimoramentos. Mas os defeitos
que surgiram da análise não a po-
deria levar a concluir como o pre-
sidente do I.B.G.E. apressada-
mente concluiu — que as estatísti-
cas do Brasil eram caras, atrasadas
e de duvidosa precisão.

OPERAÇÕES VINCULADAS

O 
GOVERNO está sofrendo gran-

de pressão no sentido de con-
sentir no restabelecimento do co-
mércio de compensação. Enten-
dem alguns círculos econômicos
do país que, somente com o rei-
nício das operações vinculadas,
pode ser encontrada uma solução
para a crise de super-produção
que atinge inúmeros setores in-
dustriais e agrícolas do país. A
situação dos chamados produtos
gravosos, em verdade, é das mais
graves, e ameaça comprometer a
sobrevivência de algumas áreas
econômicas e de atividades de sin-
guiar importância, como a da in-
dústria de madeiras.
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Em contra posição a essa tese se
colocam autoridades responsáveis
da administração pública e do
mundo dos negócios — alarmadas
todas elas com a violenta e pode-
rosa sangria de divisas verificadas
durante o período em que permiti-
mos a troca de mercadorias pelo
sistema de compensação, e em face
da invasão do mercado interno por
produtos estrangeiros dispensáveis
e a alto preço e da concorrência a
que muitos desses produtos sujei-
tam similares nacionais.

Um balanço de vantagens e des-
vantagens das operações vincula-
das é difícil. Mas se pode, grosso
modo, afirmar que, com elas, se
beneficiam apenas atividades iso-
ladas do país, onerando-se todas as
demais com os prejuízos delas de-
correntes. O Sr. Luiz Simão Lopes,
diretor da CEXIM, ainda recente-
mente tentou mostrar o perigo do
retorno das compensações, e ali-
nhou alguns números impressio-
nantes na defesa de sua intransi-
gência. Entre os elementos mobi-
lizados, vale referir a importação
maciça de automóveis de passeio,
aqui colocados a preço exorbitam
tes e no mercado negro.

A pressão dos interessados, não
obstante, vêm aumentando, e já se
divulga que o govrêno está séria-
mente examinando as bases de um
novo sistema, menos liberal, no
sentido de atender às condições
peculiares dos excedentes de cer-
tos produtos brasileiros. A pró-
pria CEXIM admitiu, em aviso, o
próximo reinicio das operações
vinculadas, num processo em que
exportador e importador agem co-
mo que isoladamente e através de
estabelecimentos de ágios que te-
riam a função de frear a especula-
ção dos preços no mercado interno.

As limitações anunciadas terão
possivelmente o mérito de evitar
o desequilíbrio econômico das tro-
cas e atenuarão o impacto dasim-
portações no complexo de preços
do país. Com tudo isso, os cépticos
fazem o sinal da cruz, e anunciam
perigos à vista. Mas a pressão fa-
vorável às operações vinculadas se
acentua, ganha corpo, enquanto o
governo financia a produção do ai-
godão e os estoques de lã e de ma-
deiras, de fumo e de cera de car-
naúba se acumulam, ameaçando a
estabilidade econômica de zonas
inteiras e de importantes setores
de trabalho.



ampuHCAÇAO PHILIPS
Aumenta a produção
Alegra o ambiente
Estimula os operários
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A música no trabalho não é um luxo.

Ao contrário, nas modernas indústrias

onde o trabalho é feito com música,

a produção aumenta de 25°ü. E o con-

fôrto humano aliado a um ambiente

favorável que predispõe a um maior

gosto pela atividade, reduzindo os

casos de acidentes, diminuindo os

erros e falhas. Entre as múltiplas

vantagens de uma instalação dis-

tiihuidora e amplificadora de som

PHILIPS, destacando-se as seguintes:

PHILIPS

4»

transmissão instantânea de ordens, conselhos de

precauções, chamada de operários,, etc.

audições de música, ao gosto dos operários.

obtenção de maior rendimento do

pessoal, cuja tarefa torna-se agradável,
criando um clima de simpatia e sã alegria.

S. A. PHILIPS DO BRASIL

SÃO PAULO • RIO DE JANEIRO • BELO

HORIZONTE • RECIFE • PORTO ALEGRE

CURITIBA • SALVADOR • FORTALEZA

• -
i

i

i
i
i
i
t

«

i

Remeta-nos o coupon anexo

para receber um folheio sobre

as vantagens c/e uma instalação
eletro-acústica. Enderece a:
S. A. PHI IPS OO BRASIL
Caixa Postal 8Ó81 — S.PavIo

PREENCHA ESTE COUPON
NOME

(3^
RUA

CIDADE

N.o

EST.
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First Development Loans Materialize

JUNE 
was a month oí decision

íor Brazil's economic develop-
rnent and her future relations with
the United States. After a period oí
uneasy suspênse, the labors of the
Joint Brazíl-United States Economic
Development Commission bore fruit,
as both the U. S. Export-Import
Bank and the International Bank
for Reconstruction and Develop-
ment granted in quick successior.
íive loans — three for re-equipment
of railroads and two for expan-
sion of power facilities, totaling
USS 94,429,285.

Now that the logjam has been
broken, many other loans should
follow promptly, since the Joint
Commission has done yeoraan work
in less than an year — its first an-
niversary will be on July 19th — and
nearly thirty projects are nearing
completion, while a score of others
are in an advanced stage. Inciden-
tally,railroads and power are not
the only high priority fieids. Reha-
bilitation of the country's main
harbors, mechanization of agricul-
ture, construction of a network of
storage and warehousing facilities,
assistance to key industries, utiliza-
tion of important mineral deposits,
are among the Joint Commission's
scheduled items.

BROAD GAUGE NETWORK

Àll three.of the loans granted to
railroads are for roads operating
on one meter and sixty centihreters,
the Brazilian broad gauge (wider
than the U. S. standard gauge) and

by -hé-cvnauc Lmvüvcó de Sá

together they comprise the country's
whole broad gauge system. Two
oí the railways, the Santos a Jun-
diaí and the Paulista, operate within
the state cf São Paulo, while the
other, Central do BrasiL is the
country's most important railway,
operating in the Federal District and
the states cf São Paulo, Minas Ge-
rais and Rio de Janeiro.

The Santos a Jundiaí, received
from the Export-Impcrt Bank a loan
of USS 8,548,297 for the purchase
of modem couplers and brakes for
its rollíng stock, as weil as 1100
freight cars. Ií will spend over 40
million dollars in cruzeiros from
Lafer Plan funda

The Paulista received from the
same bank a loan of USS 6,800,988
for modem couplers and brakes, as
weil as 605 freight cars. It will
spend a little over 25 milion dollars
in cruzeiros.

The Central do Brasil received a
loan of USS 12,500,000 from the In-
temational Bank for five different
projects of its "emergency" 

program,
with special emphasis, as regards
íoreign equipment, on the mainte-
nance oí Diesel locomotives and
2265 íreigth cars. Passenger cars
for the railway's overloaded subur-
ban services will be included in a
íorthcoming loan. The railway is
spending now over fifty million dol-
lars in cruzeiros.

The importance of these three
railroads resides in the fact that
together they form an intercon-
necting system which serves the

two leadingstatGs. São Paulo and
Minas Gerais, the two largest cities.
Rio and São Paulo, and the three
largest industrial concentrations in
Brazil São Paulo, the Federal
District, and the Paraíba Valley.

POWER FOR NINE STATES

Of the two loans granted in the
field of electric power, that of the
Export-Impcrt Bank to the Empresas
Elétricas Brasileiras, a subsidiar/
of American and Foreign Power Co..
is the biggest oí ali the loan?
granted to date. It amounts to
USS 41,571,000, while about one
billion cruzeiros, or some fifty mil-
lion dollars, will be raised by the
local companies in several Darts of
Brazil.

This loan provides for expansion
of existing power facilities in eight
states, Rio Grande do Norte, Ala-
goas, Bahia, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, São Paulo,
Paraná. Of the several individual
projeste the one in Peixoto, tapping
the power potential of the Grande
river, which runs between São Pau-
Io and Minas Gerais, looms large,
since it calls for an initial installa-
tion of 80,000 kw, and eventually of
four times as much.

The second loan granted is by
the International Bank to the state
of Rio Grande do Sul, to the amount
of USS 25,000,000. The state's power
commission had prepared a com-
prehensive power íor the develop-
ment of hydro-electric and th ermo-
electric installations, and has set up
the mechnaism for raising about
one billion cruzeiros (fifty million
dollars) for local expenses. In its
statement announcing the loan, the
bank pointed out that Rio Grande
do Sul enjoys a good climate, has
abundant agrarian resources, large
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coal deposits, and a vigorous, pro-
gressive population.

DEVELOPMENT BANK COMES
INTO BEING

Another crucial event in the
month of Pune was the creation of
the National Development Bank by
nct oi Congress. This bank was
the indispensable complement to
the foreign loans. It will be charged
with administering and supervising
the proceeds of these loans on one
hand, while it will also be respon-
sible for the domestic funds raise
through the Lafer's Plan incometax
surtax, to the tune of half a billion
dollars during the next five years.

Ali this is of course only a begin-
ning, and the real test will come
when it is seen how the projects
are implemented. But it is a good
beginning, and it is not at ali impôs-
sible that with the breaking oi'the
power and transportaiion bottleneck
Brazil's converston into a maior in-
dustrial power will proceed at an
unprecedented pace.

Pbsctuctqrams ???

SELF-SUFFICIENCY IN WONDER
DRUGS SAO PAULO

Expansion of an existing plant
for the manufactured of antibiotics,
which has been making penicillin
since 1947, and the establishment
of a new plant, should make Bra-
zil self-sufficient in wonder drugs. . .
The growing national market may
be gauged by the consumption of
penicillin, which doubled in three
years. . . It went from 6 trillions of

Oxford units in 1949, to 8 trillions
in 1950 and 12 trillions in 1951...
Yet 8 million dollars had to be
spent abrcad in 1951 for the pur-
chase of penicillin, since domestic
production accounted for only 10 %
of the country's needs. . . Strepto-
mycin holds second place, 5 and
a half tons having been imported
in 1950 and 4 tons in the first half
of 1951... This at a cost of 3
million dollars in 1950, and 2 million
for lhe first six months in 1951...

TRADE AGHEEMENT WITH ITALY

ATRADE 
agreement superseding

the luly 5, 1950, agreement was
signed by Foreign Minister João
Neves da Fontoura and Frederico
Pescatori, Italian Chargé d'Affaires

. .. It calls for trade to the tune oi
124 million dollars, 24 millions more
than the old one.. . The two go-
vemments also agreed to extend
to that part of the Tríeste terri-
tory administered by the Western
powers the adavantages of the
agreement. . .

ERRATIC PRICE CONTROLS

The Federal price control, COFAP,
has begun selling popular-priced
textiles at the marketing places...
There has been special attention
paid to distant suburbs, and there
is the hope that this will bring down
the prices... At a recent meeting,
COFAP refused unanirriously to
allow the Goiás railroad to increase
its rates... But recent price markups
in bread and milk, authorized by
COFAP, have shaken public con-
fidence in its program. . .

O OBSERVADOR
AGRÁRIO E PASTORIL

NOVO EMPREENDIMENTO PUBLICITÁRIO A SER

LANÇADO ANTES DO FIM DO ANO

Ti
Sociedade Editora O OBSERVADOR Lida. lançará.

A anies do fim do ano, nova publicação especializada, a

que deu o título de "O OBSERVADOR Agrário e Pastoril",

tendo em vista o problema brasileiro da terra e os meios

de melhor concorrer para sua solução, divulgando as mais

atualizadas informações sobre agricultura em geral e a

criação em particular, de par com as premissas de amparo

ao homem rural.

"O OBSERVADOR Agrário e Pasí.oril" reunirá em

suas páginas seções leves, porém elucidativas, procurando,

tanto quanto possível, facilitar o entendimento dos menos 
|

esclarecidos e tornar-se elemento instrutivo popular agra-

dável. Não será uma revista rigidamente técnica, mas um

mensário em que se possa encontrar, dentro do programa

de ação que se propõe desenvolver, tudo quanto diga res-

peito à lavoura, à pecuária, à indústria animal e às con-

dições sociais de quantos vivem e trabalham no campo.

A feição gráfica será a mesma do "O OBSERVADOR

Econômico e Financeiro", salvo as naturais exceções impôs-

ias pela especialidade da publicação.
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The two factories will also make
the latest wonder drug, that is being
used in the fight against tuber-
culcsis. . .

MANÜFACTÜRING RADIO
CONDENSERS

A plant for making electrolytic
condensers for rádios, a subsidiary
of an important American radio
manufacturing Corporation, is almost
ready in the city of São Paulo. ..
Another plant of the same type is
to be transferred to São Paulo. ..
These factories will ííll in a gap in
the manufacture of radio equip-
ment... Brazil has at present 18
plants making radio equipment,
not coúnting small assembly shops
which account for about 20 % of

the radio sets made... In 1949
100,000 sets were manufactured, in
1950 200,000 and in 1951 320,000. . .
It is estimated that this year half a
million sets will be produced, Bra-
zilian materiais accounting for 50 %
of the finished product. .. There
are about 1,600,000 radio sets in
the country, but only 860,000 are
registered... This means a set for
every 33 inhabitants... There are
346 broadcasting stations, employ-
ing over 10 thousand persons. ..

FIVE BILLION CRUZEIROS FROM
THE PRINTING MACHINE AND

FREE EXCHANGE INTRODÜCED

Representatives of commercial as-
sociations were received by Presi-
dent Vargas and presentéd written

complaints, stressing the üghteníng
of credit facilities.

President Vargas, aíter having
listened careíully, said that several
measures had already been taken,
such as the authorization to print
banknotes amounting to five billion
cruzeiros for the purpose of finan-
cing production, and a recommen-
dation to the majority leaders in
Congress, to the efect that they push
bills creating a free exchange
market. He also annunced the re-
suming of barter reais abroad, in-
volving imports that the country
really needed. There were other
measures mentioned, but it is be-
lieved that the printing of five bii-
lions and the establishment of a
íree exchange market side by side
xith the official exchange will have
considerable significance.
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FIRST NATIONAL
BANK of BOSTON

Fundado em 1784

Depósitos, Cauçdee,
Descontos, Cambio, Cobranças,

Cartas de Crédito para
Importação, Guarda de Valores,

Cofres de Aluguel e todos os
demais serviços bancários,

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 18

SAO PAULO
Rua 3 de Dezembro, 50

SANTOS
Rua 15 de Novembro, 72
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Ajustamento à Realidade

QUANDO 
EM setembro do ano

passado, foi prorrogada a vi-
gência da lei que instituiu o regi-
me de licença prévia em suas ba-
ses atuais, era de esperar que se
estaria procurando ganhar tempo
para pôr a política de controle do
comércio externo em bases mais
ajustadas à situação. Entre 1950
e 1951 tivemos, indiscutivelmente,
uma radical mudança de termos,
passando no geral da condição de
um mercado moderadamente cre-
dor a de mercado imoderadamente
devedor. Houve uma expansão de-
masiado súbita das importações
que passaram de 20.313 milhões
naquele primeiro ano para 37.198
milhões de cruzeiros no segundo,
registando um incremento de qua-
se 17 bilhões. Na exportação, não
obstante o elevado acréscimo de
menos de 8 bilhões — passou de
24.913 milhões em 1950 para ....
32.514 milhões em 1951 — foi êle
também de proporções inéditas na
história de nossas relações comer-
ciais.

Passamos nestas condições, sem
qualquer transição progressiva, de
um superávit de 4.600 milhões
para um déficit de 4.684 milhões
de cruzeiros. Mudança tão repen-
tina não poderia se verificar sem
causar graves choques à estrutura
da economia interna. Admite-se
que uma parcela dos volumes im-
portados a mais, sobretudo de ma-
térias-primas para uso industrial
e mesmo bens de produção, tenha
entrado no país para formação de
um estoque de segurança. O au-
mento da tonelagem importada foi
de 2.026 mil toneladas. Neste par-
ticular a nossa previdência mani-
festou-se com um certo atraso, no

no preciso momento em que tudo
levava a crer houvesse uma esta-
bilização e mesmo em alguns casos
queda de preços.

Nestas condições é difícil pre-
ver o momento em que, novamen-
te, encontraremos um ponto de
equilíbrio, mesmo porque o rit-
mo da exportação mostra-se, cada
vez menos capaz de acompanhar
o esforço ascendente das importa-
ções. Em 1951 embarcamos ape-
nas 384 mil toneladas que no ano
anterior, ao passo que o valor mé-
clio da tonelada exportada sofria
um aumento de 2 milhares de cru-
zeiros, enquanto o valor médio da
tonelada importada crescia sômen-
te 1,2 milhares de cruzeiros.

Ante as circunstâncias, seria de
esperar que a política comercial
brasileira assentasse rumos no
sentido de não apenas procurar li-
mitar as importações mas, sobre-
tudo, incrementar as exportações.
Cumpre reconhecer, porém, ser
muito difícil cumprir um progra-
ma com este segundo objetivo,
quando temos pela frente os recla-
mos de ponderáveis setores da eco-
nomia nacional exigindo o res-
tabe 1 e ei me n to do sistema de
operações vinculadas como único
meio capaz de permitir o escoa-
mento de estoques de vários pro-
dutos gravosos, que se acumulam
ao longo do litoral nos principais
portos de escoamento.

E' muito difícil, assim, expandir
a exportação em bases econômicas
quando realmente a nossa produ-
ção, sempre que deve concorrer
com similares de outras origens,
deve reconhecer que seus custos
são muito mais altos o que a im-

possibilita de competir em condi-
ções de comércio normal.

Em face dos reclamos não será
improvável venha o governo a
ceder à pressão das classes produ-
toras; não devem ser esquecidos,
os sacrifícios que foram impostos
ao consumidor nacional com se-
melhante prática, quando troca-
mos mercadorias a preços abaixo
do custo, matérias-primas na sua
quase totalidade, por produtos ma-
nufaturados nem sempre essen-
ciais que, no mercado interno, fo-
ram negociados por preços numa
altura capaz de permitir a com-
pensação dos prejuízos havidos na
importação em bases de dumping.

E' conveniente não esquecer, por
outro lado, que muitos daqueles
artigos não essenciais e mesmo su-
pérfluos, estavam então em regi-
me de escassez no mercado inter-
no, dando ensejo a que os lucros
de seu comércio fossem multipli-
cados em ágios acima da lógica,
de intermediário para intermedia-
rio. Num mercado razoavelmente
abastecido, sofrendo a pressão de
uma política economico-financeira
que se dispõe a corrigir desajusta-
mentos de longa data, onde há
uma retração natural do compra-
dor para tudo aquilo que não seja
imprescindível, é muito provável
que os resultados já não sejam tão
animadores.

No fundo, há um dilema: o de
concordar ou não com uma nova
admissão de operações vinculadas.
Desde que se opte por estas, lógico
será que o próprio governo crie,
num de seus múltiplos órgãos de
controle de exportação e importa-
ção, abastecimento e preços, uma
carteira que seja não apenas fis-



12 Junho 1952 O Observador • • Ano XVII N.° 197

calizadora, mas mentora, era toda
sua extensão, de tal modalidade
de comércio, a fim de que, pela
omissão, não venha concorrer para
o agravamento da situação econô-
mica do país, com mais uma justa
razão.

PERSPECTIVAS E PREMÍCIAS

Assim, sob o impacto do resul-
lado negativo de 1951, começamos
a ter conhecimento dos primeiros
números do intercâmbio neste ano
de 1952. Os critérios de direção
das correntes de comércio conti-
nüam os mesmos, fazeixk) sentir
seu peso no filtro do licenciamento
das importações, sem no entanto
poder influir na expansão das ex-
portações.

Pek) contrário, a fim de pre vi-
nir a regularidade do abasteci-
mento cio mercado interno, com-
preende-se a necessidade de so-
brecarregar os compromissos do
comércio externo com importações
de artigos de que já fomos auto-
suficientes mas que, nestes últimos
anos, começaram a ser importados
em condições excepcionais e ür-
gência, mas cujas importações tu-
do leva a crer venham a voltar a
participar da rotina. E' o que se
observa com a borracha natural e
com alguns gêneros destinados à
alimentação, assim como leite,
manteiga, ovos, etc.

E' singular a maneira como, nós
últimos tempos, vêm aumentando
as importações de gêneros alimen-
tícios quando, em face das con-
dições naturais de que dispõe o
Brasil, a tendência mais provável
deveria ser o inverso. Da forma
como acontece, aumenta a depen-
dência econômica, ao invés de
marcharmos para uma mais sólida
autonomia.

Se estas, de um modo geral, são
perspectivas, muito pouco satisfa-
tórias, melhores não são os pri-
meiros resultados conhecidos, que
confirmam integralmente o senti-
do negativo da balança comercial
no ano findo.

Em janeiro do ano corrente im-
portamos 933.153 toneladas de
mercadorias no valor de 3.799.817
mil cruzeiros, contra exportações
de 350.745 toneladas valendo ....
2.557.551 milhares de cruzeiros.
O volume de mercadorias movi-
mentadas no primeiro termo foi
superior ao segundo por 582.400
toneladas, ao passo que no va-
lor a importação esteve acima

da exportação por uma margem de
1.242.266 milhares de cruzeiros.
Em 1951 o déficit fora, em janeiro,
de apenas 74.147 milhares de cru-
zeiros. Pelo visto, porém, janeiro
de 1952 foi uma extensão de de-
zembro anterior, quando houve o
maior déficit mensal em nossas
contas do comércio externo.

O confronto do resumo da im-
pòrtação deixa claro o aumento
verificado no volume de determi-
nados tipos de mercadorias, espo-
cialmente matérias-primas e ma-
nüfaturas, sendo que nesta última
classe o acréscimo do volume, em
relação a igual mês do ano ante-
rior, foi de 60.000, enquanto na
primeira superou as 69 mil tone-
ladas.

Números relativos ao movimen-
to exportador, para os três pri-
meiros meses de 1952, assinalam
sensível queda no volume; tendo
atingido 1.115.461 toneladas no
primeiro trimestre do ano passado,
não foi além de 1.039.337 tonela-
das em igual período do ano cor-
rente. O valor que para o período
de janeiro a março de 1951 fora
de 7.921.600 mil, nos meses de
janeiro a março últimos ficou em
7.459.736 milhares de cruzeiros.
Como se vê, uma redução de ....
76.124 toneladas e 461.864 mil
cruzeiros.

Em fevereiro de 1951 havia se
registado um valor recorde, ria
exportação, com negócios na or-
dem de 3.000.630 mil cruzeiros;
em igual mês do ano corrente a
exportação desceu a 2.392.395 mil
cruzeiros. Com aquele volume de
vendas, fevereiro de 1951 deu ao
comércio externo saldo superior a
um bilhão, o único resultado posi-
tivo do ano.

A situação, tal como se desenha,
inspira sérios cuidados. Os deficits
que se vêm acumulando nas con-
tas com vários países começam a
causar preocupação e a criar di-
ficuldades, como ainda recente-
mente aconteceu com a Alemanha,
com que temos em vigência um
acordo firmado sob bases que to-
dos reconhecemos bastante inte-
ressante para o Brasil.

O governo, com o envio à Euro-
pa da emissão chefiada pelo mi-
nistro João Alberto, deu sinais de
que está alerta e procura realizar
um balanço de possibilidades es-
pecialmente naquela área para on-
de vêm sendo orientados as aqui-
sições de produtos manufaturados

e matérias-primas, num visível es-
forço de sobrecarregar o menos
possível o intercâmbio na área do
dólar, em grande parte monopoli-
zado, já, pelos derivados de pe-
tróleo e outros produtos essenciais.

A circunstância de vários mer-
cados europeus estarem revenden-
do produtos brasiteiros inclusive
para os Estados Unidos, além da
redistribüição que muitos desses
mercados fazem para aqueles
mercados sob influência d-a União
Soviética, es*tá a indicar que ai-
guma peça está desajustada em
nossa engrenagem comercial.

Devemos esperar, para breve, o
assentamento de novos rumos no
comércio exterior, numa tentativa
de reajustamento dos eontrôtes de
maneira a ajustá-los com a reali-
dade interna e externa.

COMÉRCIO POR VIA AÉREA

Vem tomando vulto, no comer-
cio externo, a importação por via
aérea. Em 1951 recebemos, por
esta via, 1.370 toneladas de mer-
cadorias diversas no valor de ....
766.309 milhares de cruzeiros. Se-
gundo quadro organizado pelo
Serviço de Estatística Econômica
e Financeira do Ministério da Fa-
zenda, produtos de alto valor uni-
tário e volume individual relati-
vãmente pequeno vêm dando pre-
ferência a semelhante meio de
transporte.

Assim, os produtos químicos,
farmacêuticos e semelhantes
ocuparam o primeiro lugar segun-
do o valor, com 208.792 mil cru-
zeiros, ou sejam 27,25% do total,
vindo a seguir as máquinas, apa-
relhos, ferramentas e utensílios
com 132.884 mil cruzeiros 
(17,34% ) . Em terceiro lugar, veí-
culos e acessórios com 120.501 mil
cruzeiros, equivalentes a 15,72%
do total e, logo a seguir, instru-
mentos de música, relojoaria e
aparelhos de mecanismo delicado,
com 117.292 mil cruzeiros
(15,31 %) . Platina em bruto ou
preparada, peles de arminho, cas-
lor, lontra, raposa e semelhantes,
manufaturas de ferro e aço, nylon
em fio para tecelagem e peles
usadas em peleteria, preparadas,
foram outros itens destacados.
Um, além destes, merece especial
menção: cavalos de corrida. En-
traram no país, em 1951, nada me-
nos de 90 animais, no valor de
10.577 milhares de cruzeiros.
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Compacto! Econômico!
EMm 

p 'A ¦ficiente!

A General Motors olo
Brasil S. A. acaba de
apresentar em nosso país
este novo conjunto
Diesel G. M. da série
.110 — atendendo desta
forma à-s necessidades de
energia elétrica, quer
no campo dos serviços
públicos, quer nas
iniciativas particulares!
Estas unidades compactas,
incorporando a potência
de um motor Diesel
G. M., da série 110, à
capacidade de um gerador
Delco de 220 a 440
volts, proporcionam força
è luz dentro de bases
extraordinariamente
econômicas.

MCDÉL0 - 62.ÕC0 RA
CAPACID DE-100 KW,

60 ciclos e 125 KW.
50 ciclos

N. DT CILINDROS - 6
MOTOR - Diesel da

serie 110
GERADOR C. A. - Deco

2i0 ou 440 voMs
PÉS0 ÜQU.DD - 3.050

KG. (óprox.)

o novo HHp_HH__fl^^Mf_f
conjunto ^^^|mT^7^^^HaI
gerador ^^^^^^^^^^^Vfl*

1 DIESEL 1
i.i

GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A
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A Batalha da "Petrobrás *5

y

EM 
REGIME de urgência, o

projeto 1.516-A, de 1951, que
dispõe sôbre a constituição da So-
eiedade Por Ações Petróleo Brasi-
ieiro S.A.» foi remetido ao plena-
rio. Está concluída a primeira fase
dos debates, iniciada nos últimos
meses do ano passado, depois de
longa e pormenorizada tramitação
nas comissões que estudaram o
projeto, em todos os seus aspectos
jurídico, técnico, financeiro. Tal
esforço justifica o empreendimen-
to que irá absorver capital não in-
ferior a dez bilhões de cruzeiros,
e afastar de uma vez a sangria de
divisas que se verifica com a im-
portação, sempre em maior esca-
Ia, de petróleo e seus derivados.

Antes, porém, de quaisquer con-
siderações sôbre a posição das ban-
cadas no plenário, vale ressaltar
a posição tomada pela Comissão de
Finanças, que aprovou o parecer
do Sr. Manhães Barreto, relator
da "Petrobrás". Por se tratar de
uma comissão de importância fun-
damental no estudo dos assuntos
ligados à vida econômica do país,
a aprovação à "Petrobrás", ao me-
nos nas linhas gerais que dizem
respeito à formação de uma socie-
dade de capitais mistos, indica os
caminhos a serem tomados por
ocasião das próximas votações em
plenário. Sumária foi a decisão
sôbre o projeto 1.595-52, de auto-
ria do Sr. Euzébio Rocha:"a) seja rejeitado".

Longa é a exposição do Sr. Ma-
nhães Barreto^ na qual analisa a
importância do petróleo na econo-
mia mundial, com alusões a uma
época em que nada mais era que
66 'agua mal cheirosa", entre os
orientais cem anos antes da éra
cristã; e também a longo período
na fase anterior ao desenvolvi-

mento industrial, quando entre os
índios da Virgínia e Pensilvânia,
o petróleo era recolhido e usado
como medicamento, na cura de
reumatismo e queimaduras. E
por aí prossegue o relator até lem-
br ar que à Rumánia cabe a inicia-
tiva de perfurar os primeiros po-
ços em 1856, a princípio com
instrumentos rudimen tares. Sò-
mente em 1859 é que o Coronel
Erwin Drake aperfeiçoou os meto-
dos de perfuração em Oil Kreek,
Pensilvânia. A partir desta data,
o petróleo começou a ter caráter
comercial, entrando como produto
de alta procura nas transações en-
tre os países, e ainda assim não
passava de simples combustível de
aplicação doméstica.

"PETROBRÁS",
QUARTA SOLUÇÃO

Na história econômica do petró-
leo, o relator expôs que o projeto
de autoria do Executivo apresen-
tava uma nova solução ao proble-
ma de exploração de jazidas de
ouro negro. E' que neste século de
atividade industrial, as principais
modalidades adotadas pelos países
que possuem essa riqueza no sub-
solo, foram estas:

— Regimes que permitem a
colaboração das potências
imperialistas. — TRUSTS
ESTRANGEIROS.

— Regimes que só admitem
o financiamento governa-
mental — EXPLORAÇÃO
ESTATAL.

— Regimes de colaboração en-
tre Estado e os Trusts in-
ternacionais.

Nesse sentido, a solução do Exe-
eu tivo se reveste até de certa

originalidade. E' um regime de
colaboração entre o Estado e os
capitais nacionais, ou seja de for-
mação de Companhias Mistas Na-
cionais. Assim- foge-se ao naciona-
lismo agressivo que se deduz do
monopólio estatal; e afasta quais-
quer possibilidades de permitir aos
trustes interferência na direção
das explorações. "A "Petróleo
Brasileiro S.A.", — admitiu o re-
lator da Comissão de Finanças —
por ser uma companhia mista de
capitais públicos e particulares,
com preponderância daqueles, tem
um caráter privilegiado, pelo que
gozará de isenções de impostos
(arts. 19 e 20); disporá do direito
de desapropriação (art. 21); po-
dera, em funções de direção ou de
natureza técnica, empregar fun-
cionários públicos da União e das
entidades autárquicas ou paraes-
tatais, na forma do Decreto-lei n.°
6.877, de 18-9-1944 (art. 22); pode-
rá executar serviços condizentes
com a sua finalidade, desde que
deles seja incumbida pela União
(art. 25); o seu presidente será
ouvido pelo Conselho Nacional do
Petróleo, quando este tiver que
deliberar sobre assunto de inte-
rêsse da sociedade (art. 27); po-
dera ter, assim como as suas sub-
sidiárias, a garantia do Tesouro
Nacional até 25% do capital inte-
gralizado, para os financiamentos
que necessitar (art. 18, parágrafo
único); pesquisará e lavrará jazi-
das independentemente de autori-
zação ou concessão prévias, obe-
decendo a planos do Conselho
Nacional do Petróleo (art. 2.°,
parágrafo único). Como se vê, a
"Petróleo Brasileiro S.A.", será
uma empresa extraordinariamente
protegida pelo poder público, co-
mo sociedade de economia mista
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de interesse nacional, e apesar de
não encarnar a tese monopolística
integralmente, dela não se distan-
ciou fundamentalmente".

Nestas palavras se encontra con-
densada toda a defesa do projeto
governamental. Não alija a inten-
cão nacionalista que os opositores
desejam dar à "Petrobrás", afir-
mando que a tese nacionalista está
exposta no § 6.° do art. 14, pelo
qual "é privativo dos brasileiros
natos o exercício das funções de
presidente, membro do Conselho
de Administração e do Conselho
Fiscal da Sociedade".

A BATALHA NO PLENÁRIO

A presença do substitutivo da
UDN ampliou o grupo dos esta-
talistas do petróleo. O próprio Sr.
Euzébio Rocha, autor do projeto
1.595, recomendando a exploração
estatal, retirou sua proposição e
subscreveu o documento udenista,
o que veio reforçar a oposição à"Petrobrás". O projeto de autoria
do Sr. Bilac Pinto deseja dar à
exploração do petróleo caráter au-
tárquico, com a organização da"ENAPE". Em sua essência, seria
exercido o monopólio do Estado.

Nas vezes que o Sr. Bilac Pinto
justificou sua posição, disse que a
única divergência está entre ter ou
não ter, tanto a "Petrobrás" como
a "ENAPE", caráter monopolista,
porque nos demais pontos de
relevância, Governo e oposição
estão de pleno acordo. Os quatro
principais objetivos, em que há
perfeita identidade de ponto-de-
vista, são estes: «

Não basta a importação de
petróleo bruto para refino em
território nacional;
A produção deve correspon-
der, pelo menos, às necessi-
dades do consumo interno;
Deve haver uma mobilização
de recursos capaz de atender
ao vulto do empreendimento;
Torna-se indispensável que o

governo inicie imediatamen-
te um plano qüinqüenal.

Salientando as virtudes da"ENAPE", seu autor afirmou que
o projeto 4*não deixa brecha pelas
quais se possa insinuar o interesse
dos tnists. Ainda que a oposição
— nesse caso o grupo da UDN —
não considere entreguista a "Pe-
trobrás" opõe-lhe argumentos de
ordem econômica e política".Dentre os primeiros, o represen-
tante de Minas enquadra as pe-

culiaridades da indústria petrolífe-
ra, que exige tenha amplo controle
do Estado. E a existência dos
trusts são uma prova de que não
há segurança quando o Estado não
detém o poder de exploração.

Outros argumentos alinha o Sr.
Bilac Pinto em defesa da"ENAPE", e alude ao aspecto da
posse de ações e da capacidade de
administração numa sociedade
anônima. A seu ver, a posse da
maioria das ações não garante o
seu controle. Lembrou o caso de
Rockefeller, que apenas possui 14
por cento do capital da Standard
Oil e a domina e controla comple-
tamente.

Outro orador, o Sr. Oswaldo
Fonseca, alinhou algumas falhas
que a seu ver existem no projeto
de autoria do governo. Uma delas
se refere à posse de ações. Consti-
tuída a sociedade, o capital será
de 4 bilhões de cruzeiros. Vamos
admitir — disse o orador — que a
União transferisse a tomadores
49% das ações ordinárias de sua
propriedade, pois o artigo 5.° dá-
lhe autorização para isso. Seu
capital ficaria reduzido a pouco
mais de 2 bilhões. Logo após, seria
autorizado o aumento para 10 bi-
lhões de cruzeiros em ações prefe-
renciais, ou mesmo ordinárias. "Os
6 bilhões de ações de aumento de
capital não constituiriam ações de
propriedades da União, subordina-
das à regra contida no artigo 5.°.
Seriam ações que, pelo § 2.° do art.
3.°, poderiam ser "oferecidas à
subscrição pública". Pergunta o
orador: "e se aparecessem toma-
dores para todo o aumento? A
conseqüência seria esta: a partici-
pação, desejada majoritária da
União- corno único meio de mau-
ter o controle do Governo sobre o
empreendimento, ficaria reduzida

a pouco mais de 20% do capitai
social..."

Na verdade, a divisão na Cama-
ra no que diz respeito à "Petro-
brás" é bem acentuada. Nomes de
todos os partidos estão ora
contra, ora a favor do projeto
1.516-A, não havendo os partidos
tomado posição oficial. Pelo con-
trário: deixaram a cada deputado
a liberdade de votar de acordo
com a sua consciência, indepen-
dente da disciplina partidária. Ao
fim, tudo isso se resume numa po-
sição a definir dois pontos-de-vis-
ta inteiramente distintos: na
exploração do petróleo pela socie-
dade de economia mista ou pelo
monopólio do Estado.

UM BILHÃO PARA O Ç.N.P.

Enquanto não se encontra uma
solução definitiva na exploração
do petróleo, o governo tomou a si
a iniciativa de ampliar a ação do
Conselho Nacional do Petróleo, so-
licitando ao Congresso cerca de
um bilhão de cruzeiros para a exe-
cução de serviços e empreendi-
mentos de outros, destacando-se a
preparação de pessoal técnico, o
prosseguimento das obras e mon-
tagem da refinaria de Cubatão, na
ampliação da refinaria de Matari-
pe e no início do programa de
industrialização do xisto betumi-
noso. Somente em pesquisas e la-
vra, serão invertidos Cr$
399.331.700,00, dos quais ao Ama-
zonas caberão Cr$ 73.300.000,00;
ao Maranhão e Piauí, Cr$ ......
66.300.000,00; Sáo Paulo Cr$ ....
59.200.000,00; Alagoas Cr$ 
23.850.000,00; Paraná Cr$ 
14.700.000.00; Rio Grande do Nor-
te Cr§ 10.850.000,00; Rio Grande
do Sul, Cr$ 7.200.000,00; Santa
Catarina Cr§ 2.700.000,00 e Sergi-
pe CrS 2.350.000,00.

Café, "Bezerro de Ouro" do Brasil
NO 

SENADO, o Sr. Assis Cha-
teaubriand teceu louvores ao

café. "No Brasil, acredito cinco
vezes mais no café do que no pe-
tróleo. Se os brasileiros pudessem
dar à produção cafeeira a parcela
do entusiasmo e alvoroço cívico
que estão dando a essa riqueza no
território nacional, estou certo de
que hoje estaríamos vendendo aos
Estados Unidos, em vez de qui-
nhentos e setenta e três milhões de

dólares, em café, nada menos de
um bilhão e duzentos milhões" .

Em seu discurso, salientou o
que a rubiácea representa para a
vida econômica do país. Lem-
brou a época da queima dos oiten-
ta milhões de sacas, ocorrida logo
após a crise que se espalhou no
mundo inteiro quando do crack na
bolsa de New York. "Aliás, o go-vêrno da República, ao mandar
queimar oitenta milhões de sacas,



5^í«ÍK'«JWVWiy»«wmnnc«™j™»---«

16 Junho 1952 •- O Observador — Ano XVII -- N.° 197

estava rigorosamente certo. Não
praticou qualquer erro econômico.
Ao contrário, se não tivesse tido
essa coragem cívica de sacrificar o
produto- e os fazendeiros a cora-
gem de exterminar algumas cen-
tenas de milhões de velhos cafeei-
ros, improdutivos, o fenômeno da
depressão que se apoderou da ai-
ma dos fazendeiros teria tido con-
seqüências muito mais ruinosas
para a produção e a economia do
país". Na época, lembrou o ora-
dor, sustentou a necessidade da
queima e de "não dar, sequer, uma
saca desse café, ao consumo inter-
no". Se o tivesse feito com três,
quatro ou cinco milhões de sacas,
daria a impressão, no exterior, de
que 

"em vez de fazer desaparecer
o café no mercado de consumo, o
estaríamos escamoteando, de uma
forma ou de outra, para conserva-
Io dentro do país",

No debate o Sr. Kerginaldo Ca-
valcanti mostrou-se contrário à
opinião do Sr. Assis Chateau-
briand. Este considerava o assunto
em seu aspecto internacional, de
aquisição -de divisas, de poder eco-
nômico, enquanto o Sr. Kerginal-
do Cavalcanti apegava-se ao lado
social, humano do problema. Para
o representante da Paraíba o café
é nosso "bezerro de ouro"- a rea-
lidade, "uma admirável realida-
de", enquanto — e nova alusão
ao ouro negro — o petróleo 

"um

sonho de nossa imaginação".
PAVIMENTAÇÃO NO

NORDESTE

A 
MENSAGEM dirigida pelo go-
vernador Agamemnon Maga-

Ihães à Assembléia Legislativa de
Pernambuco nos diz da compreen-
são que se vai tornando mais am-
pia, da necessidade de não sòmen-
te ampliar as rodovias, mas pavi-
mentá-las. "Em nossa primeira
administração, no período de 1937
a 1945, verificamos que o Estado,
após o inverno, despendia somas
anuais vultosas, no reparo e con-
servação das nossas rodovias". A
melhor solução para evitar o des-
gaste contínuo e improdutivo, se-
ria substituir o massapê das es-
tradas e forrá-las de asfalto. O
problema do crédito para esse em-
preendimento exigiu a primeira
atenção, uma vez que se tornava
impossível realizar o plano dentro
dos recursos ordinários da receita.
Assim, com 6 adicional de 0,4%
sobre o imposto de vendas mer-
cantis, o pedágio e a contribuição

de melhoria, o financiamento do
plano está assegurado.

Compreende o Plano de Pavi-
mentação os seguintes trechos de
estradas: Paulista-Goiana — 58
quilômetros; São Lourenço (Ponte
de São João) -Carpina — 28 quilo-
metros; Pontezinha-Palmares —
128 quilômetros; Moreno-Caruaru
— 110 quilômetros. O planeja-
mento do trabalho nos exercícios
de 1952-1954 exigirá investimento
de Cr$ 119.675.000,00, Cr$ 
172.050.000,00 e Cr$ 196.795.000,00.
respectivamente.

Com este empreendimento, aliás
seguido por outras unidades da
Federação, inclusive Alagoas, pre-
tende-se dar ao Estado de Pernam-
buco ampla melhoria no abasteci-
mento e consumo de seus princi-
pais centros de produção, o que
na verdade revela a segurança e
alta visão administrativa dos que
dirigem presentemente o Estado.

O MINISTRO DO TRABALHO
NA CÂMARA

EXPÔS 
O Ministro Segadas

Viana, da Pasta do Trabalho,
algumas questões referentes ao
problema assistenciaí trabalhista,
atendendo a um requerimento de
informações aprovado na Câmara.
Embora grande parte da tarde
fosse dedicada a cerk>s aspectos
em que se alude à aplicação de
fundos das entidades assistenciais,
atraiu a atenção a pergunta do Sr.
Aliomar Baleeiro sobre a cobran-
ça do imposto sindical. Na verda-
de, a Constituição proíbe a cobran-
ça de impostos sem a respectiva
lei que os autorize. Mas o Minis-
tro argumentou com sentenças ju-
diciárias que ratificam, não a cons-
titucionalidade mas a juridicidade
do tributo.

Outro aspecto das informações:
a participação nos lucros das em-
presas. Recomendou a elaboração
de uma lei que evitasse injustiças
e acima de tudo dissenções sociais.
A distribuição anual dos prêmios
talvez resulte injusta, e argumen-
tou com um exemplo: os operários
de uma pequena empresa imobiliá-
ria ao fim do ano talvez ganhem
pequenas fortunas, enquanto em-
pregados em empresas de trans-
porte nem mesmo percebam um
mínimo que atenda às necessidades
de fim do ano. A lei, portanto,
terá de ser elaborada de modo a
evitar desajustes e injustiças, no
que solicitou a máxima atenção de
parte dos legisladores.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
NACIONAL

O 
SENADOR Ferreira de Souza
justificou a urgência na vota-

ção do projeto criando o Banco de
Desenvolvimento Nacional. Para
que o plano Lafer tenha andamen-
to — sendo necessário a tomada
de empréstimo ao Banco Interna-
cional de Reconstrução e Desen-
volvimento — tais financiamentos
somente poderão ser feitos direta-
mente ao Executivo, com autori-
zação do Congresso, ou ao órgão
para isso encarregado. E este ór-
gão é o Banco de Desenvolvimento
Nacional. Já foi aprovado na Co-
missão de Finanças da Câmara
Baixa e também na Comissão de
Constituição e Justiça. De acordo
com informações colhidas junto à
Comissão Mista Brasil-Estados
Unidos, cerca de 100 milhões de
dólares foram recomendados para
as operações iniciais destinadas à
eletrificação, ao reaparelhamento
dos portos e ferrovias.

OPERAÇÕES DA CARTEIRA
DE REDESCONTOS

DEPOIS 
DE reuniões sucessivas

a Comissão de Finanças da
Câmara, ultimou a votação do pro-
jeto constante de Mensagem presi-
dencial sobre as operações de Car-
teira de Redescontos do Banco do
Brasil. De autoria do Sr. Herbert
Levy foram assim redigidas as
emendas finais: "O limite de re-
descontos para as operações previs-
tas nos artigos l.ü e 2.°, será fixado
da seguinte forma: a) para os esta-
belecimentos bancários com capi-
tal igual ou inferior a 10 milhões
até 20 milhões, o máximo será de
quatro vezes o capital e reservas;
b) para os com capital superior a
21) milhões, o máximo será de três
vezes o valor do capital e reservas;
c) para os com capital superior a
50 milhões, o limite corresponderá
ao valor do capital e reservas,
duas vezes".

Segundo a emenda do Sr. João
Agripino, os estabelecimentos ins-
critos na Carteira de Redescontos
do Banco do Brasil poderão operar,
em redescontos normal, até o limi-
te correspondente à soma do capi-
tal e fundo de reserva de cada um,
efetivamente realizado no país.
podendo, todavia, ser reduzido o
limite máximo do redesconto do
estabelecimento, desde que o Con-
selho de Administração o justifi-
que.
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rpNTRE AS melhores iniciati-
-E-J vas do Instituto Nacional do

Livro pode-se incluir, dando-se-
lhe mesmo especial relevo, por
ser de justiça, a do lançamento, em
português, de uma obra quase des-
conhecida sobre o Brasil: a do na-
turalismo austríaco Johann Em-
manuel Pohl — Viagem, no Inte-
rior do Brasil, na qual foram re-
gistradas notas e observações de
uma expedição empreendida, com
objetivos científicos, aí por volta
de 1817 a 1821. Obra que mão in-
teressa exclusivamente a cientis-
tas, como poderia parecer, mas a
historiadores e, de modo geral, a
todos quantos se dedicam a éstu-
dos de várias naturezas, sobre as-
pectos do passado brasileiro.

Acrescenta maior mérito à ini-
ciativa o fato de haver aquele ór-
gão oficial dado primorosa feição
gráfica aos dois volumes novos da
sua Coleção de Obras Raras. No
primeiro tomo há a reprodução,
em offset, de quatro grandes es-
tampas gravadas em cobre, uma
estampa de insetos gravada e co-
iorida e uma estampa geognóstica
litografada em cores; no segundo,
a reprodução, ainda em offset, de
três vistas gravadas em cobre,
uma delas em tamanho duplo —
visão do Rio de Janeiro. Tudo re-
colhido cuidadosamente da edição
original de Viena (1832) e impres-
so sob as vistas e a responsabilida-
de de um artista, Lélio Landucci.

A tradução, por outro lado, feita
diretamente do alemão, pelo Sr.

Theodoro Cabral, merece uma re-
ferência especial, porque apurada
e correntia, tanto quanto é possí-
vel deduzir de uma leitura sem
confronto com o original. Ademais
disso, essa tradução foi toda ela
revista, quanto à terminologia
geológica usada, pelo prof. Vitor
Leinz e, relativamente à ortogra-
fia e ao estilo, pelos profs. Filo-
mena Filgueiras e Petrônio Mota.

Por tudo isso se verifica o cri-
tério com que se houve a direção
do INL no preparo da edição bra-

sileira do livro de Pohl, cuja im-
portancia, no conjunto da biblio-
grafia exótica relativa ao nosso
país, é ressaltada no estudo intro-
dutório, de autoria do prof. José
Honório Rodrigues.

Pohl era professor de botânica
na Universidade de Praga quando
foi chamado a participar, em 1817,
da comitiva da Arquiduquesa Ca-
rolina Josefa Leopoldina, após a
assinatura do seu contrato de ca-
samento com D. Pedro de Alcân-
tara. Estava então com 35 anos e
vinha desejoso de realizar um pia-
no de pesquisas científicas, pelo
qual se interessara o próprio Prín-
cipe Metternich-Winneburg. Via-
jando num navio de guerra, che-
gou ao Rio ao fim de 82 dias,
durante as quais iniciara o regis-
tro metódico de suas observações.

Pouco se demorou no Rio o na-
turalista austríaco. E não dese-

Uma das gravuras de Percy Lau para o "Arruar", de Mário Sette
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jando fazer excursão conjunta,
com os demais companheiros, mas
viagens isoladas, empreendeu uma
expedição por terra a Angra dos
Reis, via Santa Cruz e São João
Marcos, regressando, via Manga-
ratiba, ao Rio. Depois iniciou a
grande jornada pelo interior, atra-
vessando as capitanias do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Goiás.
Saiu do Rio a 8 de setembro de
1818, via Barbacena, para a Vila
de São João d'El Rei; daí seguiu
para Paracatu do Príncipe e, de-
pois, para a capital de Goiás. Fêz
várias excursões pela parte seten-
trional dessa capitania e pelo Rio
Tocantins, indo até o Porto Real.
Em seguida, dirigiu-se para a Real
Mina do Galena do Abaeté.
Avançando pelo Rio das Velhas
descreveu as Minas Novas, parte
setentrional da comarca da Serra
do Frio, viajou pelo Rio Jequiti-
nhonha, seguiu para Vila Rica e,
por fim, regressou ao Rio.

A expedição do sábio foi de na-
da menos de quatro anos e meio
— uma longa.excursão quase sem
repouso, de trabalhos contínuos,
dia e noite, durante a qual êle
foi escrevendo o seu Diário, com
um espírito de minúcia realmente
impressionante.

Em 1821 Pohl regressou à Eu-
ropa e pouco depois foi nomeado
conservador do Gabinete Imperial
de História Natural de Viena, vin-
do a falecer em 1834.

Pois é aquele Diário que apare-
ce agora em vernáculo, a consti-
tuir uma contribuição inestimável
para o estudo de variados aspectos
da história social e econômica do
Brasil dos primeiros decênios do
século XIX, particularmente no
que interessa à história iluminem
se, carioca, mineira e goiana.
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Silva Melo, Prêmio Machado de Assis
da Academia Brasileira de Letras.

Acentua José Honório Rodrigues
que estudiosos de notória autori-
dade, como Varnhagen, Visconde
de Taunay, Rodolfo Garcia e Melo
Leitão, recomendaram a obra de
Pohl, só Alfredo de Carvalho ten-
do feito restrições quanto ao seu
mérito. "Pohl — continua José Ho-
nório Rodrigues •— é um obser-

Prêmios
Tjl.pl CONCEDIDO o Prêmio "Machado de Assis" (10 mil cruzeiros)J- — o maior da Academia Brasileira de Letras, para conjunto deobra — ao Prof. Silva Melo. A comissão julgadora, composta dos aca-dêmicos Ataulpho de Paiva (Presidente e Relator), Clementino Fraga,Pedro Calmon, Múcio Leãor Celso Vieira, Barbosa Lima Sobrinho eCassiano Ricardo, ressaltou em seu parecer, aprovado em plenário, omento da bagagem científica e literária daquele escritor, cujos traba-lhos têm sido, aliás, apaixonadamente discutidos. Livros como Alimen-laqao, Instituto e Cultura, O Homem e Mistérios e Realidades desteMundo e do Outro, não obstante os temas sobre que versam e a exten-sao do texto, não ficaram na primeira edição e têm constituído autên-ticos êxitos de livraria e de crítica. Nos círculos literários a decisão daAcademia foi, por isso mesmo, bem recebida, por ter atribuído a suamelhor laurea a um autêntico valor das letras brasileiras de nossos dias

vador muito alerta, que trás para
a história social e econômica infor-
inações e dados preciosos. Êle re-
gistra sempre os costumes, os há-
bitos, as formas sociais do centro-
norte, diferentes das européias. É
a vida pública, nas suas manifes-
tações coletivas, nos seus serviços
e funcionamento; é o tipo de ali-
mentação, as doenças que afligem
as populações, os tratamentos e a
matéria médica populares; são as
lestas do povo e da religião; são
os fatos econômicos, salários, pre-
ços, carestia e trabalho, que Pohl
descreve e relata. A atualidade
brasileira de 1817 a 1821 aparece
sob novos aspectos, vista por ho-
mem de grande capacidade de ob-
servação e de inteligência atilada.*'

Há pelo livro muito anotação
esparsa que interessa particular-
mente ao estudioso da economia da
época (ao sociólogo, sobretudo) .
Mas se o leitor quiser ter a medida
da capacidade de observação e fi-
xação de Pohl, que leia no segundo
tomo as páginas em que êle gra-
vou suas impressões de uma visita
à Real Fábrica de Ferro do Morro
úo Pilar. Ou as que êle dedicou à
introdução do arado no arraial de
Meia Ponte num engenho de açú-
car.

Quem aprecia o depoimento dos
viajantes estrangeiros sobre o Bra-
sil de outros tempos — dos Saint
Hilaire, dos Rugendas, dos Kidder,
dos Davatz —, há de calcular o
exato valor dessa obra de Jotiann
Emmanuel Pohl, cuja edição brasi-
leira representa apreciável de-
monstração de eficiência e produ-
tividade, no campo cultural, do
Instituto Nacional do Livro.

RECIFFE ANTIGO

FOI 
BEM certo o que Gilberto

Freyre escreveu, a respeito
do Arruar, (História Pitoresca do
Recife Antigo), de Mário Sette,
cuja segunda edição (póstuma)
acaba de aparecer (Ed. Casa do
Estudante do Brasil): que quem lê
esse livro — "se é pernambuco fi-
ca mais pernambucano; se brasi-
leiro de outro Estado, mais ami-
go de Pernambuco ou do Recife;
se estrangeiro, mais simpático à
gente pernambucana e à cidade
que não é apenas capital de um
Estado mas metrópole de uma re-
gião". É essa mesma a impressão
que nos deixam essas páginas de
amável reconstituição do passado:
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uma doce impressão de encanto
e viva ternura.

Os últimos anos de sua vida,
Mário Sette os dedicou todos a pa-
cientes pesquisas, em busca do
tempo perdido — digamos assim.
Com a pachorra dos seus sessenta
anos, passou a recolher elementos
e informações no fundo da memó-
ria ou dos baús de flandres, nas
páginas amarelecidas de cadernos
de família ou na boca de testemu-
nhas da época. Era seu desejo fa-
zer, a seu jeito, história, mas não
naquele sentido hirto e solene em
que tradicionalmente a entendem;
nem também história só pitores-
ca. Utilizando abundante material,
fêz crônica e crônica da melhor
qualidade, no gênero.

Esse Arruar é uma coletânea de
velhas estampas do Recife de ou-
tros tempos. O passado pernam-
bucano, ou melhor, recifense, todo
êle se recompôs nas mãos do ve-
lho escritor de Senhora de Engc-
níio, particularmente nos seus as-
pectos mais característicos e mais
vivos. Ruas, costumes, tipos, fatos,
tradições., caráter do Recife antigo
só estão fixados, nestas páginas,
com uma precisão que não denun-
ciava a mão trêmula do sexage-
nário. Naquela idade, tinha êle a
vista apurada, executando bicos-
de-pena que impressionam pela
fidelidade ao original, pelo gosto
da minúcia, pelo senso da cor;
executando um trabalho que, em
termos literários, corresponde ao
que realizaram Percy Lau e Luiz
Jardim, ilustradores magistrais da
obra.

Em livros comidos de traça e
jornais que se esfarelam nas mãos
do leitor menos apto a esse gênero
de investigação, Mário Sette foi
buscar o material necessário à
composição de suas estereotipias
do velho Recife. E o seu olhar se
deteve voluptuosamente em pe-
culiaridade da vida pernambuca-
na que outros de certo despreza-
riam, por miúdos c insignificantes.
É que não há lugar, nesse delicio-
so livro de iluminuras literárias,
para os homens gloriosos, nem
para os acontecimentos soberbos,
nem para as coisas, enfim, dema-
siado importantes em si mesmas.
Mário Sette era todo carinho para
os tipos populares e os seres que,
de qualquer sorte, hajam dado uma
nota viva ao quadro da vida da
cidade; para os fatos simples e tri-
viais, aparentemente inexpressi-

JlN-- sP^^^''^feí^S fll
Jifl? 'k^^^Ê^m^m^^Ê. " Mflflpl^W^1l

wHsÍííhhmkP^o^. v '"" #*9h fl Hllifllib
^fli W*mÈi* 

~i\\W\w i ' 'illF mi iiiiiií im W&s&SMSBsa
flfl ^Bs^<B^«SÉÉ^ESr3Íx5 A-^rf ¦y-^Ãíti?*.'. '-v^^vk^rSHBk- .*a^^. tflfllflflul"í-fl^^SBCS^ífir.^lfl B^fePiá^B^^f^^s^^S^í^^^Birfll^^ iBlBísi^IsÇssai

fl H^í.^SSk^S^JWv^íÍí' W<^H Bfc^ ¦ ¦.•.«..¦flfl ¦M^^S^^^^^T^Íiíi3íí*'-í-^L, -':&^*^dSl^flfl BlBk Bflr2ra«!$v ^'-jflfl
Wmm£*<fy&>.\:- '¦¦<*" fll Bk. H B • -r^fll

¦^BBBwkSB *¦. ¦-. Hk fl BP^ttflB
flfl RbSSÉeBrí'*^'^' ** flBBBBBBBBBBBBBBBBWft^^;' -'^BbV
• BBBB%íP^Sf .jfl Bflr' 'JB
¦ BB Bí^^á s*^^5s|*^tH B^B ' '-i2B H

\BBBBBBBB 

^ fll B -«fl B;^B B flfll B fll:
-•^fl ¦'¦'<fl fl

*\^, bI bV':^'9 IS

'¦wfe»\ _flH ni>BBB^8|flMfôL V^ ^^flBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBT AV BBflfl flfl

bbbw. '* IHbmIPI okí':.'- -V;5^?^^ ^|
-IflVflv 'W^"^ BF^K -, s**»Í.;í-: -;'< fl Bi¦ iflBBBM ^nwmtfgi^flBBBt i " ¦ BT A

¦Bflfl BB^^fl^Br^ÉÉt!$ÍÍPÍ.*^W BBBI^^^^-i^k^»!^*^*v-WX-;^''1 flai «1.BMRBBBWMcSflVBeSr^ft •'-,'BBBBiE«4*.^2K^Í>^!,*^ff^^jíí»,^''«'- flB BBKUFV^flBM^K k ' >?^VBiln»-^ ¦ jLJL__fl

raywjjBj3SS ^ff^StJ^W^^SSiMfifiáflflflky * '^^^BBBí^B

Epfl|Í||PBWBW yr fl^fgfl

I Bj^'^^M 1^ BB Hrfl
F-ywiflBPi-.^sPBííSB^¦'**?*¦¦ . . 'Mfc... '' *^^i-, ¦¦ i_- 'wJWtiflMZ^iw^BBBwj^ iprr n[i "nwjyfiifljjj BPflJi ¦WMW! BPPW Wt^íaúb jSWQ

PRÊMIOS

COB OS AUSPÍCIOS da Federação das Indústrias de São Paulo e de várias
S outras entidades, foi instituído o Prêmio Roberto Simonsen — concursode monografias sobre a personalidade e as idéias de Roberto Simonsen. Have-rã três prêmios : um de 60 mil cruzeiros, o segundo de 30 mil, e outro de 10mil. As monografias, originais e inéditas, em português, deverão ter pelo me-nos 150 páginas e ser entregues até 25 de maio de 1953. A comissão julgadoraserá constituída de cinco elementos •— três escolhidos pelas entidades patro-cinadoras do concurso, um membro da Academia Brasileira de Letras e outro

da Academia Paulista de Letras.

vos e sem ressonância histórica;
para essas coisas mínimas que o
tempo às vezes conserva intactas,
através de gerações e gerações, no
coração ou no espírito dos homens.
E é este o mérito singular da obra,
reconhecido pelo público, aliás, a
julgar pelo interesse com que o
distinguiu.

O Recife tem uma história rica
de lances grandiosos, de feitos he-
íóicos e de personagens ilustres.
O saudoso escritor pernambucano
desdenhou afoitamente tudo isso
quando quis escrever-lhe a biogra-
lia, deixando material considera-
do precioso para os manuais didá-
ticos. O Recife cujo passado êle
evocou é todo êle vida quotidiana.

Arruar é sobejamente ilustra-
do; além da capa de Luis Jardim,
44 desenhos de abertura e encerra-
mento de capítulo do artista per-
nambucano; 22 desenhos de pá-
ginas de Percy Lau; 11 fac-similes
documentários; 33 fotografias ca-
racterísticas da cidade e do povo,
fora do texto. Afora isto, esta se-
gunda edição agora lançada apre-

senta um vocabulário de regio-
nalismos, organizado por Arqui-
medes de Melo Neto, contribuição
excelente ao estudo da língua do
Nordeste.

O AMAZONAS

]-j E O RIO COMANDA A VIDA.
¦L' de Leandro Tocantins (Edi-
tora "A Noite), não se deve dizer
que é "mais um livro sobre a
Amazônia", já que a expressão
adquiriu um sentido depreciativo
e usá-la, no caso, seria cometer
uma injustiça. Este é, isto sim, um
livro sobre a Amazônia — uma
obra que não se destina a perder-
se, por insignificante, na vasta bi-
bliografia existente sobre o in-
terno verde.

Traz o autor uma contribuição
particular e. sob vários pontos de
vista, valiosa para o estudo do
complexo amazônico. Muitas de
suas páginas são as de quem se
mostra conhecedor da moderna
técnica de pesquisa e exposição em
matéria de geografia humana e,
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também, de sociologia regional. E
o que resultou, por isso, de seu es-
forço foi um ensaio de qualidades
facilmente assinaláveis.

Focalizando problemas da Ama-
zônia, Leandro Tocantins o faz
como um elemento integrado no
meio, que se afez ao hábito da
observação direta e não se perde
em digressões de fácil brilho lite-
rário. Conhecendo bem o mundo a
cujo estudo se dedicou, atento às
peculiaridades do ambiente, nos
seus vários aspectos, presta-nos
um depoimento fiel sobre a terra
onde passou parte de sua vida e
sobre a gente no seio da qual se
educou. Um testemunho que vale
pela objetividade.

Está claro que o livro não é for-
mado unicamente na base de im-
pressões pessoais, porque o autor
formou um sólido lastro de leitu-
ras, necessário mesmo à ampliação
do quadro visual e à compreensão
daqueles problemas que sempre
escapam ao olhar do mero obser-
vador. Sente-se que o Sr. Leandro
Tocantins, antes de aventurar-se a
esse estudo sobre tantas faces do
poliedro social e econômico da
Amazônia, deteve-se na aprecia-
ção de muita coisa que já se es-
creveu a respeito, procurando in-
formar-se com segurança e firmar
os seus pontos de vista.

O que falta ainda ao autor é
certa disciplina literária, que lhe
permita apertar o pescoço à ên-
fase e que o oriente no sentido do
bom-gôsto. Os que escrevem sobre
a Amazônia em geral se deixam
arrastar a um estilo que poderia-
mos classificar de "majestoso" —
um estilo que aspira a grandeza e
que se faz de grande por meio
de palavras sonoras e inúteis. Não
faria nenhum mal ao autor uma
boa dieta verbal para emagrecer-
lhe o estilo.

Mas se há um livro que, feitas
essas observações, se recomenda à
leitura mais cuidadosa, dos publi-
cados nos últimos tempos, este é
O Rio Comanda a Vida (Saliente-
se, por último: um título exce-
lente) .

SÃO PAULO

COMO 
contribuição às come-

morações do IV centenário da
fundação de São Paulo, a Livraria
Martins Editora organizou um
plano de lançamentos especiais.
Na Biblioteca Histórica Paulista,
sob a direção do Sr.. Afonso de E.

Prêmios
NA Comissão de Educação e Cultura, da Câmara dos Deputados,

o Sr. Jorge Lacerda apresentou parecer sobre o projeto de lei de auto-
ria do Sr. Osvaldo Orico, relativo à criação do Prêmio Nacional de
Literatura, no valor de cem mil cruzeiros. O representante catarinense
apresentou um substitutivo, por força do qual seriam instituídos mais
dois prêmios nacionais, do mesmo valor — o de Ciência e o de Arte.
O de Literatura compreenderá poesia, prosa de ficção, literatura dra-
rnática, ensaio e crítica. O de Ciência — as ciências culturais (história,
sociologia e filosofia) e as ciências naturais (física, matemática, quí-
mica, biologia e medicina). O de Arte — a arquitetura, pintura, escul-
tura,'gravura, música, artes cênicas (inclusive ballet) e cinema.

COUBE ao escritor José Conde (Caruaru, 35 anos) o Prêmio Fábio
Prado de 1951, distribuído pela Associação Brasileira de Escritores, de
São Paulo, pelo seu livro de contos intitulado Histórias da Cidade Mor-
ta. Tendo'estreado com Caminhos na Sombra, José Conde já havia
conquistado outro prêmio literário no concurso da revista "O Cru-
zeiro", com o romance Onda Selvagem. E' êle um dos diretores do " Jor-
nal de Letras".

ESTÁ em andamento na Assembléia Legislativa do Pará um pro-
jeto de lei, do Deputado Libero Luxardo, criando três prêmios literá-
rios anuais, de 10 mil cruzeiros cada um : o Prêmio José Veríssimo,
para a melhor obra de ficção; o Barão de Guajará, para a melhor obra
de conteúdo histórico; e o Santa Helena Magno, para a melhor obra
de poesia.

CONCEDIDO o Grande Prêmio Nacional de Letras, em França, ao
escritor Valéry Larbaud, pelo conjunto de sua obra. É a segunda vez
que Larbaud recebe esse prêmio.

SERÁ entregue o Prêmio dos Vikings, de França, ao jovem expio-
rador Alain Gheerbrendt, por seu livro Orenoco Amazonas, no qual
relata a aventura de alguns homens que, sem armas, passaram dois
anos dentro da floresta brasileira.

Taunay e inaugurada com os
Apontamentos de Azevedo Mar-
quês, serão incluídos os seguintes
volumes : Nobiliarquia Paulista,
de Pedro Taques (3 volumes), Me-
mortas para a História da Capita-
nia de São Vicente, de Frei Gas-
par da Madre de Deus, Peregri-
nação pela Província de São Pau-
Io, de Johann von Tschudi, e Se-
gunda Viagem a São Paulo e Qua-
dro Histórico da Província de São
Paulo, de Saint-Hilaire. De Wasth
Rodrigues será lançado um álbum
de estampas com os Brazões das
Cidades Paulistas, bem assim um
Dicionário Militar Brasileiro, em
5 volumes. Deverão ainda apare-
cer novas edições do Guia Pitores-
co e Turístico de São Paulo, com
fotografias de Jean Manzon e tex-
to em três línguas, da Vida e Mor-
te do Bandeirante, de Alcântara
Machado, com ilustrações de
Wasth Rodrigues, e do São Paulo
de Outrora, de Cursino de Moura,
todos em formato grande. Final-

mente, serão organizadas várias
antologias de poetas, escritores e
contistas de São Paulo.

O TRATADO DE MADRID

ESTÁ 
o Instituto Rio-Branco

(Itamarati) publicando, de
forma sistemática e cuidadosa-
mente anotados, todos os documen-
tos referentes ao Tratado de Ma-
drid e à participação de Alexan-
dre de Gusmão no encammhamen-
to das negociações para a fixação
dos limites entre os domínios por-
tuguêses e os espanhóis na Améri-
ca do Sul. Coube a tarefa de orga-
nizar esses documentos, revê-los e
anotá-los ao historiador Jaime
Cortezão, que estabeleceu para o
lançamento da obra, de indiscutí-
vel interesse histórico, um plano
de nove volumes.

A documentação relativa aos
antecedentes do Tratado foi reu-
nida em dois tomos — o 5o e o 6° —,
que acabam de aparecer. O pri-

Jíflfc
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meiro tomo contém os documen-
tos, na maioria inéditos, que vão
desde a fundação da Colônia do
Sacramento, em 1680, até a con-
venção de 16 de março de 1737,
que pôs fim e serviu de solução
transitória ao grave conflito, de-
sencadeado no Prata, com o sítio
da colônia pelos espanhóis. Divi-
de-se o volume em três seções :
I —- A Colônia do Sacramento e
o seu território; Preparação geo-
gráfica e cartografia do Tratado;
O conflito diplomático de Madrid
e as suas repercussões no Prata e
na política portuguesa.

O outro tomo dos Antecedentes
está dividido em quatro seções :
T — Expansão para Oeste; II —
Criação das novas dioceses e pre-
lazias; III — Negociações com a
França sobre os limites do Brasil;
IV — Expansão para o sul e rea-
ção dos espanhóis.

Salienta o Prof. Jaime Corte-
zão que visou, no preparo desses
volumes, a dois objetivos : primei-
ro, renovar as fontes do assunto;
segundo, publicar uma seleção de
documentos inéditos, mas dentro
de um todo orgânico, o que o obri-
gou a juntar-lhes algumas peças
anteriormente conhecidas, dando
preferência, contudo, às que mais
de perto se relacionam com a atua-
ção diplomática de Alexandre de
Gusmão.

REEDIÇÕES

VAO 
SER reeditadas por José

Olympio, ainda este ano, as
seguintes obras : Casa-Grande &
Senzala, de Gilberto Freyre (7'
ed.), Populações Meridionais do
Brasil (primeiro tomo, visto como
o segundo é inédito), de Oliveira
Viana, e Aparência cio Rio de Ja-
miro, de Gastão Cruls [T ed.).

"LEUROPEO"

COM 
OBJETIVO de divulga-

ção cultural, a revista itar
liana '^'Europeu" vai lançar em
breve um suplemento extraordi-
nário, dedicado ao Brasil, com co-
laboração especial de escritores e
técnicos brasileiros ou residentes
em nosso país. É a seguinte a re-
lação dos colaboradores convida-
dos e dos assuntos de que trata-
rão : Giorgio Mor tar a — "Desen-
volvimento demográfico e imigra-
tório"; Gen. Renato Travassos —"Caracteres 

geográficos"; Egon
Schaden — "População índia";

Pequenas Notícias
VAI instalar-se em Loanda (Angola) o Centro de Estudos Luso-

Brasileiros Gilberto Freyre, que visa estimular os estudos, à luz do
método histórico-cultural, de todas as manifestações culturais que ca-
racterizam a colonização portuguesa em Angola; do complexo social
africano que sobre êle incidiu; dos resultados da inter-influència das
culturas.

POR iniicativa da Unesco, em breve começará a ser publicado um
anuário com informações sobre o movimento cultural, científico e
educativo verificado nos vários países.

UMA rede de bibliotecas populares está em organização na Paraí-
ba, por determinação do Governador José Américo.

FALECEU em Cintra o historiador português Rocha Martins, autor
de várias obras de mérito.

NA Sorbonne o Prof. Estevão Pinto proferiu uma conferência sobre
o estado atual dos estudos de antropologia no Brasil.

GUERREIRO Ramos, autor da Sociologia Industrial, foi eleito mem-
bro ativo da Sociedade Americana de Sociologia e convidado a /iliar-seà Industrial Relations Research Association, entidade que nos Estados
Unidos congraça os especialistas em relações humanas no trabalho e
em sociologia industrial.

ELEITO Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência
e Cultura o Prof. Lourenço Filho.

VAI ser lançada na Biblioteca do Exército a obra Vento Leste nos
Campos Gerais, de Rubens Mário Jobim — história do cerco da Lapa
e da ação do Gen. Gomes Carneiro.

INAUGURADA no Méier uma biblioteca pública popular. Breve
passarão a funcionar outras — em Campo Grande, Tijuca e Penha.

FUNDADA na Paraíba uma sociedade de cultura franco-brasileira,
que mantém cursos de língua e de literatura francesas. Por iniciativa
dessa associação, foram convidados os Prof. Georges Gurvitch e Le
Corbusier para proferir conferências em João Pessoa.

FALECEU em New York, aos 59 anos, o escritor Fultor Oursler.
redator do "Reader's Digest" e autor de várias obras, entre elas A
Maior História Jamais Escrita, condensação da Bíblia, que alcançou
grande êxito.
* INICIADA a publicação em fascículos da História de Portugal, de
J. A. Ferreira Borges, edição ilustrada (editora Mabor).

ESTÁ em execução em Salvador um plano de instalação de biblio-
tecas populares nos bairros.

SERÁ dirigida por Afrànio Coutinho a publicação de uma grandehistória da literatura brasileira, que será preparada por uma equipe
de escritores e editada pela Sul-América.

ESTÁ sendo traduzido para o alemão o livro de a Humberto Bastos
O Pensamento Industrial no Brasil.

INSTITUÍDOS pelo Departamento de Educação e Cultura de São
Paulo vários concursos de literatura.

COMEMOROU pelo Departamento de Educação e Cultura de São
Paulo vários concursos de literatura.

COMEMOROU este mês o seu terceiro aniversário o "Jornal de
Letras", mensário de literatura e arte dirigido pelos irmãos Conde
(José, João e Elísio).

EM Santa Catarina foi organizado um programa de extensão cul-
tural, com uma série de conferências a cargo de personalidades ilustres
das letras nacionais.
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Roger Bastido — "Brancos e pre-
tos"; Pedro Calmo.i — "História

até 1930"; Pedro Dantas — "His-

tôria desde 1930 e problemas
atuais"; "Assis Chateaubriand —
"Relações internacionais"; Hora-
cio Lafer — "Potencial econômi-
co natural"; Hermes Ferraz —
"Comunicações e transportes";
Dorival Teixeira —- "Desenvolvi-

mento econômico"; Francisco Mal-
ta Cardoso — " Desenvolvimento
agrícola e distribuição de terras";
José Melo Morais — "Os proble-
mas agrícolas atuais"; Euvaldo
Lodi — "Desenvolvimento da in-
dústria"; Prestes Maia — "Fenò-
menos urbanísticos"; Paul Hugon
— "Comércio interno e internado-
nal"; Alexandre Kafka — "Finan-

cas e crédito"; Aliomar Baleeiro —
"Finanças públicas"; Alberto Pas-
qualini — "O trabalho"; Otávio
Bulhões — "Investimentos estran-
genros"; Frei Benevenuto — "Re-
ligião"; Azevedo Antunes — "Or-

ganização higiênica"; Darci Var-
gas — "Assistência social"; Mi-
guel Reale — "Organização esco-
lar"; Oliveira Pinto — "Ciências";
Álvaro Lins — "Literatura"; P.
M. Bardi — "Artes figurativas";
Oscar Niemeyer — "Arquitetura";

Renzo Massarani — "Música"; El-
mano Cardim — "Jornalismo";

Fernando Tude de Souza — "Rá-
dio e TV"; Décio de Almeida Pra-

do — "Teatro"; Benedito Duarte
— "Cinema"; Nicanor Miranda —
"Música popular e folclore"; Cha-
gas Dória "Turismo

CADERNOS CULTURA

PROSSEGUE 
o trabalho de

vulgarização cultural do Ser-
viço de Documentação do Minis-
tério da Educação e Cultural, com
o lançamento periódico dos "Ca-

dernos Cultura" — folhetos de
aprimorada feição gráfica, apre-
sentando uma série de estudos c
breves ensaios de autores brasi-
leiros, só um ou outro trabalho de
ficção ou poesia. Entre os próxi-
mos lançamentos já programados
encontram-se : De Várias Provín-
cias, de Otávio Tarquínio de Sou-
sa; A Imprensa no Período Colo-
nial, de Alexandre Passos; A Me-
dicina no Brasil, de Eustáquio
Duarte, Etnias e Culturas no Bra-
sil de Manuel Diegues Júnior;
Homens, Seres e Coisas, de José
Lins do Rego; Portugal e o Brasil
na História, de Vitorino Nemésio
e Exploração no Tempo, de Ciro
dos Anjos.

SOCIOLOGIA

OS 
DOIS últimos números da

revista Sociologia, referentes
ao segundo semestre de 51, con-

têm, como sempre matéria atraen-
te e de leitura recomendável.
Dentre os estudos que divulga a
excelente revista da Escola de So-
ciologia e Política da Universida-
de de São Paulo, destacam-se 03
seguintes : "O indivíduo e os cul-
tos afro-brasileiros do Recife", de
René Ribeiro, "Ritual, cerimônia e
crença em Cruz das Almas" e
"Preconceito racial, segundo o es-
tudo de situações raciais", do
Prof. Donald Pierson, "A cidade
de São Paulo no período 1855-
1870", de Richard Morse, "Paupe-

rismo e medicina popular", de
Guerreiro Ramos, "Mitos dos ín-
dios Tembé do Pará e Maranhão",
de Curt Nimuendaju Unker, e "As

atividades científicas da secção de
Estudos do Serviço de Proteção
aos índios", de Darcy Ribeiro.

ESTUDOS BIOGRÁFICOS

ESTÃO 
sendo publicados em

Londres, como suplementos
do "British Book News", alguns
estudos bio-bibliográficos das
grandes figuras das letras inglê-
sas, realizados por críticos c escri-
tores da mais alta categoria. São
trabalhos que se revestem de um
espírito de síntese c que, em con-
junto, constituem um esforço de
revisão da tábua de valores da
cultura britânica. Todo folheto
tem menos de 50 páginas, inclusi-
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ve as que se destinam a fornecer
valiosas indicações bibliográficas
e críticas. Até agora foram divul-
gados os seguintes estudos : Ber-
fiará Shaw, de A. C. Ward; Joseph
Conracl, de Oliver Warner; G. K.
Chesterton, de Christopher Hollis;
The Bronte Sisters, de Phyllis
Bentley; Henry James, de Michael
Swan; John Keats, de Edmund
Blunden; E. M. Forster, de Rex
Warner; T. S. Eliot, de M. C. Brad-
brook; Arnold Bennett, de Frank
Swinnerton; Byron. de Herbert
Read; William Blake, de Kathleen
Raine; Bertrand Russell. de Alan
Dorwar; Tobias Smollett, de Lau-
rence Brander; George Eliot, de
Lettice Cooper; Osbert Siticcll, de
Roger Fulford, Jane Austen, de
Sylvia Townsend Warner; G. M.
Trevelyan, de J. H. Plumb; Rudy-
ard Kipling. de Bonamy Dobrée,
I. Compton-Burnett, de Pame1^
Hansford Johnson; Thomas Hardy,
de R. A. Scot-James; Shcridan,
de W. A. Darlington; e Somerset
Maugliam, de John Brochy. Uma
série de estudos da melhor quali-dade, no gênero, e que nos oferece
um panorama histórico das letras
britânicas. Bem que se poderiafazer coisa semelhante no Brasil,
pelo menos por iniciativa dos ór-
gaos do governo.

ENSINO DE IDIOMAS

A L G U M A S novidades estão
-M. s e n d o introduzidas pelos

ingleses no ensino de línguas. O
sistema atualmente mais usado
compreende instrução oral junta-
mente com compêndios ilustrados.
Agora foi inventado um instru-
mento especial que permite ao
aluno concentrar-se no meio de
ruídos que de outro modo o dis-
trairiam. Outro engenho é um
repetidor que torna possível repe-
tir cada palavra ou frase, tantas
vezes quantas necessárias, sem
danificar o disco. As vantagens
desse sistema de ensino de línguas
são várias : os discos são produzi-
dos por cidadãos dos países onde
os idiomas se falam e o estudante
aprende a nova língua diretamen-
te, pois a instrução lhe é minis-
trada no próprio idioma. Imagina-
do por um inglês, há já quase 30
anos, o sistema é agora adotado
para estudo individual em mais de
lô mil escolas e universidades em
32 países, já existindo cursos em
34 idiomas diferentes.

A PAZ

UMA 
FIRMA particular de

New York organizou um con-
curso de literatura que se vem rea-
lizando todo ano e que visa a ins-
tituir uma mentalidade pacífica
no seio das novas gerações. O tema
do concurso, este ano, é o seguin-
te : "Como transformaria eu meus
planos para o futuro, se estivesse
certo de que a paz do mundo seria
assegurada durante estes próxi-

mos cinqüenta anos V O concur-
so é aberto aos alunos dos cole-
gios dos Estados Unidos e o pri-
meiro prêmio é uma viagem a
New York, compreendendo con-
tatos com personalidades das Na-
ções Unidas. A firma que está pa-
trocinando esse certame espera
poder dar âmbito internacional à
competição. O plano é, em breve,
realizá-lo também em outros pai-
ses, com prêmios de viagem aos
Estados Unidos.

""" U1 ,,
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FITAS
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Quaisquer que sejam suas ne-
cessidades, em molas de pre-
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NO MUNDO DOS NEGÓCIOS

Créditos para o Programa de Desenvolvimento
COINCIDE 

o primeiro ano de
atividades da Comissão Mista

Brasil-Estados Unidos, com o noti-
ciário procedente de Washington
sobre a concessão de empréstimos
em dólares pelo Banco de Expor-
tação e Importação, destinado ao
plano de desenvolvimento in-
dustrial do país. Precisamente
há. um ano traçavam-se os pri-
meiros estudos de organização
de um grupo de técnicos brasilei-
ros o norte-americanos, cuja fina-
iidade, em primeiro lugar, seria
um levantamento das condições do
país e suas necessidades imediatas

VALENTIM BOUÇAS

Conselheiro financeiro da delegação
brasileira na Comissão Mista, desem-
penhou papel importante nas gestõesde obtenção dos empréstimos.
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no setor econômico. A princípio,
a notícia foi recebida com certa
frieza. Não consistia novidade a
idéia de traçar planos sobre o de-
senvolvimento econômico do paíse logo numa ocasião em que as
condições não se apresentavam
muito propícias devido às dificul-
dades internacionais, à preocupa-
ção com outros problemas que se
relacionam, principalmente entre
os Estados Unidos, com a defesa
interna. Não houve, propriamente
onda de pessimismo ao se tratar
da organização de uma comissão
mista em que funcionariam técni-
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MINISTRO LAFER

O seu plano, que tem a parte emcruzeiros garantida pela cobrança doadicional de 15 % no imposto sobre
a renda, está garantido.

cos do Brasil e dos Estados Unidos,
para um trabalho em comum, mas
se recebeu sem muito alarde e até
com reservas.

No entanto, aí estão os resulta-
dos. Passados doze meses assisti-
mos à concessão de crédito pelo
Eximbank e não somente isso: a
Comissão Mista Brasil-Estados
Unidos é hoje o maior centro de
estudos econômicos da América
Latina, tal a soma de estudos já
realizados sobre os mais diversos
assuntos ligados à conjuntura nes-
ta parte do continente.

Um pormenor vem distinguir os

ARY TORRES

Presidente da delegação brasileira da
Comissão Mista e reputado técnico
nacional, teve função da maior sa-

liência no caso.
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REPRESENTANTES DE U.S. A.

O Embaixador Johnson e o Sr. B.
Knap, chefe da delegação americana
na Comissão Mista, são elementos
salientes neste novo episódio das re-
lacões entre Brasil e Estados Unidos.

esforços dos técnicos da Comissão.
E' que o governo, de acordo com
o Plano Lafer, só iria dar início
à cobrança do adicional sobre a
arrecadação do imposto de renda,
à medida que os primeiros emprés-
timos solicitados começassem a
ser concedidos. Estava-se, pois,
numa fase de certa expectativa a
respeito da ratificação dos planos
apresentados pelo governo depois
de demorados estudos da Comis-
são Brasil-Estados Unidos. O
apoio daquele organismo interna-
cional surge em momento oportu-
no, uma vez que valoriza um tra-
balho exaustivo feito por uma
equipe de técnicos da mais reno-
mada capacidade, e ao mesmo
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VINDA DE ACHESON AO BRASIL
¦'¦'¦• 
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A tensão que se originou nos círculos responsáveis de ambos os países ao
se aproximar a data de primeiro de junho, foi desanuviada pela concessão
dos primeiros empréstimos dos pretendidos pela Comissão Mista Brasil-
Estados Unidos. Ao mesmo tempo, outros fatos influentes nas relações
entre os dois países eram conhecidos, dando lugar a justificadas esperanças
de que realmente entram aquelas relações numa fase positiva, de grandevalia para a nossa combalida economia. Um dos fatores mais favoráveisestá representado, na verdade, pela visita que nos primeiros dias de julho
fará ao Brasil o Sr. Dean Acheson, Secretário de Estado dos Estados Uriídos,

que aqui será alvo de significativas homenagens.

tempo é um crédito de confiança
à orientação do atual governo.
Está, pois, satisfeita em parte a
necessidade em dólares, porquanto
o emprego do capital em cruzei-
ros será aplicado do fundo de ar-
recadação compulsória, segundo o
Plano Lafer.

AUXÍLIO ÀS
EMPRESAS ELÉTRICAS

Ao todo, o Banco de Exportação
e Importação concedeu créditos no
valor de 56.740.000 dólares. O
maior deles, no total de 41.140.000
se destina a sete empresas de ser-
viços elétricos, todas elas subsidia-
rias da Brazilian Electric Power
Company, filial, por sua vez, da
American and Foreign Power
Company, empresa norte-america-
na, assim distribuídas: Companhia
Paulista de Força e Luz, que for-
nece energia ao setor central-norte
do Estado de São Paulo; Compa-
nhia Força e Luz do Paraná, quefornece eletricidade a Curitiba e
a três municípios vizinhos; Com-

panhia Brasileira de Força e Luz,
que abastece 15 localidades do Es-
tado do Rio; Companhia Força e
Luz de Minas Gerais, que abastece
Belo Horizonte e três municípios;
Companhia Força e Luz Nordeste
do Brasil, que supre de energia os
centros de Maceió e Natal; Compa-
nhia de Energia Elétrica da Bahia,
que abastece força a onze municí-
pios e ao serviço telefônico de vin-
te e seis outros, na Bahia; e Com-
panhia Central Brasileira de Força
Elétrica, que opera na região de
Vitória, Espírito Santo.

Segundo informações do Exim-
bank, estas companhias poderão
aumentar sua capacidade de pro-
dução de uns 175 mil kW para
1955, ou seja cerca de 90% de sua
capacidade atual. O crédito deve-
rá ser utilizado na aquisição de
materiais, maquinarias e serviços
dos Estados Unidos. Outros por-
menores: os juros serão à razão
de 4,5% ao ano e os pagamentos
semestralmente, durante 20 anos,
a partir de 1958.
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EQUIPAMENTOS PARA
AS FERROVIAS

Alguns dos estudos sobre o re-
equipamento ferroviário nacional,
promovidos pela Comissão Mista,
foram bem acolhidos pelo Exim-
bank e daí a concessão de um em-
préstimo de 15,6 milhões de dóla-
res à Santos a Jundiaí e à Paulista,
respectivamente de 8,6 milhões e 7
milhões. De acordo com as condi-
ções estabelecidas, tal soma será
empregada na aquisição de freios
e acoplamento para locomotivas e
material rodante para as duas es-
tradas, além da compra de carros
cargueiros com freios automáticos,
os quais deverão ser comprados
aos Estados Unidos. O crédito des-
linado à Santos a Jundiaí — por
sinal uma das raras ferrovias na-
cionais em regime de superávit or-
çamentário — prevê 2,6 milhões
para equipamento e 6 milhões pa-
ra a comnra de 1.000 novos vagões
de carga; o destinado à Paulista
reserva três milhões para a com-
pra de equipamento mecânico e
quatro milhões para 605 novos va-
gões de carga. Serão reembolsados
ambos os empréstimos em 14 pres-
tações semestrais, aproximadamen-
te iguais, a partir cm meados de
1955. Quanto às condições de ga-
íantia, o governo se responsabili-
za pelo débito da Santos a Jundiaí
e renderá quatro por cento ao ano.
Não gozará o empréstimo à Pau-
lista, de crédito governamental, e
renderá juros de 1,5S anualmente.

INÍCIO DE UMA
SÉRIE DE EMPRÉSTIMOS

Realmente, a concessão referida
marca o início de uma série de
empréstimos a serem efetivados,
à medida que a Comissão Mista
Brasil-Estados Unidos ultima os
planos, submete-os à apreciação do
governo federal, que por sua vez
os remete ao Eximbank para exa-
me e estudo. As palavras do Sr.
Herbert Gaston, presidente da
Junta daquela entidade bancária,
aludindo ao plano de expansão da
energia elétrica, disse da satisfa-
ção que o fornecimento inicial de
56.740.000 dólares representa para
o desenvolvimento econômico do
Brasil. "A necessidade de finan-
ciar energia adicional é conse-
qüência lógica do rápido desenvol-
vimento da economia do Brasil"
— disse o Sr. Gaston. t%0 suficien-
te abastecimento de energia é um
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INDÚSTRIA SIDERÚRGICA EM MINAS

Declarando cumprir sua promessa de candidato, o Sr. Getúlio Vargas foi a
Minas Gerais, e com esta pá-de-cimento colocou a primeira pedra de umanova usina siderúrgica. Trata-se da Usina MANNESMAN S. A., reunião de
capitais brasileiros com técnica e capitais alemães, num consórcio de quedeve resultar para o país dezenas de milhares de toneladas anuais de tubo
centrifugados de aço, material de que muito precisamos e de que somos
até agora importadores. A produção inicial da MANNESMAN, que é um nome
internacionalmente conhecido, de patentes da maior importância na quês-tão siderúrgica, não ultrapassará cinqüenta mil toneladas anuais, mas seempliará para muito mais. As laminações começarão a funcionar antes
dos fornos, utilizando material importado. Os fornos serão diferentes dosde Volta Redonda, e toda a sua produção será consumida no pais

dos requisitos básicos do desenvol-
vimento econômico brasileiro e o
Banco de Exportação e Importa-
ção sente-se satisfeito em ajudar
o Brasil neste importante progres-
so de seus serviços elétricos".

Ao mesmo tempo, o presidente
da República em seu despacho sò-
bre a aplicação dos fundos desti-
nados ao reequipamento das usi-

nas elétricas, assim se expressou:"Aprovo as conclusões e recomen-
dações da Comissão Mista Brasil-
Estados Unidos, no tocante ao pro-
jeto de ampliação das instalações
de energia elétrica das Empresas
Elétricas Brasileiras, e que prevê
a obtenção de um empréstimo de
4.571.000 dólares. O plano
aprovado visa a expansão e me-
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PARTE O EMBAIXADOR MOREIRA SALES

£?/i pouco tempo, o Sr. Walter Moreira Sales, que era um nome de vulto
nos círculos financeiros nacionais, teve a sua figura projetada ainda mais,
ao ser nomeado Embaixador do Brasil nos Estados Unidos com sucessos ini-
ciais da maior expressão para a 7iossa economia, como no caso dos primeirosempréstimos resultantes da Comissão Mista. O Sr. Walter Moreira Sales é visto
na foto entre o Ministro Lafer e o Embaixador Johnson, momentos antes de

embarcar no "President" da Pan American para os Estados Unidos.

lhoramento dos serviços de ener-
gia elétrica de regiões do norte
centro de São,Paulo, de Curitiba,
da parte central do Estado do Rio
de Janeiro, inclusive Niterói, de
Belo Horizonte, Natal, Maceió,
Salvador e <do Estado do Espírito
Santo. O programa das Empresas
Elétricas se enquadra nos planos
gerais de desenvolvimento da pro-
dução de energia elétrica no Bra-
sil "¦.

C RÉDI T G S D O B A N C O
INTERNACIONAL

Ao encerrarmos os trabalhos desta edição,
noticiou-se a concessão de novos emprés-
limos ao Brasil, agora por parte do Banco
Internacional. Em resultado dos planos da
Comissão Mista, vinte c cinco milhões de
dólares serão emprestados ao Rio Grande
do Sul para execução de seu Plano de
Eletrificação, e doze milhões e meio para
a Central do Brasil.

Papel e Celulose
VTA EDIÇÃO de abril, em nota sob o título acima, inserta á página^ 128, noticiando os projetos de instalação de duas fábricas de celu-

lose em. São Paulo para aproveitamento do eucalipto, fizemos menção
a uma outra matéria-prima celulósica e cuja aplicação na industriado
papel vem se fazendo com resultados os mais positivos: o bagaço de
cana. Dizíamos, \nclusive, que para fabricar papel à base do bagaço
de cana, está sendo montada em São Paulo a primeira fábrica brasileira
com capacidade para 30.000 toneladas anuais.

A Seção de Estudos da S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo
de Sao Paulo, em carta datada de 28 de maio último, nos informa queha doze anos, ja, aquela organização está produzindo celulose de baga-co de cana. E ainda produtora de celulose de eucalipto, em sua fábricade Sao Caetano, destinando-se a mesma, também, à produção de papel,eliminando-se assim a correspondente importação de celulose estran-
geira.

INTERCÂMBIO COM A ITÁLIA

FOI 
ASSINADO no Itamarati

um ajuste comercial entre o
Brasil c a Itália, em substituição
ao firmado a 5 de julho de 1950.
Como representante do govêrni:
italiano, firmou os documentos o
Sr. Frederico Pascatori, enesrre-
gado de Negócios da Itália, e em
nome do governo do Brasil o Mi-
nistro do Exterior, Sr. João Neves
da Fontoura.

De acordo com o ajuste, prevê-
se um intercâmbio mercantil de
124 milhões de dólares, com um
aumento de 24 milhões em relação
ao anterior. Também continua em
vigor o acordo de pagamento fir-
mado a 5 de julho cie 1950. Na
mesma ocasião, concordaram am-
bos os governos em estender a
Triestre — zona livre — adminis-
trada pelas autoridades aliadas a
aplicação dos acordos que acabam
de assinar, enquanto persistir o re-
gime financeiro e monetário a que
está submetido o mesmo território.

TURISMO E DIVISAS EM
BUENOS AIRES

AO HÁ dúvida quanto à exis-
ii tone ia na Argentina de un

serviço de turismo bem organiza-
do. Leiam-se jornais do Distrito
Federal, c se encontram anún-
cios de hotéis de Buenos Aires,
distribuídos por empresas espe-
cialmente destinadas a atrair bra-
sileiros para a Argentina. La Pie-
dad é o hotel que estampou em
nossos matutinos um expressivo
clichê, cemo um convite ao repou-
so e a compra de artigos de reco-
nocida caliãad y elegância a pre-
cios nxuy econômicos, em seus
salões de vend?. A empresa turís-
tica chama-se "Sociedade Argen-
tina de Turismo" que o f c r e c e
excursões na temporada 1952-53,
a partir de 20 deste mês.

O que vale ressaltar neste es-
forço de propaganda, é a habilida-
de dos portenhos em chamar a
atenção de turistas um tanto afoi-
tos a aventuras, a correr para
Buenos Aires, fazer compras e
voltar contando histórias que nem
sempre são muito verídicas. E*
que está passando a fase em que
valia pena, realmente, trocar ai-
guns cruzeiros por muitos pesos
desvalorizados, e fazer compras.
Mas agora a febre está passando.
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e tão lucrativo foi aquele período
que se vai tornando moda este
passeio de fim de ano — cruzar a
fronteira e visitar Buenos Aires.

Numa observação imparcial das
condições da indústria portenha,verifica-se que no setor de objetos
de uso —- têxteis, couros e peles— a indústria nacional está algu-
mas vezes mais adiantada. Os pro-dutos argentinos não são superio-
res aos nossos e nem mesmo um
preço aparentemente inferior com-
pensa a despesa, a entrega de cru-
zeiros. Nem ó justo, portanto, que
através de um aceno bem convi-
dativo usted podrá comprar arti-
culos de reconocida calidad y ele-
gancia a precips muy econômicos

- se permita a evasão de cruzeiros
que muito bem poderiam ser em-
pregados internamente, em regiões
que merecem nossa atenção' du-
rante um período de férias.

Mas o registro vale por uma ad-
vertência. Pela ausência de um
serviço de turismo organizado em
nosso país, os que realmente o pos-suem cruzam as fronteiras, mon-
tam escritórios e tratam de atrair
turistas desprevenidos. cm sua
maioria interessados em transfor-
mar a viagem numa aventura es-
peculativa.

MAIS AVIÕES PARA A
PAN AMERICAN

pORQUE O trafego para a
¦*- América Latina está aumen-

tando, procedente da Europa, a
Pan American World Airways ad-
quiriu três aviões cargueiros do
tipo Douglas DC-6a. Pode-se di-
zer que se trata de um:; versão
cargueira dos Clipper Super-C quea companhia utiliza atualmente no
serviço de transatlântico "Arco-
íris". Com essa compra eleva-se
para 42 o total de aviões DC-6
que estão ou em operações ou que
foram adquiridos pela companhia.

Possuem as aeronaves capacida-
de de 11.364 quilos e foram cons-
t ruídos especialmente para a PAA.
Deverão ser entregues em princi-
pios de 1954, e custarão cerca de
um milhão de dólares, cada um.
Podem desenvolver velocidade de
480 quilômetros horários o queeqüivale a cruzar o Atlântico em
13 horas e meia de vôo. A capaci-
dade de carga é duas vezes supe-
rior à dos DC-4.
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SIMÕES LOPES ANTE O CONSELHO DE ECONOMIA
O Direto)
ante

>ctor da Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil fèzo Conselho Nacional de Economia uma importante exposição sôbre apolítica brasileira de comércio exterior.

Planejamento para a Obtenção
e Gasto de Divisas

/A EXAME da condição externa" de nosso comércio e a con-
juntura internacional mereceram
do Sr. Luís Simões Lopes, diretor
da Carteira de Exportação e Im-
portação do Banco do Brasil, am-
pia análise por ocasião do debate
realizado no Conselho Nacional de
Economia.

Partindo da premissa de que de-
pendemos vitalmente do comércio
exterior, e essa dependência se re-
laciona diretamente com o nosso
maior produto de exportação, o
café, o diretor da CEXIM ressal-
tou a necessidade de incrementar-
mos outras fontes de riqueza, quenos tirem dessa condição altamen-
te aflitiva, pois, com ansiedade, é
que relacionamos o nosso futuro
com as oscilações da rubiácea nas
cotações das bolsas de mercados.

Mas um fato se deve ressaltar,
na atual conjuntura: o país está
em fase de grande desenvolvimen-
to e o fundamental, embora difícil
de alcançar, é cingirmos os paga-
mentos internacionais às nossas
reservas em divisas. Daí a neces-
sidade de um planejamento, face
a condição limitada de nossos re-
cursos."Não 

podemos esquecer —
adiantou o Sr. Luís Simões Lopes
— a circunstância de que a nação
só dispõe de três meios com que

satisfazer suas despesas no exte-
rior: os empréstimos, os investi-
mentos particulares estrangeiros e
as exportações e serviços. Como
já demonstramos, têm sido as ex-
portações brasileiras a principale decisiva fonte de receita de quenos temos valido para atender aos
nossos compromissos. Estas não
têm evidenciado no entanto, a
elasticidade desejável, nem pode-rão elas, isoladamente, prover o
país como todo o câmbio que a
projeção para o futuro de nosso
presente ritmo de desenvolvimen-
to econômico faz prever". E' poisdelicado este período que através-
samos e portanto "não há como
deixar de pagar c preço que o de-
senvolvimento econômico exige".

Diante disso, quais cs caminhos
que nos apontam? O diretor da
CEXIM esclareceu o dilema: "ou
nos inclinamos por uma políticanegativa de sofreamento de nosso
progresso e sua contenção dentro
da receita que nos proporcionam
as nossas exportações; ou tudo fa-
remos para as expandir em grauequivalente ao crescimento de
nossas importações". São estes cs
caminhos, para o que devemos
apenas contar com o nosso esforço
produtivo, pois o que os profetasdo brave new world apregoaram
não se realizou. A cooperação in-
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ternacional no setor do comércio
externo ainda nem ao menos foi
estabelecida, embora não tenham
sido poucos os que aludiram à
necessidade de uma estreita co-
laboração no comércio internacio-
nal, para evitar o desajuste finan-
ceiro que separa os países ricos
dos relativamente pobres.

O que se deve fazer ê procurar
a auto-independència econômica.
Não é coisa que se possa dizer não
estar ao nesso alcance. Conside-
rou o Sr. Simões Lopes que real-
mente possuímos amplos recursos
para tal obra. Mas para que ai-
cancemos os primeiros resultados,
o principal seria ampliarmos nosso
mercado interno. Como fazê-lo,

senão valorizando as condições cie
vida de nosso povo, fazendo cüm-
prir o que se aprova na carta
institucional, adotando uma po-
IMca de proteção ao homem do
interior auxiliando a produção
agropastoril e valorizando o tra-
balfoo ido homem do csmp.o?"A 

política comercial — adiari-
teu o diretor da Carteira de Ex-
portação e Importação do Banco
do Brasil — não é um fim em si
mesmo, e esta verdade, me parece,
ficou realisticamente demonstrada
na ação da Carteira de Exportação
e Importação que vos tive o pri vi-
légio de expor. Ela não é senão
um de vários meios de realização
da política econômica do país. Ela

deve, logicamente, existir, em
função desta à qual deve servir c
com a qual deve ser deliberada-
mente coordenada".

Ao concluir sua exposição, res-
saltou o Sr. Simões Lopes que ao
Conselho Nacional de Economia
cabe grande parte da responssbi-
lidade do que se encontra ainda
por construir em nosso país. E
entre tantas coisas, figura o equi-
líbrio na balança comercial, ou
melhor, a aplicação de recursos
que permitam a expansão do país
em suas próprias fronteiras, onde
está ainda em grande psrte iner-
te a fonte de consumo da produção
nacional.

Dinheiro para a Produção
PORQUE 

ESTÁ faltando dinhei-
ro, os negócios estacionam, e

em alguns bancos o movimento de
depósitos vem se reduzindo, repre-
sentantes do comércio do Distrito
Federal e de São Paulo solicitaram
do governo amplas medidas contra
o que se denomina retração do
crédito bancário. E o pedido acabou
se convertendo em apelo do país
inteiro. As primeiras referências
ao assunto foram feitas pelo Sr.
Rui Gomes de Almeida, presidem
te da Federação das Associações
Comerciais, que encaminhou ao
Ministro Horácio Lafer vários ofí~
cios contendo reclamações proce-
dentes do interior do país em que
se aludia às dificuldades por que
atravessavam as classes produto-
ras, quando na atual conjuntura o
dinheiro é mercadoria bastante
rara.

Então o Ministro, numa entre-
vista coletiva, disse da estranheza
que as reclamações lhe suscitaram.
Observando-se os balanços relati-
vos aos primeiros três meses deste
ano, — disse — verifica-se um au-
mento de 2 bilhões e 500 milhões
de cruzeiros nos depósitos e 2 bi-
lhões e 300 milhões nos emprésti-
mos, o que, na opinião de S. Exa.,"indica não haver retração de
crédito e sim expansão moderada".
Além disso, tomando por base as
informações do Sr. Egídio Cama-
ra, Diretor da Carteira de Redes-
contos, "os bancos mais importam
tes do país ainda dispõem, naquela
Carteira, de margens vultosas quelhes permitem redescontar até
mais de 3 bilhões de cruzeiros".

Diante disso, o Sr. Horácio La-

íer disse não compreender porque
há falta de financiamento para as
atividades produtivas, acresceu-
tando: "E' 

preciso verificar se não
está havendo desvio para ramos
secundários ou concentração de
massa de crédito em poucos gru-
pos. E' também necessário apu-
rar se a procedência de reclama-
ções não é, em grande parte,
oriunda dos que usavam o crédito
para, fins especulativos ou objeti-
vando elevação de preços e se ai-
guns bancos, o que não acredito,
estão dificultando o crédito sele-
tivo de amparo à produção". Se-
guindo-se o fio do raciocínio do
Ministre, conclui-se que se não
houve redução no volume de de-
pósitos e de empréstimos banca-
rios, — ao contrário, continua em
expansão — "parece 

que não se
justifica quo se fale em retração".

RECOMENDAÇÃO DE
PROVIDÊNCIAS

Procurando corrigir os defeitos
da distribuição de crédito, o Sr.
Horácio Lafer adiantou ter rece-
mendado à Superintendência da
Moeda c do Crédito investigue se
o crédito tem se dirigido ou não
para o interior do país, e se vem
atendendo às necessidades de tra*
balho. Porque nesse setor o go-
vêrno não tem permanecido alheio
às necessidades regionais. "Aca-
bamos de atender aos pedidos de
financiamento da produção origi-
nária do norte do Paraná — aclian-
tou — e o mesmo estamos provi-
denciando em relação ao cacau,

além do financiamento do algo-
cao

Com outras medidas que o go-
vêrno espera executar, este pro-
blema da retração de credit o
será definitivamente solucionado.
Quando oportuno, o Diretor Exe-
eu tivo da Superintendência da
Moeda e do Crédito fará uma do-
eu montada exposição sôbre o as-
sunto. E também espera o Minis-
tro que o Legislativo aprove a
Mensagem que o presidente da Re-
pública enviou à Câmara solici-
tando permissão para um redes-
conto adicional de títulos, com
garantia específica de produtos
í orais destinados à exportação.
Mas de modo geral S. Exa. afir-
mou que 

"as operações baseadas
cm produções legítimas c necessá-
rias estão encontrando c encontra-
rão sempre o decidido amparo do
Gcvêrno Federal, que apenas com-
bate e desencoraja o uso do cré-
dito como elemento de transações>

que não beneficiam a coletivida-
de".

99% DE PROMISSÓRIAS

Alguns dias mais tarde, o Sr.
Egídio Câmara, Diretor da Cartei-
ra de Redesconto, fèz as seguintes
declarações à imprensa:

"Chegam-nos, com menos in-
sistência, é verdade, reclamações
quanto à falta de numerário, ou
melhor sôbre retração de crédito.
Ao contrário do que se afirma,
essa retração, se é que existe na
escala tão comentada, não é origi-
nária de medidas tomadas pelo go-
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vêrno no que diz respeito à produ-
ção e às atividades comerciais le-
gítimas. Os dados referentes à
Carteira de Redescontos, abran-
gendo os cinco últimos meses, pro-vam que é crescente e não decres-
cente o número e o valor dos títu-
los redescontados. A atuação
deste Instituto se faz sentir apenas
na seletividade dos títulos a êle
apresentados. Nisso, segue a dire-
triz do governo, que é a de nada
negar à produção e de acolhida
irrestrita aos papéis representati-
vos de legítimas operações comer-
ciais.

Do nosso contsto com banquei-
ros do Sul, do Norte e do Centro,
especialmente dos do Estado de
São Paulo, adveio uma maior com-
preensão, com benefícios já visí-
veis para os produtores e o comer-
cio em geral. E o que dizemos não
são apenas palavras. Vejamos os
fatos: o rlgodão e a lã atendidos
pelo Banco do Brasil, financiamen-
to do cacau por intermédio dos
bancos bahianos, e finalmente, fi-
nanciamento ao comércio cafeeiro.
Aliás, dada a margem disponível
na Carteira de Redescontos, os
bancos que já conhecem o ponto-de-vista do presidente da Repúbli-
ca, através do Ministério da Fa-
zenda, de atender aos reclamos da
produção, podem cooperar mais
intensamente no sentido de finan-
ciarem as necessidades do momen-
to. Quanto à afirmativa cie quea Carteira de Redescontos não vem
acolhendo promissórias — afir-
mou, ainda, o Sr. Egídio Câmara
— podemos garantir que não é
verídica, de vez que aceitamos tò-
das as promissórias realmente re-
presentativas do bom comércio.
Nenhum melhor argumento pode-ríamos apresentar, senão o queregista o movimento da Carteira
na própria praça do Rio de Janei-
ro, onde 99% dos títulos apresen-
tades são promissórias e não du-
plicatas'".»»

MOBILIZAÇÃO EM
SAO PAULO

De volta para São Paulo, o Sr.
Camilo Ansarah, representante da
Associação Comercial bandeirante,
expôs as visitas que os diretores
das Associações Comerciais ha-
viam feito aos Srs. Ricardo Jafet
e Horácio Lafer. Principal motivo
dessas entrevistas: a retração do
credito bancário. Durante o en-
contro com o Sr. Horácio Lafer,

este, de início, fêz a apologia da
política antiinflacionista do atual
governo. E lembrou um ponto que
não devia passar despercebido de
todos aqueles que acompanham o
desenvolvimento da conjuntura in-
ternacional. A seu ver começa a
esboçar-se a próxima depressão
econômica e o Brasil já está sen-
tindo reflexos próximos e remotos.
Diante disso, vinha o governo ado-
tando medidas para evitar se re-
petissem em nosso país o que ocor-
reu após o crack de 1929, na bolsa
de New York.

Encaminhada a palestra para o
problema da retração monetária,
o Ministro admitiu não encontrar
apoio nessa assertiva. Comparam
do-se os dados de 1951-1952 com
o período anterior, verifica-se
maior aplicação de crédito neste
último. Os visitantes retrucaram
que se tratava, talvez, de conse-
qüência do período inflacionário
que caracterizou os últimos meses
do governo anterior, durante o
qual foram emitidos sete bilhões
de cruzeiros, ou seja, 30! í da cir-
culação monetária da época. k,Cer-
tamente nós não concordamos com
S. Exa. quando não admite a exis-
tência da restrição de crédito ban-
cario no país", frisou o Sr. Camilo
Ansarah. E a essa altura algumas
informações foram prestadas ao
ministro, que se mostrou surpreen-
dido. Desconhecia S. Exa. o esta-
cionamento nos depósitos banca-
rios e até mesmo queda, em alguns
estabelecimentos. Outro porme-nor: certos bancos, a fim de man-
terem seus depósitos, estavam até
pagando taxas clandestinas.

r

Na ocasião se encontrava pre-
sente o Sr. Egídio Câmara, dire-
tor da Carteara de Redescontos.
Quando os visitantes disseram que
cs comerciantes paulistas deseja-
vam maior elasticidade nos crédi-
tos, aquela autoridade aparteou:"Bem, mas nós não fechamos o
redesconto; o redesconto está aber-
to a todos os bences". Retrucaram
que, segundo consta, o diretor da
Carteira de Redescontos havia en-
viado uma circular reservada aos
banqueiros, "fazendo uma série de
restrições ao redesconto". Em fa-
ce disso, da incerteza provocada,
os banqueiros passaram a querer
uma taxa mais alta.

E para comprovar a retração no
comércio, que se vem acentuando
nos últimos meses, lembraram os
representantes das Associações
Comerciais que um dos índices
mais expressivos era o número de
títulos protestados, que vem au-
mentando em São Paulo. A esta
altura, o Sr. Egídio Câmara de-
sejou saber se os títulos se refe-
riam a operações legítimas de bens
de consumo, bens reprodutivos, ou
títulos de favor, títulos especulati-
vos. Não havia, no momento, ele-
mentos para atender ao diretor da
Carteira de Redescontos. Havia,
porém, precises indícios que bem
comprovam a retração do crédito
bancário, responsável pelo mal-
estar que perdura entre as classes
produtoras do país.

As Associações Comerciais ela-
boraram relatórios com o intuito
de levá-los ao conhecimento do
Presidente da República. Caracte-
rizou-se este movimento com uma
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posição das classes produtoras que
necessitam de encontrar uma so-
lução para a crise de crédito que
ameaça paralisar os negócios. De-
finindo a arregimentação do co-
mércio através das Associações

Comerciais, o Sr. Rui Gomes de
Almeida afirmou que os estudos
feitos, "comprovam à saciedade
que existe ura rompimento entre
o mundo financeiro e o mundo
econômico".

O Presidente Anuncia Providências:

Emissão de Cinco Biliões e
Aprovação do Câmbio Livre

FINALMENTE 
OS estudos ficaram prontos, e foram levados pelo

Sr. Rui Gomes de Almeida ao Presidente Getúlio Vargas. Com
êle tomaram o caminho do Catete representantes de todas as Associa-
ções Comerciais, e a audiência converteu-se em ampla mesa-redonda.
Ò Sr. Getúlio Vargas não se limitou a receber os documentos e prome-
ter estudá-los, mas conversou largamente com os representantes das
chamadas classes conservadoras, inteirando-se da situação e anunciando
providências, num 'Hêtea-fête" que alcançou a maior repercussão na
imprensa.

Dois memoriais entregou o Sr. Rui Gomes de Almeida, um abran-
gendo problemas de ordem geral, segundo suas próprias declarações,
ou sejam a falta de dinheiro e a retração bancária, e outro apontando
dificuldades que atingem certas regiões brasileiras, sobretudo o norte
e o nordeste. As conclusões de ambos os relatórios se resumem na frase
já citada — rompimento existente entre os mundos econômico e íinan-
ceiro.

0 Sr. Pvui Gomes de Almeida informou ter sido encarecida a necès-
sidade de maior urgência para a solução dos problemas do norte e do
nordeste, "de vez que ao lado da sua menor resistência econômica, estão
com sua produção praticamente engarrafada à falta de um regime que
permita o escoamento de seus excessos considerados gravosos".

Ouviu tudo, com muita atenção, o Sr. Getúlio Vargas, e depois de
dizer que vai mandar estudar o assunto com a acuidade necessária,
esclareceu de logo algumas providências que tinha já tomado, como
a autorização para a emissão de cinco bilhões de cruzeiros destinados
ao financiamento da produção, e a recomendação aos líderes do govêr-
no no Congresso de maior urgência no encaminhamento das leis que
objetivam regular o câmbio livre e as normas de ampliação dos limites da
c*oarteira de Redescontos.

Foi mais além o Presidente da República, anunciando o restabeleci-
mento das operações vinculadas com importação de produtos que nos
sejam realmente úteis. Assegurou que podiam estar confiantes as
classes produtoras de que nenhuma omissão haveria de seu governo
quanto às possibilidades de crédito aos que produzem.

E quanto ao norte e nordeste — regiões que sabemos extremamente
sacrificadas — disse palavras de esperança, falando em providências
capazes de atender à situação especial de menor resistência econômica
que ali se nota, como de ajuda aos excedentes de produtos gravosos.

Assim como a retração de crédito foi o assunto quase exclusivo
dos comentários e das preocupações dos círculos financeiros e das classes
produtoras nas últimas semanas, a palavras do Sr. Getúlio Vargas
passaram a ocupar o noticiário da imprensa e justificar esperanças, prin-
cipalmente porque algumas das providências referidas se destinam a
profunda repercussão na economia nacional, como a emissão de cinco
bilhões e a instituição do câmbio livre ao lado do mercado oficial.

FRIGORÍFICOS INDUSTRIAIS
NOS ESTADOS

T^A.NDO INÍCIO ao plano de
i-J abastecimento de carne para

todo o país, de acordo com a mem

sagem presidencial aprovada pelo
Congresso, o ministro da Agricul-
tura, Sr. João Cleofas, indicou os
Estados do Rio Grande do Sul, Ma-
to Grosso, Minas Gerais, Paraná e
Santa Catarina para a instalação

de frigoríficos industriais destina-
dos à produção e expansão da pe-
cuária de corte.

Tal indicação ministerial foi
precedida de exposição de motivos
sobre o abastecimento de carne
aos grandes centros de produção
nacional, tendo sido encaminhada
ao presidente da República. A co-
missão técnica encarregada de ela-
borar o plano indicou os Estados
citados devido à sua proximidade
com os centros de criação de bovi-
nos, suinos, ovinos e caprinos, evi-
tando-se tanto quanto possível o
deslocamento dos rebanhos. Ficr-
rão grandemente aliviados os en-
cargos ferroviários no que se rela-
ciona com o transporte do gado
em pé, que será substituído pela
carne já frigorificada e produtos
industrializados. Tal obra irá de-
pender da abertura de um crédito
de cento e vinte milhões de cru-
zeiros. concedido pela lei n." 1.168.

COFAP E TECIDOS POPULARES

DE 
ACORDO com entendimen-

to prévio, a COFAP iniciou
a venda, nas feiras-livres, de te-
cidos populares. Trata-se de um
plano destinado a atender às popu-
lações dos subúrbios do Distrito
Federal, pelo qual, ompliando-se
o mercado, consequentemente ha-
verá queda no preço.

Durante as últimas reuniões da-
quele órgão central de abasteci-
mento, o Sr. Benjamin Soares
Cabello lamentou não tivesse airi-
da recebido o crédito necessário
para o empreendimento que a seu
ver é imprescindível para que se
possa baixar o custo da vida. Àlu-
diu-se também à possibilidade de
congelamento nos preços. Mrs
ainda não se definiu a COFAP
sobre tal providência, em virtude
das dificuldades encontradas para
atender às fontes do abastecimen-
to. Numa de suas reuniões, foram
debatidos os pedidos de aumento
de tarifas da Estrada de Ferre
Goiás, sendo rejeitados por una-
nimidade. Mas os recentes aumen-
tos nos preços do pão e do leite,
autorizados pela COFAP, vêm
afastar a crença de que realmente
um órgão de controle como o que
está atuando tenha efeitos benéfi-
cos sobre a conjuntura do país, no
que diz respeito, principalmente,
aos setores de produção e consu-
mo.
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ENERGIA ELÉTRICA DOS VENTOS

ENCONTRA-SE 
em viagem nos

países europeus o general
José Pio Borges de Castro, presi-
dente do Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, que pre-
tende estudar os sistemas de pro-
dução de energia elétrica captada
dos ventos, na Inglaterra e na Ita-
lia. E- curioso verificar quo em
inúmeras cidades européias, mes-
mo as de mais de 100 mil habitan-
tes, tal aproveitamento se torna
possível, com resultados positivos.
Não é propriamente uma no vida-
de, pois em nossas fazendas do
sul tal processo é vastamente uti-
lizado, embora se faça ainda em
moldes primitivos. Daí a viagem
do presidente do C. N. A. E. E.:
estudar os processos mais aportei-
coados, que permitam maior rcn-
mento.

Dispõem os britânicos de um sis-
tema de força centrífuga. São
abertos orifícios nas pás dos moi-
nhos de vento, por onde sai o ar.
que por sua vez aciona uma ven-
toinha ou turbina de ar, e esta
aciona um gerador de energia elé-
trica. O sistema italiano è dife-
rente: elevam a água a um depó-
sito ou represa através do um

moinho de vento a 30 ou 40 metros
e fazem-na cair ao solo, produzin-
do energia. Entre os franceses um
terceiro processo. Um moinho de
vento gera uma corrente contínua
que faz a eletrólise da água, de-
compondo-a em oxigênio e hidro-
gênio. Este é aproveitado como
combustível, para o motor que
aciona o gerador elétrico.

Espera-se a utilização de alguns
desses métodos de captação da
energia do vento, no nordeste, on-
de as condições climáticas favore-
cem tal processo, devido às correu-
tes contínuas em meses inteiros
do ano.

NOVOS PROJETOS DA LIGHT

NOTÍCIAS 
DF Toronto refe-

rem-se à assembléia anual
cios acionistas da Brazilian Tra-
ction, Light and Power Co. Ltd.,
realizada a 27 de maio último. Ex-
pondo as condições da empresa,
seu presidente, o Sr. Henry Bor-
den aludiu às obras do desvio Pa-
raíba-Piraí, que haviam assegura-
do um suficiente volume dágua
para abastecer o serviço hidrelé-
tricô do Rio por alguns anos. Mas
adiantou que somente a partir de
1953, com a inauguração da pri-
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meira parte da usina de Forçada-
va, será possível o aumento da ca-
pacidade geradora do sistema.

As inversões para este ano estão
orçadas em 81 milhões de cruzei-
ros. Dentre os projetos que se
acham em andamento, o Sr. Hen-
ry Borden fisou o da usina a va-
por "Piratininga" que terá, ini-
cialmente, duas unidades de 80.000
kW cada uma, a funcionar em
1954. O segundo projeto consiste
na usina Hidro-Elétrica de Cuba-
tão, planejada para seis unidades
de 65.000 kW, devendo iniciar sua
atividade em 1946.

Ainda o Sr. Borden teceu con-
siderações sôbre a procura cons-
tante por aparelhos telefônicos.
Nesse caso lembrou que uma das
soluções seria a aplicação de in-
vestimentos organizando-se uma
companhia brasileira subsidiária,
como já aconteceu no Espírito
Santo, sob os auspícios do governo
estadual.

Para novos diretores da Brazi-
liem Traction foram eleitos os Srs.
J.R. Nicholson, atual vice-presi-
dente executivo e diretor geral do
Grupo Light do Brasil, o major
K.H. Mac Crimmon, antigo dire-
tor das companhias subsidiárias e
W.A.G. Kelley, Q.C., advogado
canadense.

¦ ¦ 
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MATRIZ :
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TEL.: 2 3-3 382
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Aumenío dos Depósitos a Vista
e dos Empréstimos Bancários

'-\ MOVIMENTO b a n c á r i o de
^ São Paulo durante o mês de
abri1 melhorou em relação a
março, de acordo com os dados
publicados pelos balancetes de
vinte e um estabelecimentos de
crédito. Os depósitos a vista au-
mentaram de 20,0 para 20,4 bilhões
de cruzeiros, no conjunto desses
estabelecimentos de crédito, embo-
ra tenham diminuído os depósitos
a prazo. Os empréstimos também
registraram aumento, enquanto o
disponível total baixou de 5,1 para
4,9 bilhões de cruzeiros. O exame
desses dados autoriza a concluir
que o movimento de abril foi bem
melhor em confronto com o cie
março, quando mesmo os depósi-
tos a vista, haviam registrado de-
clínio em relação a fevereiro. Con-
tudo, esse fato não invalida as
afirmações tão comuns última-
mente na capital paulista, de que
há escassez de crédito e de nume-
rário, uma vez que, segundo reco-
nhecem os próprios banqueiros,
esses estabelecimentos não têm
podido atender a toda a procura
de crédito. Não obstante as restri-
ções em vigor quanto ao redescon-
to, o conjunto de vinte e um esta-
belecimentos de crédito em cujos
balancetes se baseiam nossas afir-
mações apresentava em abril sal-
dos sob a rubrica "título redescon-
tados" ou "obrigações diversos",
no total de 918.000.000 de cruzei-
ros. Mas o saldo de todos os ban-
cos que operam em São Paulo é
superior a 1.000.000.000 de cru-
zeiros, sendo excedida apenas peloDistrito Federal. Releva notar
ainda que três estabelecimentos
são responsáveis por mais de dois
terços desse total.

DECLÍNIO DE PREÇOS
NO INTERIOR

Com exceção da batata e do fei-
jão, caíram os preços dos produtos
agrícolas em São Paulo, nas com-
pras efetuadas aos lavradores, du-
rante o mês de abril passado. A
causa principal desse declínio re-
gistrado é de estarmos cm época
de colheita para a maioria dos pro-
dutos principais. Além disso, há
causas particulares para cada pro-
duto. Assim, explica-se, em parte,
a baixa das cotações do café em
coco e do café beneficiado, por-
que a situação na praça de Santos
durante o mês de abril não foi
favorável, tendo sido pequeno o
movimento exportador e o volume
dos negócios. Quanto ao arroz em
casca e o beneficiado, a entrada do
produto do Banco do Brasil no
mercado e a notícia de que se to-
mam providências para facilitar o
transporte dos cereais produzido a
longas distâncias, devem ter con-
tribuído para depreciar as quota-
ções. Todavia, os preços conti-
nuam elevados em confronto com
os verificados em igual época dos
dois anos anteriores. A perspecti-
va de concorrência de milho de
outros Estados, cujo transporte
também estaria sendo facilitado,
deve ter contribuído, juntamente
com o período de colheita, para a
queda verificada. Mas também
aqui o nível observado é muito in-
ferior ao do mês de abril de 1951.
A falta de feijão põe em relevo a
insignificância da safra no inte-
rior, que está aquém das necessi-
dades dos próprios mercados lo-
cais. Estranha-se a baixa do
amendoim, por já estarmos afasta-

dos da sua colheita. A alta da ba-
tata explica-se por estarmos en-
trando em período de pequena
produção.

CINQÜENTENÁRIO DA ESCOLA"ÁVARES PENTEADO"

Em dois de julho corrente a
Escola de Comércio "Álvares Pen-
teado" comemorou o cinqüentená-
rio de sua fundação. Desde o iní-
cio de sua atividade tem-se ela
constituído num centro de ensino
de que se orgulha a civilização
paulista. A Escola de Comércio"Álvares Penteado", pioneira de
estudos comerciais no Brasil, co-
meçou com a denominação de Es-
cola Prática de Comércio, insta-
lando-se modestamente a dois de
julho de 1902, no prédio n.° 36 da
Rua Libero Badaró, esquina da
Rua Direita, cedida gentilmente
pelo Conde de Pratos. Organizado
o corpo docente, selecionado em
nossas escolas superiores e nos
centros econômico-financeiros, a
15 de junho tiveram início as au-
Ias já com uma freqüência de 216
alunos, regularmente matricula-
dos, quantidade considerada eleva-
da para o acanhado ambiente em
que se instalara. O decreto fede-
ral n.° 1.339, de 9 de janeiro de
1905, reconheceu de caráter oficial
os diplomas expedidos pela Escola
Prática de Comércio e providen-
ciou sobre a organização dos cur-
sos, dividindo-os em dois: um ge-
ral, de comércio, e outro superior,
de ciências comerciais, com várias
vantagens para os diplomados. Em
5 de janeiro de 1907 a diretoria c
a congregação da Escola de Co-
mércio de São Paulo, reunidas em
sessão extraordinária sob a presi-
ciência do diretor-presidente, sena-
dor Lacerda Franco, por unânimi-
dade de votos resolveram ligar
perpòluamente o nome do Conde
Álvares Penteado à Escola. Daí a
atual denominação de Escola de
Comércio "Álvares Penteado".
Presentemente a Fundação mau-
tém os seguintes cursos: comer-
ciai básico, técnico de contabilida-
de e técnico de secretariado. Desde
de 1932, funciona também, manti-
da pela Fundação, a Faculdade de
Ciências Econômicas de São Pau-
Io que possui os seguintes cursos
de grau superior: ciências econô-
micas, ciências contábeis e ciên-
cias atuariais. Nada menos de
53.188 alunos já passaram pelos
vários cursos da Fundação e mui-
tos deles ocupam postos de desta-
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que na administração pública e
particular. Até 1951, diplomaram-
se 9.343 alunos, assim distribuí-
dos: auxiliar de escritório, 759;
guarda-livros. 783; secretários, 275;
contadores e peritos contábeis,
3.597; técnico em contabilidade,
1.978, e bacharéis em ciências eco-
nômicas, 973.

DIMINUI A EXPLORAÇÃO
DO CAFÉ

Foi bastante reduzido, não tendo
sequer atingido a um total de 1
milhão de sacas, a exportação bra-
sileira de café durante o mês deabril, segundo dados fornecidos
pelo assessor técnico da Sociedade
Rural Brasileira. De acordo com
essa fonte a exportação pelo portode Santos foi de 418.087, pelo pôr-to do Rio de Janeiro 176.950, pelode Vitória 39.965, por Paranaguá
315.172, por Angra dos Reis 9.977,
por Salvador 1.228 e por Recife
625, perfazendo um total de
962.004 sacas, sendo que 938.789
sacas destinaram-se ao exterior e
o restante para os demais portosdo território nacional. Os esto-
quês existentes nos portos nacio-
nais somam a um total de 
3.155.916 sacas, cabendo a Santos
1.869.598, ao Rio de Janeiro 
700.638, a Paranaguá 989.312, e o
restante distribuídos pelos portosde Vitória, Angra dos Reis, Salva-
dor e Recife.

INDUSTRIAIS PAULISTAS EM
VISITA À BAHIA

Uma comitiva de industriais
paulistas visitou recentemente os
campos petrolíferos da Bahia. A
impressão colhida foi das mais li-
sonjeiras. Chamou-lhes sobretudo
a atenção o denodo dos chefes, téc-
nicos c de todos os trabalhadores,
que se empenham na luta pela
produção do petróleo nacional na
Bahia. Esses homens — disse um
industrial paulista — trabalham
ininterruptamente, abstraídos de
todo e qualquer pensamento quenão seja próprio da magna obra
que estão realizando — a de trans-
formar em realidade a produção
petrolífera do Brasil. Hoje ¦ —
acrescentou — graças à existência
de poços petrolíferos no recôncavo
oahiano, já se encontram em ins-
talação duas fábricas, uma de ei-
mento e uma tecelagem, devendo
ambas ser acionadas pelo gás queemana de um único poço que não
produziu petróleo, o de Aratu.

NO MUNDO DOS NEGÓCIOS

Esse gás, que será vendido a 16
centavos, é de dez mil calorias o
que vale dizer, de alta qualidade.Outras indústrias estão sendo pro-
jetadas para a instalação na re-
gião, o que evidentemente levará
àquele Estado grande surto de
progresso. O petróleo dos poçosbahianos é de alta qualidade, poistem elevado teor parafínico. Os
quatro produtos extraídos pelaRefinaria cie Mataripe — óleo,
querosene, gasolina e óleo diesel— são de alta qualidade, notada-
mente a gasolina, que já está sen-
do entregue aos consumidores em
igualdade de condições com a es-
trangeira. Dos poços de Candeias
e São João, jorram os 2.500 barris
diários, que são enviados para o
beneficiamento na refinaria de
Mataripe, que está sendo amplia-
da para trabalhar 5.000 barris
diários em março do ano vindouro.

GRANDE UNTD^DE PRODUTORA
DE AVES E OVOS

A Fazenda Paraíso, no municí-
pio de Itatiba, possui uma das
maiores granjas do país, tendo ca-
paridade para produzir 6 milhões
de ovos e 600 mil frangos por ano,
abrangendo a sua instalação uma
área de 15 mil metros quadrados.Além de se constituir em uma
unidade de nroducão para consu-
midores, a Fazenda Paraíso se de-
clica também à seleção genética
para aves, a fim de abastecer pe-
quenas granjas com pintos de um
dia, de boa qualidade. No ano pas-sado, foram fornecidos cerca de
500 mil elementos dessa categoria.
Ainda nesse setor, dez mil repro-
dutoras são ali mantidas sob con-
trôle. Possui também 2 encuba-
doras, que totalizam a capacidade
de 110 mil ovos por mês e estão
sendo montados atualmente 12 si-
los metálicos para conservação de
milho, com a capacidade de 750 mil
quilos. Manipulando a ração con-
sumida pelo plantei de aves que a
granja mantém, registra-se na Fa-
zenda Paraíso ama produção diá-
ria de 15 mil toneladas, das quaiscinco são gastas com as aves. O
consumo de milho, por ano, atin-
ge a 30 mil sacos. Dotada de cen-
trai elétrica própria, com 7 trans-
formadores com capacidade de 420
kW. e um diesel Caterpilar de
66 kW, para os casos de emer-
gència, a propriedade consome
600 mil kW por ano, aproximada-
mente. Para a adubacão do cafe-
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sal próprio e para a venda a ca-
feicultores, a Fazenda produz tam-
bém um milhão e 300 mil quilosaproximadamente, de adubo seco,
de aves.

PREVISTO AUMENTO NA
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO

DE RENDA

Terminou em 30 de abril passa-do o prazo para recebimento de
declarações do imposto de renda,
correspondente ao ano anterior.
Falando a respeito, o delegado re-
gional do Imposto de Renda, em
São Paulo, revelou que a estima-
tiva da arrecadação, no exercício
atual, com bases nas declarações
feitas, era de 2,8 bilhões de cru-
zeiros. Comparando-se essa previ-são com a arrecadação do ano pas-sado, que orçou em 1,8 bilhões de
cruzeiros, verifica-se um aumento
cie 1 milhão de cruzeiros. Segundo
amesma fonte, o total de declara-
ções recebidas, abrangendo os mu-
nicípios da Capital 

^e 
de Santo

André, era de 197.285, em 1951
enquanto que para 1952 desceu
para 192.014., Essa diminuição
se relaciona com as pessoas 

"fí-
sicas, posto que as jurídicas pas-saram de 41.028 para 45.603 do
ano passado paia o corrente exer-
cício.

PRODUÇÃO NACIONAL DE
ANTIBIÓTICOS

O Brasil, que já conta com uma
fabrica de antibióticos desde de
1947, instalada em São Paulo, e pro-dutora de penicilina, tem agora
duas novas indústrias em constru-
ção, sendo que uma é ampliação da
já existente, devendo entrar em
funcionamento ainda no ano cor-
rente e as duas deverão suprir to-
talmente as necessidades nacionais
de consumo de antibióticos. Os an-
tibióticos, que encontraram em to-
do o mundo larga aplicação, tive-
ram no Brasil igual desenvolvi-
mento de consumo. Em 1949, o paísconsumiu 6 trilhões de unidade
Oxford de penicilina. Já em 1950 o
consumo elevou-se para 8 trilhões,
e em 1951, de acordo com estatísti-
cas fornecidas pelos Estados Uni-
dos, o consumo nacional foi
de 12 trilhões de unidades Oxford,
o que vale dizer que em 1 triênio
dobrou a ampliação de penicilinaem nosso país. Muito embora o
preço do principal antibiótico te-
nha sido reduzido ao máximo pela
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produção em massa, a sua impor-
tação determinou ao país um des-
pêndio de divisas de cerca de 8
milhões de dólares, em 1951. Du-
rante esse tempo, a produção na-
cional atendeu apenas 10 % do
consumo do país, o que levou o
diretor da Fábrica Nacional, de
Antibióticos, e responsável pela
introdução do fabrico de penicili-
há na América Latina, a apresen-
tar ao Governo Federal um proje-
to para construção de uma nova
fábrica anexa à existente, com ca-
pacidade para elevar a produção
para 8 trilhões de unidade Oxford
anuais, em lugar cie 1.2 trilhões
agora produzidos. Diante desse
fato, a outra indústria decidiu ins-
talar uma fábrica de capacidade
igual, ou seja, 8 trilhões anuais.
Tanto uma quanto a outra já estão
em fase adiantada de construção e
deverão entrar em funcionamento
ainda este ano, possibilitando as-
sim o suprimento total do nosso
mercado consumidor com o produ-
to nacional. O uso de estreptomi-
cina, antibiótico que ocupa o se-
gundo lugar, em consumo no país,
vem crescendo igualmente. Em
1950, importamos dos Estados Uni-
dos 5,55 toneladas desse produto.
Já em 1951, apenas no primeiro
semestre, importamos 4 toneladas
de estreptomicina, despendendo
cerca de 3 milhões de dólares em
1950, e cerca de 2 milhões de dó-
lares no primeiro semestre de 1951.
As duas fábricas nacionais em
questão, ao projetarem suas novas
instalações, incluíram nas linhas
de produção o poderoso antibiótico
de combate à tuberculose. Uma
delas produzirá em seus n ovos
pavilhões, cie meia a uma tonelada
anual, quantidade essa. que poderá
ser aumentada posteriormente nas
linhas de produção das duas fábri-
cas. Postos de lado os valores cien-
tífico e terapêutico dos antibió-
ticos a serem produzidos em nosso
país em escala correspondente às
nossas necessidades, esquecido o
significado que tem essa produção
para a libertação econômica nacio-
nal, elevemos salientar que, pela
simples exclusão da penicilina e
estreptomicina das listas de im-
portações, economizaremos nada

menos que 11 milhões de dólares
anuais. Teremos também equipes
de trabalhadores qualificados nes-
ses ramos difíceis, além de maior
consumo de matérias-primas na-
cionais, pois tanto para a penicilina
quanto para a estreptomicina toda
a matéria-prima nacional, compon-
do-se de água de milho, sais e resí-
duos de distilação de algumas be-
bidas, proporcionando-nos assim
mais uma fonte de trabalho para
o brasileiro, mais produção nacio-
nal, e principalmente um setor da
terapêutica independendo do resto
do mundo.

FÁBRICA DE CONDENSADORES
PARA RÁDIOS

Estão sendo ultimados os pre-
parativos para a instalação, na Ca-
pitai paulista, de uma fábrica de
condensadores eletrolíficos, de mi-
ca e tubulares, para rádios, com
grande capacidade, ligada a uma
das maiores fábricas Norte Ame-
ricanas desse tipo de material.
Existem em nosso país pequenas
fábricas de mica e tubulares, si-
tu.adas no Rio Grande do Sul, que
apresentam material de boa quali-
dade, mas em quantidade inteira-
mente insuficiente para atender à
crescente necessidade do mercado
interno. Quanto aos condensado-
res eletrolíficos, de produção mais
complexa, são eles inteiramente
importados. Também está se ul-
limando a transferência para São
Paulo de outra fábrica semelhan-
te, destinada igualmente a produ-
zir os mesmos tipos de condensa-
dores. Estas novas unidades fabris,
destinam-se a prestar relevantes
serviços na produção nacional de
rádios, cujo crescimento eleva-se
de ano para ano. O Brasil conta
atualmente com 18 fábricas de rá-
dios, sendo desconhecido o total
de pequennas oficinas de monta-
gem, que contribuem com aproxi-
madamente 20$ da produção de
aparelhos de recepção. Em 1949,
produzíamos 100 mil unidades, em
1950 produzíamos 200 mil e 1951
320 mil, estimando-se para este
ano em cerca de 500 mil aparelhos,
sendo de 50$ do valor total, no
mínimo, a parcela de materiais na-

cionais neles empregados. Cal-
cula-se que existam no país ....
1.600.000 aparelhos de rádios, es-
tando registrado apenas 860.000.
A média que atingimos é cie um
aparelho para cada 33 habitantes,
o que é surpreendentemente alta.
Contamos com 346 estações emis-
soras, dando trabalho a cerca de
10 mil pessoas, o que explica em
grande parte o avultadò número
de receptores existentes. Em con-
seqüência do desenvolvimento da
indústria nacional de aparelhos de
rádios, vem crescendo a importa-
ção de válvulas e outras peças, ao
passo que as compras de aparelhos
no exterior, estão em sensível de-
clínio.

NOVO DIRETOR DA STAN-
DARD OIL

a ELEIÇÃO do Sr. CE. Na-
ijL buco de Araújo Júnior para
ocupar o cargo de diretor da Stan-
dar d OU Company of Brazil cons-
titui relevante acontecimento em
nosso mundo comercial. Dos mais
destacados servidores daquela cm-
presa, em que ingressou como
químico em 1924, a partir desta
data o Sr. CE. Nabuco Jr. de
Araújo vem desempenhando altos
cargos na direção. Era gerente
geral de vendas, sendo substituído
pelo Sr. H.D. Gallowy.

Mas ao lado de sua personalida-
de como um dos mais ativos dire-
tores da Standard OU of Brazil.
destaca-se sua atividade profissio-
nal, uma vez que já ocupou a pre-
sidência da Associação Química do
Brasil e atualmente é presidente
honorário do Sindicato dos Quími-
cos do Rio de Janeiro e de outras
associações de classe, tendo parti-
ei pado de diversos congressos
científicos internacionais, repre-
sentando nosso país.

Com o retorno aos Estados Uni-
dos elo Sr. H.S. Wilson, a direto-
ria da Standard Oil Co. of Brazil
fica assim constituída: Sr. M.W.
J o n h s o n, presidente; Sr. E.
McNeil, vice-presidente; Srs. V.
de Vicq, Paulo de Carvalho Bar-
bosa e CE. Nabuco de Araújo
Jr., diretores.

ESTA REVISTA FOI COMPOSTA E IMPRESSA POR

NACIONAL —ARTES GRÁFICAS
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na história

*7*7 BRASIL
Através dos 58 anos de seu fecundo reinado,

D. Pedro II fez >úz ao respeito c à admiração da
posteridade, diante da obra imperecível que realizou.

Inspirado no bem cio povo c no engrandeçimento
da pátria, D. Pedro II Icz promulgar leis sábias c estimulou

iniciativas pioneiras que tiveram profunda
repercussão nõ progresso do país.
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e na Historia BO BANCO BB COMÉRCIO
No ano de 1874, D. Pedro II lavrou o
Decreto Imperial n.° 57*12, autorizando
a fundação do Banco do Comercio,
com sede no Rio de Janeiro — o qual
desde logo desempenhou papel de relc-
vante importância no desenvolvimento

econômico do Brasil. Contando hoje
quase um século de atividade c Capi-
tal c Reservas acima de cem milhões
de cruzeiros, o Banco do Comércio
S. A. situa-se entre os mais antigos e
tradicionais do país.

Atendendo ao magnífico surto de prosperidade que São Paulo atravessa e
pára melhor servir ao grande Estado bandeirante, o grupo financeiro que
dirige o Banco do Comércio S.A. resolveu fundar um estabelecimento iu-
tônomo: o BANCO DO COMÉRCIO (S. Paulo) S. A. Por imposiçio do seu
dinamismo, Sào Paulo recebe, assim, um Banco moderno, gozando de sólida
reputação técnica c financeira c alicerçado numa experiência quase secular.

CONSUMO DE ADMINISTRAÇÃO: Dr. Aldo M. Azevedo
Dr. Alexandre R. Srnith de Vasconccllos • Benigno
Mendes Caldeira • Bruno Hoilnagcl • Carlos Rcichcnbach
Ernesto Dicdcrichseri, • Francisco Matarazzo Sobrinho
I úlvio Morgami • Henryk A. Spitzman-Jordan • João
Rosato • Prof. Jorge Americano • José Sérgio Scuracchio
1.. C, Heilbronrier • Manoel Garcia Filho
Mano D'A!me:da • Deputado Mario Eugênio
Dr. Nelson Mendes Caldeira • Paulo C. Suplicy
Paulo Plinio Pruio » Roberto Maiuí • Rogério Çiorgi

DIMTORIAi

Scverino Pereira da Silva . Steían Neuding Victor Morse.
consumo técnico Dr. Armando de Arruda Pereira
Arnaldo Horence • Ernesto Barbosa Tomanick • Elaroldo
Levy • João Arnstcin Arno • Orlando Torr.aso Gélio
Pedro Lunardclh t Dr Roberto Pinto de Souza • Dr. Túlio
Ascarclh • Vicente Noronha • Wilson Mendes Caldeira.

consumo niCAli Arthur Bennctt . Dr. Eduardo Garcia
Rossi • Odilon Queiroz Ferreira • Samuel KJabin"1 

homas Corbertt • Dr. Ulysses Paes de Barros.
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Reprodução do alvará, datado de 7 de Outubro de 1871, pelo
ijual D. Pedro II aprovou os Estarmos do Banco do Comercio:
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(SÃO PAULO) S.A.

CAPITAL LM CURSO: CR} 100.000.000,09

O MAIS ANTIGO DO RIO DE JANEIRO-O MAIS MODERNO DE SÃO PAULO



r iàteiZÀ

A Indústria Mecânica Européia
A IMPORTÂNCIA da indústria
-<•* mecânica européia para o
desenvolvimento econômico da
Europa e dos países de além-mar
decorre, como foi acentuado no
estudo especial elaborado pela
Comissão Econômica para a Euro-
pa (ECE), das Nações Unidas, de
sua notável absorção de mão-de-
obra. do seu consumo de matérias-
primas e de energia, e de sua po-
sicão de indústria-chave no comer-
cio exterior.

O termo "indústria mecânica"
tal como será empregado nesta
resenha, compreende os seguintes
setores: equipamento de trans-
portes rodoviário, ferroviário e
marítimo, usinas de energia elé-
trica, equipamento elétrico, equi-
pamento eletrônico e de sinaliza-
ção, equipamento de pedreiras e
minas, equipamento siderúrgico,
utensílios mecânicos, tratores e
máquinas agrícolas, equipamento
para as indústrias florestal e da
madeira, equipamentos para a
indústria da construção, equipa-
mento mecânico, maquinaria tex-
til e da indústria do vestuário, for-
necimento de peças de substituição
e equipamentos diversos, tais co-
mo os para a indústria química e
para a conservação e elaboração
de produtos alimentares. Excluem-
se os equipamentos de transporte
aéreo, as munições e outros arma-
mentos, bem como a maior parte
dos bens de consumo produzidos
pela indústria mecânica. Incluem-
se, em compensação, alguns pro-
dutos que são objeto de um con-
sumo durável, tais como automó-
veis de passageiros, motocicletas e
bicicletas, equipamento de rádio-
difusão e telefonia. Pode-se dizer
que, de um modo geral, a resenha
compreende os bens de produção

reunidos a uma grande parte dos
bens de consumo durável produzi-
dos pela indústria mecânica.

Em 1948 a indústria mecânica
européia empregava cerca de ...
8.400.000 operários, distribuídos pe-
los diversos países como demons-
tra a tabela a seguir:

ta mm A I

OCUPAÇÃO NA 1NDÚST1UA
MECÂNICA EUROPÉIA EM 1948

(em milhares)

P a í s c s
Número de

operários
ocupados

Alemanha Ocidental 1.309
Áustria 182
Bélgica-Luxemburgo 233
Dinamarca 68
Finlândia 71)
França L .248
Grã-Bretanha 3.18-1
Hungria 88
Itália 680
Noruega 50
Países Baixos 221
Polônia 215
Suécia 314
Suíça 186
Tcheco-Eslovaquia 347

Total 8.381

Esse dado representa grosso mo-
do, segundo informações das Na-
cões Unidas, um sexto da ocupa-
ção total na indústria européia.

Do consumo total de aço na
Europa em 1948, calculado em cêr-
ca de 12.750.000 toneladas, 25 mi-
lhões foram absorvidos ou elabo-
rados pela indústria mecânica.

O valor do comércio intra-euro-
peu em produtos da indústria me-
cânica constituiu, nos anos de 1948
e 1949, aproximadamente Võ% do
total dessa corrente de comércio.
Ainda maior é a importância da
indústria mecânica européia no
comércio da Europa com os países
de além-mar, onde seus produtos
representavam, no mesmo perío-
do, 30r( do valor conjunto das
exportações européias para esses
países

PRODUÇÃO E COMÉRCIO
EXTERIOR

Em 1950, a produção de toda a
Europa, exclusive a Alemanha,
tinha atingido, c mesmo ultrapas-
sado, o nível de antes da guerra.
A tabela na página seguinte (n.°
2) mostra o desenvolvimento da
produção em confronto com 1938.

Como se verifica no exame da
tabela, a produção italiana só em
1950 conseguiu superar o nível de
pré-guerra, enquanto que cm to-
dos os demais países, com exceção
da Alemanha, esse nível já tinha
sido ultrapassado em 1948 (na
Áustria cm 1949) . Na Alemanha
a produção se manteve inferior
aos níveis de antes da guerra, mas
o incremento que vem alcançando
nestes últimos anos é excepcional:
duas vezes e meia entre 1948 e
1950. À frente dos demais países
europeus, ficam os três por detrás
da "cortina de ferro", onde o incre-
mento da indústria mecânica cons-
titui um dos principais objetivos
da política econômica.

Na exportação européia de pro-
dutos da indústria mecânica ocor-
reu depois da guerra um desloca-
mento sensível. Enquanto em 1938
os principais exportadores eram,
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TABELA 2

PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA MECÂNICA EM NÜMEROS-ÍNDICES (1938-100)

]' a í s e s

Alemanha Ocidental (])
Áustria (-) 
Bélgica-Luxcmhu!¦.;•() . .
Dinamarca 
Franca
Grã-Bretanha (-)
Hungria
Itália (;í)
Países Baixo.; 
Polônia ('-) 
Suécia 
Suíça 
Tcheco-Eslovaquia (-) .

lotai 

34
SS

1.36
111.
115
135
131

122
171
153
168
149

97

 ,1 1f | | iiai.niii ii bii «in 1111- i i i—mii titi iiiwiuihui — ¦uni

|
Pianilica-

1949 1950 ção para
1952/53J_

57 84 86
137 L78 168
132 122 164

I li 127 127
133 L21 176
146 162 161
183 655
98 lu 132
116 160 161
216 268 341
156 159 198

162 193 286

135 149

0) 1936-100. (-) 1937-100. (3) Dados do Ministério de Indústria e Comércio

em ordem decrescente, a Grã-Bre-
tanha, a Alemanha, a Suécia, a
Franca, os Países-Baixos e a Suíça,
em 1948, na mesma ordem, regis-
Iram-se a Grã-Bretanha, a França,
a Suécia, a Bélgica, a Itália, a Suí-
ça e a Tchecoslováquia. A quase
extinção da exportação germânica
com certeza contribuiu muito para
o aumento das dos demais países,
principalmente a Grã-Bretanha e
a França. Vejamos a tabela de-
monstrativa ao lado. (n.° 3)

O aumento das exportações entre
1938 e 1948 foi mais rápido do que
a produção na Bélgica-Luxembur-
go, na Tchecoslováquia, na França
e r.a Grã-Bretanha. Na Itália, à
medida que duplicavam as expor-
tações a produção diminuía. As
principais razões de tais aconteci-
mentos encontram-se de um lado
na conjuntura de após-guerra e de
outro no volume insignificante das
exportações alemães.

Como se verá na tabela a seguir,
(n.° 4) também as importações de
máquinas aumentaram em alguns
países (Bélgica, Dinamarca, Fran-
ça, Suíça) mais rapidamente do
que a respectiva produção. Isto se
explica em parte pelas importa-
ções urgentes dos Estados Unidos
efetuadas após a guerra. A maior
parte dos países europeus conser-

vou, porem, um saldo positivo no
próprio comércio exterior de pro-

dutos da indústria mecânica; a
Grã-Bretanha aumentou esse sal-
do de 856,2 milhões de dólares em
1933 (aos preços de 1948) para
2.153,6 milhões em 1948, enquanto
a Itália transformou-se, no após-
guerra, de um país principalmente
importador (com um saldo nega-
tivo de 4,4 milhões de dólares em
1938, aos preços de 1948) em um
país com um notável saldo positivo
178,6 milhões de dólares em 1948).

Aumentou também no após-
guerra a importância relativa cios
produtos da indústria mecânica
dentro do conjunto das exporta-
ções européias. De fato, as expor-
tações européias de todos os pro-dutos manufaturados diminuíram
entre 1938 e 1948 de mais de 10%,
enquanto as dos produtos da in-
dústria mecânica acusaram um
aumento sensível.

Considerando os diversos setores
dessa indústria, o maior incremen-
to foi observado nas exportações
de equipamentos para o transpor-
te rodoviário, para a agricultura
e para as indústrias têxtil e elé-
trica.

TABELA 3

exportação de produtos DA indústria mecânica
(USS milhões, aos preços de 1948)

País e s
e \ p o r t a d o r e s

USS mil li 5 e s

Alemanha 0) 
Áustria
Bélgica-Luxemhnrgo
Dinamarca 
França 
Grã-Bretanha 
Hungria
Itália 
Países Bakuj 
Polônia 
Suécia 
Suíça 
Tcheco-Eslovaquia

19 3 8

946,7
42,7

123,0
75,6

209,2
1.099,8

36,5
115,9
176,4117

14,1
220,2
135,9
104,9

Total

í3)

(*) 3.25(

(2)

19 4 8
em c/c

de
9 18 19 3 8

y-^^~.^^~\^^~-~^

73,7 S
20,2 47

252,3 205
75,0 99

433,3 207
2.350,7 224

231,3 200
117,2 66

272,0 123
221,0 163
212,6 202

1.259,5 131

-i—- ¦ - i ---—-—»*—,«_.*.

(i) 1936, todo o território; 1948, só a zona ocidental. (2) Compreende a exportação™^rT alemães, temporariamente importados pela Bélgica para'reparo1937. (*) Exclusive as exportações da Hungria e da Polônia(3)
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TABELA 4

RELAÇÃO ENTRE A PRODUÇÃO E O COMÉRCIO EXTERIOR DA INDÚSTRIA
MECÂNICA DE ALGUNS PAÍSES EUROPEUS EM 1948 (1938-100) (i)

P a í s e s Produção Exportação Importação

Áustria 
Bélgica-Liixemburgo
Dinamarca 
França 
Grã-Bretanha 
Itália 
Países Baixos 
Suécia 
Suíça 
TcheCo-Eslòvaquia .

88 47
136 205
111 99
115 207
135 224
88 200
122 m
153 123
168 163
149 202

83
237
132
145
81
44

121
130
201

81

(J) 1937, para a Áustria o a Tchéco-Eslovaqiwa, bem como para a produção da
Grã-Bretanha.

A tabela abaixo (n.° 5) mos-
tra as exportações de produtos da
indústria mecânica segundo os se-
tores.

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
EUROPÉIAS DE MÁQUINAS
As exportações de maquinaria,

de veículos de passageiros e de

TABELA 5

EXPORTAÇÕES EUROPÉIAS DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA
MECÂNICA POR SETORES (i)

(em USS milhões, aos preços de 1048)

8 e i o r c s 1 9 3 8 I 9 i S
Acréscimo (I) ou

diminuição (--)
nn 1948

Transportes rodoviários ....
Transportes ferroviários . . .
Transportes aquáticos 
Instalações elétricas ......
Equipamentos elétricos ....
Eletrônicos e de sinal i/ação
Pedreiras e minas 
Siderurgia 
Instrumentos mecânicos . . .
Equipamentos agrícolas . . .
Florestal e da madeira ....
Construção 
Equipamento mecânico ....
Têxtil e do vestuário 
Diversos 
Depósitos mecânicos 

Total 

408,0 S59,5 v 451.5
134,5 (-) 166,3 31,8
250.0 (-) 304,3 54,3
189,7 199,4 4- 9,9
348,3 438,2 89,9
187.3 208,7 21.1
21,1 

19,3 ¦ 1,8
<s<- 13,4 5,3

183,3 184,4 |.i
67,5 175.7 l()8,2
7,5 14,9 + 7.4
30.1 60.2 30,1

11 57.7 16,0

L91>7 282,6 90,9
489,6 537,3 17.7
7 12.5 737,3 5,0

L 250,3 4.259,5 _ 1.009,2

, - L°'wQdc0í> SC ^kle11 ai)S mesmos países da tabela 3. * Compreendo a reexporação de chatas e vagões alemães temporariamente importados pela Bélgica para reparo(») Exclusive as exportações da Hungria e da Polônia

equipamentos para os transportes
de alguns países da Europa Oci-
dental, em alguns anos do após-
guerra e segundo o destino, são
ilustradas na tabela a seguir, que
representa cerca de 80% das ex-
portações conjuntas já apresenta-
das nas tabelas anteriormente
transcritas. Na realidade, tais
exportações de produtos selecio-
nados da indústria mecânica, efe-
tuadas por nove países da Europa
Ocidental (especificados nas tabe-
Ias a seguir) montaram em 1938
em 2.778 mlihões de dólares aos
preços de 1948 e a 3.380 milhões
1948, aumentando ainda nos anos
seguintes para 4.007 milhões em
1949 e para 4.895 milhões cm 1950
(aos preços de 1949 antes da des-
valorização monetária) . Esse au-
mento, quer absoluto, quer rei ati-
vo, ocorreu sobretudo em relação
aos países de além-mar, cujas
exportações registraram um saldo
de 1.226 milhões de dólares em
1938 para 2.633 milhões em 1950.
No mesmo período, as exportações
para os países europeus aumenta-
ram de 1.552 milhões para 2.262
milhões (note-se que as destina-
das à Europa Oriental diminuíram
de 361 milhões para 260 milhões
de dólares) .

Do aumento total das exporia-
ções de maquinaria para a Europa
Ocidental entre 1938 e 1950, tal
como resulta da tabela 6, verifica-
se que quase 80% tocam à Grã-
Bretanha, que, sem dúvida, apro-
veitou cm grande escala a quase
desaparição da Alemanha dos mer-
cados europeus no imediato após-
guerra. A tabela mostra, porém,
que a partir de 1948 a Alemanha
começa a recuperar grande parte
do terreno perdido, passando a
ocupar o segundo lugar entre os
países exportadores. Sua concor-
rência faz-se sentir especialmente
em relação á Benelux e à França.
Os Países-Baixos, a França e a Itá-
lia, ainda que desenvolvendo no-
tàvelmente suas exportações de
produtos mecânicos para a Euro-
pa, não conseguiram senão con-
quistar uma quota muito modesta
do mercado europeu: em 1950, a
parcela dos Países-Baixos foi, se-
gundo os dados da tabela 6, de
6,8'; do total, a da França de 6.8'V
e a da Itália de 3,7% .

Em 1950, como se verá na tabela
7, as exportações de maquinaria
da Europa Ocidental para a Euro-
pa Oriental atingiram 759? do ní-

«WK& '¦'¦¦¦
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TABELA 6

EXPORTAÇÕES DE MAQUINARIA, DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E DE
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES DE ALGUNS PAÍSES EUROPEUS

PARA A EUROPA OCIDENTAL

(era USS milhões) (i) (2)
*^

- 

___

Países exportadores 1938 1948 (3) 1949 (3) 1950
¦_^====_:_... ____  . I

Alemanha (0 547,9 54,5 124,1 3353
Bélgica-Luxemburgo 69,6 126,5 135,2 97,4
Dinamarca 56,1 53,2 59.1 58,4
FranÇa | 58,2 84,5 j 119,5 135,3
Grã-Bretanha 202,1 657.1 661,1 8377
Itália 27,2 57,0 80,0 73;3
Países Baixos 30,8 72,3 89,9 128,4
Suécia 102,9 124,8 145,3 1863
Suí('a 96,1 128,0 127,2 140.5

Tolal I L. 191,2 1.357,9 J 1.541,4 1992 6

1 (%i\G£ÈT0S ^Organização Européia da Cooperação Econômica, Finlândia c Espa-nha, (-) 1938 e 1948 aos preços de 1948; 1949 e 1950 aos preços de 1949 antes dasdesvalorizações^ (3) Valores calculados com base nos resultados dos primeiros 9 meses{) Iara 1938, dados referentes ao total do território; no após-guerra, dados relativos àzona ocidental.

vel de antes da guerra. Levando
em conta o fato de que o volume
conjunto do comércio entre o
oriente e o ocidente europeus so-
íreu nova queda em 1949 e 1950.
vê-se que a importância relativa
das máquinas e equipamentos nas
exportações da primeira zona para
a segunda cresceu. Mas, ainda que
quase todos os países ocidentais,
com exceção da Alemanha, quevem também alcançando progres-sos notáveis, tenham aumentado,
em confronto com o pré-guerra,
suas exportações de máquinas e
equipamentos para a Europa
Oriental (a Itália quase quadril-
plicou esse volume), esta não
absorve senão cerca de 5% do total
de tais exportações da Europa Oci-
dental.

As exportações européias de ma-
quinaria para outros continentes,
ilustrada pela tabela 8, atingiram
a mais do dobro entre 1938 e 1950.
Esse aumento manifesta-se sobre-
tudo nos mercados fora da área do
dólar e, especialmente, na área do
esterlino. De fato, as exportações
para a área do dólar, se bem que
mais do que triplicadas (307 mi-
lhões de dólares em 1950 contra
93 milhões em 1938) representam
apenas 12% do total das exporta-
ções para fora da Europa. Os pro-

gressos alcançados em todos os
mercados de além-mar devem ser
atribuídos em primeiro lugar à

Grã-Bretanha, cuja parcela au-
mentou de 55', para 75% em 1950.
Em segundo lugar, mas a grande
distância, vem a França e em ter-
ceiro a Itália, que já está sendo
alcançada pela Alemanha.

Como se verifica pelos dados da
tabela 8, a Alemanha desenvolveu
suas expox-tações de 5 milhões de
dólares em 1948 para 74 milhões
em 1950, enquanto a Itália dimi-
nuía as suas de 112 para 88 mi-
lhões. Essa diminuição diz respei-
to apenas à área da influência do
dólar (as exportações italianas
para a área do dólar, se bem que
aumentadas, são insignificantes), e
entre tal área e, em particular, os
mercados da América Latina, onde
a Itália se conserva, porém, em
segundo lugar, bem como naque-
Ias do Médio e Extremo Oriente,
onde se coloca em terceiro (após
a Grã-Bretanha e a Franca) .

O aumento das exportações
européias de maquinaria para o
além-mar foi possibilitada em par-
te pela diminuição da concorrem
cia americana naqueles mercados.
As exportações dos Estados Uni-
dos para os países situados fora da
área do dólar reduziram-se de
1.183 milhões de dólares em 1949
para 796 milhões em 1950. Nesse

TABELA 7

EXPORTAÇÕES DE MAQUINARIA, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES DE ALGUNS PAÍSES DA

EUROPA OCIDENTAL PARA A EUROPA ORIENTAL
t *

(USS milhões) (i) (2)

Países exportadores

Alemanha (') 
Bélgica-Luxemburgo 
Dinamarca
França
Grã-Bretanha 
Itália 
Países Baixos ......
Suécia
Suíça

Total, exel. a Alemanha

Total, incl. a Alemanha

I

1938 194S {•".) 1949 (3) 19501
219,7 1,9 9,6 ! 45,6

7,6 6,8 16,8 17,2
2,0 2,1 2,6 7,1

20,7 10,5 18,9 19.1
59,0 41,7 70,9 70,8
lb7 30,0 40,0 45,2
14,0 8,2 16,7 13,3
3,5 10,6 9,0 21,2

21,0 26,4 29,5 29.7

141,3

361.0

136,3

138,2

205.4

214.9

223,6

269,2
t

(j) Europa Oriental; URSS, Bulgária, Hungria, Iugoslávia, Polônia, Rumânia Tche-co-Esloyaquia. (-') 1938 e 1948 aos preços de 1948; 1949 e 1950 aos preços de 1949antes das desvalorizações. (3) Valores calculados com base nos resultados dos primeiros9 meses. (¦*) Para 1938. dados referentes ao total do território: no após-guerra, dadosrelativos a zona ocidental.
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TABELA 8

EXPORTAÇÕES DE MAQUINARIA, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES DE ALGUNS
PAÍSES EUROPEUS PARA OS PRINCIPAIS MERCADOS DO RESTO DO MUNDO

(USS milhões) (1)

Países
exportadores

Total de ultra- m a r A r e a d o d ó lar (-'

L 93 8 1 048 (3) 19 4 9 (") 19 5 0 1 9 3 8 I 9 4 8 (fl) 194 9 (fl) 1 95 0

Alemanha (4) 
Bélgica-Liixemburgo
França 
Grã-Bretanha 
Itália 
Países Baixos 
Suécia 
Suíça 

Total, excl. a Grã Brét.

Total, incl. a Grã-Brot.

296
-14
75

672
53
48
19
19

551

226

o
44

217
4.12
112
28
29
37

172

1.884

18
48

273
1.715

101
37
17
-12

530

O ç>c51

71 39 13
49 3
298 4

1.971 35 15.1 162 256
88 6 5 8
65 L0
47 4
11 IO 9

662 58 34 23 51

2.633 93 185 185 307

(') 1938 e 1948 aos preços de 1948; 1949 e 1950 aos preços de 1949 antes das desvalorizações:. (2) A área do dólar compre-
e os Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, e Venezuela; os demais países do "ultramar" são a Argentina, Brasil, Chile, Peru
iguai, a área da libra, os principais territórios coloniais, a China, o Japão, Sião e Médio Oriente. (:!) Valores anuais calculados con
„ „~.^ n„J~„ .1~.. .,..:.„^.-..-^ n ,^~,.,.„ /.n i:> , iooq .l^J^^ ,.^f„l.„„i.^ „„ *„i„l J~ :».'...: /... ,, '. ..  ~„:,1—i..,l

ende
Uri
base nos resultados dos primeiros 9 meses. (*) Para 1938. dados referentes ao total do território: no após-guerra, só a zona ocidental

mesmo período diminuíram tam-
bém as importações européias de
maquinismos dos Estados Unidos.
Depois de terem atingido no após-
guerra 871 milhões, em 1948, (con-
tra 436 milhões em 1938), essas
importações diminuíram para 760
milhões, em 1949, e para 712 mi-
lhões, em 1950, representando, no
entanto, sempre 163% do volume
de antes da guerra. Nessas cifras
estão compreendidas, porém, as
importações na Europa Oriental.
Limitando-se aos países da Orga-
nização Européia da Cooperação
Econômica (OEEC) e à Espanha,
as importações de maquinaria dos
Estados Unidos em 1950 ultrapas-
saram cie mais do dobro as verifi-
cadas em 1938, ainda que diminuí-
das dos relativos a 1948 (319 mi-
lhões de dólares em 1938, 805 mi-
lhões em 1948, 735,5 milhões em
1949, 376 milhões em 1950) . Os
únicos países europeus que conti-
nuaram a aumentar suas importa-
ções de maquinaria de procedeu-cia americana a partir de 1948
(quando tais importações tini iam
um caráter de emergência) são
a Itália, a Áustria e a Alemanha.
Assim mesmo, a Itália ficou ern
1950 no segundo lugar entre os

países importadores de maquina-
ria americana. Sua importância
sob esse aspecto, inferior portanto
à da Franca, ressalta claramente
da tabela 9, na página seguinte.

Em alguns setores importantes
a demanda do mercado começava
a reduzir-se no início de 1950, em
particular a demanda dos equipa-
mentos para ferrovias e minas, de
muitos tipos de utensílios mecâni-
cos, de maquinaria agrícola e têx-
til. A partir de então, a situação
modificou-se muito. Faz-se sentir
a escassez de produtos mecânicos
devido aos dispositivos legais sô-
bre o rearmamento, notando-se
falta de equipamentos para os
transportes rodoviários e de uten-
sílios mecânicos. E' provável que
grande número de outros produ-
tos mecânicos comece a escassear,
direta ou indiretamente devido ao
rearmamento. E' provável, contu-
do, que o afrouxamento cia deman-
da, que teve início em 1951, pro-
vocando a necessidade de busca-
rem-se novos escoadouros para os
produtos da indústria mecânica
européia, continue latente. Ocorre,
de qualquer modo, uma expansão
maior das exportações de maqui-
naria européia, de um lado para

permitir o pagamento das impor-
Lações indispensáveis e de outro,
para ativar a mais rápida indus-
trialização das regiões atrasadas,
dentro e fora da Europa.

TENDÊNCIAS À ESPECIALIZA-
CÃO DENTRO DOS DIVERSOS

PAÍSES

A acessibilidade aos mercados
de exportação e as dimensões do
mercado interno constituem, jun-
tamente com a disponibilidade de
mão-de-obra qualificada, e a dis-
ponibilidade e o custo da energia
e das matérias-primas, os fatores
imediatos na determinação do de-
senvolvimento da indústria mecâ-
nica.

E a dimensão do mercado inter-
no e a acessibilidade dos merca-
dos de exportação foram certa-
mente os fatores principais na de-
terminação do caráter da indús-
tria mecânica da Grã-Bretanha,
especialmente nos setores da ma-
quinaria têxtil c dos equipamen-
tos para a mineração. Note-se, po-
rém, que a indústria mecânica suí-
ca pôde desenvolver-se sem essas
facilidades.

£B_ Si3»S

¦ *¦-'.¦ %9^

/
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TABELA 9

IMPORTAÇÕES NA EUROPA DE MAQUINARIA, VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS
E EQUIPAMENTOS DE TBANSPORTES DE PROCEDÊNCIA NORTE-AMERICANA

(USS milhões) (')

Países importadores 193S

._m

1948 (2) 1949 (-) 1950

Alemanha (3) ......
Áustria
Bélgica-Luxemburgo
Dinamarca 
Espanha
Trança 
Grã-Bretanha 
Grécia 
Irlanda 
Islândia 
Itália 
Noruega . . .
Países Baixos
Portugal . . .
Suécia 
Suíça 
Turquia ....

7,5 1,5 ITS 15.5tU 2,9 10,9 19,9
33,0 95.8 101,5 96,4
13,9 L3,6 21,3 13,1
•1,5 Jl.o Jl,2 8,2

^0,7 136,9 129,8 128,6
103,5 136,5 131,6 82,6
4,5 48,6 24,5 22,8
2.7 12,4 7,8 4,9

3,9 3,1 1,3
7.8 17,5 52,1 101,3
12,6 25.5 23,4 18,3
23,6 1)0,8 69,9 44,3
6.4 19,6 9,S 7,2
H,3 45,7 29,1 37,0
6.5 44,2 41,0 29,5
10}0 68,5 56,7 45,0

otal 318,9 805,1 too,o 675,9

Bulgária 
1 [ungría ,
Polônia 
Humània 
Feheco-Eslovaquia
URSS 

6.7 0,1 0,2
4,3 5,6 4,4 1,6
2.8 0,6 0,2 0,1
8,8 1,7 0,3
4,3 5,6 4,4 1.6
32,7 23,3 0,6 0,4

Total

Finlândia 
Iugoslávia 

Total geral

109,1

6,4
1,4

436,1

51,1

14,2
0,5

871,2

8,8

i.-, —
XO,i

2 3

760,3

3,3

14,6
17,8

711,6

ll) 1938 e 1948 aos preços do 1918; 1919 e 1950 aos preços de 1949 antes dasdesvalorizações. (2) Valores calculados com base nos resultados dos primeiros 9 meses.
(;í) Para 1938, dados referentes ao total do território; no após-guerra, dados relativosa zona ocidental.

A quantidade da mão-de-obra
qualificada em um dado país é re-
1 ativamente fixa, mas a longo pra-
zo é possível instruir um número
suplementar de operários especia-
lizados, desde que existam reser-
vas suficientes de mão-de-obra.
Na Itália, por exemplo, isso torna-
se possível devido ao grande nu-
mero de desocupados.

Nas condições atuais do comer-
cio internacional, a disponibilida-
de e o custo das matérias-primas
e dos produtos semi-elaborados
assumem uma grande importância.

O combustível importado custa ge-
ralmente mais caro c os países que
não possuem aço podem não dese-
jar importá-lo, mesmo a preços
bastante baixos, mas procuram
produzi-lo a custo relativamente
elevado. Este problema foi resol-
vido com êxito através da espe-
cialização em determinados pro-dutos, inclusive em países como a
Suíça, que possui uma pequenaindústria mecânica mas altamente
especializada e quase inteiramente
baseada em matérias-primas im-
portadas. Nesse país formou-se um

elevado nível de conhecimento e
de habilitação técnica, que ali-
menta o progresso industrial colo-
cando na base do êxito da indús-
tria suíça um ingente trabalho de
pesquisa científica.

Quanto às características da
indústria mecânica, os países euro-
peus podem dividir-se em cinco
grupos:

1) o primeiro grupo compõe-se
cia Grã-Bretanha, da Alemanha
Ocidental e da França. Nestes três
países a indústria mecânica com-
preende todos os setores princi-
pais em proporção de relativo
equilíbrio, que corresponde de um
lado, a uma forte demanda inter-
na, fruto de um alto grau de indus-
trialização, e de outro, à importân-
cia atribuída à mesma como indús-
tria de exportação. Esses três pai-
ses são ao mesmo tempo os mais
especializados e contribuem para
a produção geral com a média de
dois terços em cada um dos seto-
res da indústria, com exceção da
construção naval e dos transportes
ferroviários.

2) O segundo grupo compreen-
de a Áustria, os países da Bene-
lux e a Itália. Os países deste gru-
po possuem menos características
em comum. Suas respectivas in-
dústrias mecânicas não são nem
especializadas nem universais, mas
com exceção da Áustria, aproxi-
mam-se das indústrias do primei-
ro grupo por isso que produzem
quantidades notáveis de quase to-
dos os tipos e estão cm condições
de satisfazer â demanda interna.
Devido a certas desvantagens, tais
como a falta de carvão e o alto
custo do aço —- no caso da Itália
— ou da ausência de um grande
mercado interno — como no Áus-
tria e dos países da Benelux —
torna-se mais difícil o progresso
de uma indústria mecânica com-
pleta e eficiente, a menos que não
encontrem depois bons mercados
de exportação.

3) Ao terceiro grupo pertence
apenas a URSS. A indústria me-
cânica soviética é favorecida por
uma forte demanda interna e com-
preende todos os setores principais
em proporções equilibradas. Falta
à URSS, porém, ao contrário do
que acontece com os países do pri-
meiro grupo, a tradição exporta-
dora.

4) O quarto grupo é constituí-
do pela Dinamarca, pela Suécia e
a Suíça, todas produtoras relativa-
mente pequenas quanto ao volu-
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me da produção mas altamente
especializados. Assim, a Dinamar-
ca possui uma importante indús-
tria de construção naval e é o prin-
cipal produtor europeu de equipa-
mento para a indústria do cimen-
to. A Suécia possui também im-
pórtantes estaleiros c é um dos
maiores produtores europeus de
máquinas elétricas e têxteis, bem
como de instrumentos especializa-
dos, possuindo uma indústria de
instrumentos de precisão muito di-
versifiçada. Esses países desejam,
ao que parece, conservar seu ca-
racterístico de especialistas e não
projetam estender sua produção
mecânica aos demais setores da
indústria.

5) Neste grupo entram a Hun-
gria, a Polônia e a Tchecoslová-
quia. Das três, apenas a Tchecos-
lováquia possuía antes da guerra
uma indústria mecânica de impor-
tância, mas, de acordo com os pia-
nos econômicos desses países, cada
um está tentando estabelecer uma
indústria completa e de grandes
proporções.

ESPECIALIZAÇÃO SEGUNDO
OS SETORES PRINCIPAIS

A produção de equipamentos
para os transportes rodoviários na
Europa concentra-se de preferên-
cia na Grã-Bretanha, na URSS,
França, Alemanha e Itália. A pro-
dução de veículos nesses países
(menos a URSS) aumentou entre
1938 e 1950 de 1,1 milhões para 1,6
milhões de unidades, sendo que na
Grã-Bretanha o aumento foi de
448 mil para 784 mil e na Itália
de 69 mil para 128 mil unidades
Mas no mesmo período a produ-
cão dos Estados Unidos mais do
que triplicou, passando de 2,5 mi-
Ihões para 8 milhões de unidades.
Na Europa, a indústria automobi-
lística concentra-se relativamente
nos veículos pequenos e médios,
enquanto nos Estados Unidos a
especialidade são os grandes car-
ros, que se vendem a preços muito
mais elevados do que os europeus.
A superioridade americana baseia-
se nos baixos custos da produção,
que, por sua vez, devem-se à ele-
vada padronização. E' provável
que a Europa não possa competir
nem de longe com os Estados Uni-
dos no campo dos grandes auto-
móveis, mesmo no tocante aos veí-
culos leves e médios, a menos quese processe uma maior especiali-

zação entre as diversas fábricas e
até entre os diversos países.

Na produção de maquinaria elé-
trica pesada parece ocorrer uma
falta de equilíbrio entre os vários
tipos de equipamentos necessários
à geração da energia eléttrica.
Aqui também oferece-se ocasião
para uma maior especialização
entre os diversos países. Os de-
mais tipos de equipamento elétri-
co não se prestam à especializa-
cão, com exceção da indústria ele-
trónica e de sinalização, já concen-
trada em uns poucos países.

O equipamento para pedreiras e
minas, bem como para a indústria
siderúrgica, divide-se em maqui-
naria para fins gerais e equipa-
mento especializado, como por
exemplo o material para corte,
carregamento e transporte de car-
vão, ou o destinado â fabricação
de folhas estanhadas. Na Europa,
a Grã-Bretanha é o maior produ-
tor desses equipamentos especiali-
zados.

No campo dos instrumentos me-
cânicos ocorre na Europa uma
grande dispersão na produção das
máquinas para fins gerais, a par
de uma produção insuficiente de
equipamento especializado, tal co-
mo a de máquinas destinadas à
maceração ou à perfuração, que
eram importadas dos Estados Uni-
dos. Também aqui poderia proces-
sar-se uma divisão do trabalho
entre os diversos países.

O material de construção mo-
derno está até agora dependente
da importação americana. Em
alguns países, processam-se atual-
mente grandes esforços no sentido
de incrementar a produção local e
também aqui uma especialização
de âmbito internacional seria de
interesse.

A maquinaria agrícola, e espe-
cialmente os tratores, são produ-
zidos em toda a Europa. Existe
mesmo um perigo não só de su-
perprodução mas também de uma

produção pouco adaptada às ne-
cessidades da agricultura. A pro-
dução de tratores aumentou na
Europa (com exclusão da URSS)
entre 1937 e 1950 de 48 mil para
231 mil unidades, sendo que a bri-
tá nica de 18 para 116 mil e a ita-
liana de 2.500 para 8 mil unidades.
Para a indústria de tratores euro-
péia em conjunto abrem-se agora
novos mercados de exportação e
seu desenvolvimento futuro de-
penderá em grande parte da me-
canização agrícola nos países atra-
sados.

Ocorre ainda na Europa uma
grande produção têxtil de tipo tra-
dicional em detrimento da maqui-
naria automática ou destinada a
elaboração de fibras artificiais.
Neste campo, a especialização já
apresentou resultados benéficos na
França, na Alemanha, na Suíça, na
Grã-Bretanha e, em certa medida,
na Itália.

A especialização na indústria
mecânica européia entre os diver-
sos países de per si é menos impor-
tante do que a atingida dentro de
cada país e entre os setores dos
diversos países. Não obstante isso,
uma vez que o grau de especiali-
zação entre os países não depende
tanto de fatores naturais e técni-
cos quanto de fatores puramente
econômicos e políticos, pode-se
chegar a uma especialização muito
mais desenvolvida do que a que
existe atualmente. Visto que em
alguns setores da indústria muitos
países estão desenvolvendo para-
lelamente a respectiva produção,
enquanto que em outros permane-
cem lacunas, a Europa teria muito
a ganhar se procurasse estabelecer
um certo equilíbrio nesse sentido.
Resta um problema muito mais
grave c mais sério, qual seja o do
desenvolvimento da indústria eu-
ropéia em seu conjunto. Um dos
motivos mais importantes de tal
desenvolvimento é a existência de
grandes mercados potenciais nos
países atrasados.

Divisas no Chile em 1952

O 
"DIÁRIO OFICIAL" de 6 de
fevereiro último, do Chile,

publica o Decreto N.u 72 do Minis-
tério da Economia e Comércio que
aprova o cálculo estimativo do

movimento das divisas a vigorar
em 1952.

O quadro transcrito a seguir
contem um resumo das rubricas
compreendidas pelo cálculo:

* **x '
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D ISCR IM 1 \ AÇÃO /

Estimativa em milhões de USS

Em US$

R E C E I T A

Comércio exterior visível

I) — Exportações:

A) Grandes empresas de mineração . .
B) Minas médias e pequenasC) Valor líquido de outras exportações

Total do comércio exterior visível

Comércio exterior invisível

1) - Serviço de mercadorias:

A) Serviço de transportes e comunicações
B) Serviços de seguros 

ID __ Traiicações do governo:

A) Direitos consulares 
B) Outros impostos percebidos cm moeda 

'estrangeira; 
excí. asempYê-sas de mineração L

III) - Transações particulares:

A) Administração de empresas estrangeiras com sede no país\j) Rubricas diversas 
lutai do comércio exterior invisível

Total geral da receita 

D E S P E S A

I
11

III
IV
V

VI
Vil

VIII
IX
X

XI
XII

XIII
XIV
XV

XVI

Produtos da mineração ¦. ,Produtos naturais de águas c florestas
Produtos animais 
Produtos agrícolas
Indústrias alimentícias 
Bebidas e licores
Manufaturas de fumo
Indústrias têxteis 
Indústrias químicas
Indústrias metalúrgicas
Máquinas, instrumentos e utensílios 
Máquinas e instrumentos para os transportes
Manufaturas diversas 
Moedas e metais preciosos
Para reposição de mercadorias que sofreram danos c cujas indenizaçõesse liquidem no mercado bancário
Instituições Publicas ....

Subtotais .

Mercadorias em consignação

Total do comercio visível . .

Comércio invisível

Total da despesa

156.709,0
12.000,0
51.276,2

219.985,2

3.250,0
1.500,0

1.700,0

1.276,4

1.000,0
61.671,9

70.398,3

290.383,5

16.622,0
600,0
230,0

55.910,0
25.130,0

50,0
100,0

2.350,0
46.040,0
3.890,0

14.295,0
15.505,0
10.813,0

5,0

372,8
33.134,3

226.047,1

950,0

226.997,1

63.386,5

290.383,6

Em outras
moedas

42.250,0
32.000,0
67.209,3

141.459,3

15.829,3

15.829,3

157.288,6

790,0
6.084,0

30.645,0
24.555,0

720,0
217,0

6.616,0
14.940,0
2.580,0

18.895,0
20.920,0
5.312,0

15,0

227 2
19.Õ6L0

151 577,2

300.0

151.877,2

5.411,3
!

157.288,5

Total redu-
zido a US$

188.959,0
44.000,0

118.485,5

361.444,5

3.250,0
1.500,0

1.700,0

1.276,4

1.000,0
77.501,2

86.227,6

447.672,1

17.412,0
6.684,0

30.875,0
80.465,0
25.850,0

267,0
100,0

9.966,0
60.980,0
6.470,0

33.190,0
36.425,0
16.125,0

20,0

600,0
52.195,3

377.624.3

1.250,0

37S. 874,0

88.797,8

417.672,1

O total da receita, segundo a
estimativa, monta ao equivalente
de USS 447,7 milhões, dos quaiscalcula-se que USS 290.4 milhões.

isto é, 65%, seriam percebidos em
dólar. Comparando o total da re-
ceita com os correspondentes no
cálculo relativo a 1951, verifica-se

um aumento ligeiramente superior
a USS 100 milhões. Esse incremen-
to, porém, fica inferior a US$ 33
milhões se se levar em conta o fato
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de que o cálculo de 1951 foi revisto
e suplementado em meados cio ano
no tocante à quantia em causa, em
conseqüência dos maiores rendi-
mentos das exportações de cobre,
derivadas da alta experimentada
pelo preço do metal nos mercados
internacionais.

Do total da receita prevista para
1952, aproximadamente 45$ pro-
cedem das exportações da grande
mineração, que em conjunto ascen-
dem ao equivalente a USS 199,0
milhões. Desta última cifra, por
sua vez, as exportações de cobre,
com USS 144,5, constituem a
maior parcela. Em relação ao va-
lor atribuído a essa rubrica no
cálculo do ano anterior, somado ao
aumento previsto em meados dês-
se mesmo ano, o montante atribuí-
do para 1952 às exportações de co-
bre em barras das grandes emprê-
sos de mineração só alcançou um
aumento de USS 7 milhões. O res-
tante das divisas trazidas pela
grande mineração origina-se das
exportações de salitre e de iodo,
bem corno dos minérios de ferro
Foi atribuído às primeiras um va-
lor equivalente a USS 45,3 milhões,
dos quais apenas USS 3 milhões
produzidos em dólares. O valor
das exportações de ferro foi esti-
mado em USS 3,2 milhões.

Destaca-se o notável aumento
previsto para o valor das expor-
tações das médias e pequenas em-
presas de mineração, às quais foi
atribuído o valor de conjunto equi-
valente a USS 44 milhões. Desses,
USS 12 milhões eram em divisas
dólares e o restante em outras
moedas. Cornparando-sc essa cifra
com a correspondente .no cálculo
cio ano anterior, nota-se o aumento
de USS 27.4 milhões, isto é. quase
300%. Pode-se explicar o notável
incremento dos resultados dessa
indústria, em primeiro lugar pela
refinação no país dos minérios de

._» L

cobre que até o ano passado eram
exportados em forma de concen-
Irados, e agora o são em. forma de
barras de cobre. Em segundo lu-
gar, pela notável elevação expori-
montada pelos preços dos minérios
metálicos e não metálicos exporta-
dos por essa indústria. Em tercei-
ro lugar, e último, pelo aumento
do volume da produção previsto
em face da excepcional atividade
dessa indústria. Às demais expor-
tações, constituídas de produtos
agro-pecuários, industriais, cobre
elaborado, aço, petróleo, etc. foi

atribuído o valor equivalente a
USS 118,5 milhões. Os resultados
das exportações de produtos agro-
pecuários estimados para 1952 são
sensivelmente inferiores aos pre-
vistos no cálculo de 1951. O mes-
mo não acontece com os produtos
industriais, aos quais foram atri-
buídos montantes de divisas muito
superiores ao de 1951. Os aumen-
tos previstos devem-se, fundamen-
talmente, às exportações de cobre
elaborado e semi-elaborado que se
efetuarão com a quota de 20% da
produção de cobre em barras das
grandes empresas de mineração,
quota essa reservada pelo governo
chileno. São também contempla-
das maiores exportações de produ-
tos de ferro e aço elaborados pela
siderurgia nacional, bem como de
outros produtos, entre os quais o
petróleo em bruto alcança uma
participação significativa.

O total das receitas no título"comércio exterior visível" ascen-
de ao equivalente de USS 361,4 mi-
lhões, isto é, cerca de 80% do total
geral das receitas. A diferença
corresponde às receitas derivadas
das transações sob o título "co-
mércio exterior invisível", que so-
mam o equivalente de USS 86.2
milhões. Dentre as rubricas com-
preendidas na última cifra, a mais
importante é a de "diversas rubri-
cas", que monta no equivalente a
USO 77,5 milhões. Neste montante
incluem-se, entre outras, as rendas
derivadas da provável utilização
de créditos externos.

Além das receitas compreendi-
das nos dois capítulos anterior-
mente assinalados, o cálculo esti-
mativo do movimento cias divisas
para 1952 abrange um montante
equivalente a USS 70,1 milhões por"contas de ordem", assim denomi-
nadas por tratar-se de transações
ligadas a despesas de igual quan-
tia o que também são registra o.as
cm "contas cie ordem". Assim, por
exemplo, são compreendidos no
total cm causa os câmbios da gran-
cie mineração destinados às suas
importações, os quais alcançam
USS 55 milhões; as receitas deri-
vadas das exportações de ouro efe-
tuaclas de acordo com a Lei N.°
9.270, destinadas às importações
de produtos especificados para esse
fim, US$ 5,1 milhões; as exporta-
ções de produtos siderúrgicos, des-
tinadas a amortizar o saldo da dí-
vida para com o Instituto Argen-
tino para a Promoção do Intercâm-

bio (IAPI), USS 3,5, bem como
outras rubricas de menor impor-
tância.

Na distribuição das receitas por
tipos de câmbio, pode-se notar que,
do total da receita, excluídas as"contas de ordem", estima-se que
USS 179,3 milhões, isto é, cerca de
40% , se efetuarão ao tipo de cam-
bio oficial — S31 por USS (inclu-
sive os dólares adquiridos pelo
Banco Central ao câmbio especial
de SI9,37 por USS das grandes
empresas produtoras de cobre c
minerais de ferro) — o eqüivaleu-
te de USS 0,4 milhões ao câmbio
de S43 por USS; o equivalente a
USS 40 milhões ao câmbio de S50
por USS, rubrica esta que com-
preende os resultados incluídos a
título de custo legal da produção
das exportações de salitre e iodo,
percebidos cm moedas que não o
dólar, ao câmbio de S60 por USS
o equivalente a USS 82.5 milhões,
isto é, cerca de 18% do total da
receita; e, finalmente, o restante
ao câmbio livre, isto é, o equiva-
lente a USS 145.4 milhões, o que
representa cerca de 'S2A do total
da receita. Em relação à distribui-
ção segundo tipos de câmbio no
cálculo de 1951, verifica-se em 1952
um aumento percentual das recei-
tas ao câmbio de S31 por USS, o
que se explica pelas maiores re-
ceitas provenientes das exporta-
ções de cobre durante o corrente
ano. Diminuíram, em compensa-
cão, as receitas aos câmbios de
$43, $50 c $60 por USS. As recei-
tas ao câmbio denominado livre
são relativamente mais elevadas
em 1952 em confronto com o cál-
culo do ano anterior.

O total das despesas do cálculo
estimativo do movimento de divi-
sas em 1952 alcança também o
montante equivalente a US5 447,6
milhões, o que significa o mesmo
algarismo das receitas. Essa iden-
tidade entre as receitas e despe-
sas verifica-se também em relação
aos dados parciais segundo as
moedas, isto é, o total das receitas
estimadas em divisas dólares cor-
responde às despesas previstas nes-
sa moeda, ocorrendo o mesmo com
as demais moedas.

Do total da despesa já assinala-
do, a maior parte — o equivalente
a USS 378.8 milhões (quase 85%
do total) — corresponde a transa-
ções do "comércio exterior visí-
vel". Cerca de 60% dessas despe-
sas foram previstas em dólares.
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Dentre as despesas do título das
importações compreendidas nesse
capítulo do cálculo, o montante
mais elevado corresponde às im-
portações da Secção IV — Produ-
tos Agrícolas — com o equivalente
a USS 80,5 milhões, dos quais USS
55,9 milhões em dólares, cifra que
constitui também o ponto mais
alto das despesas em dólar sob o
título das importações. Seguem-se.
cm ordem de importância, as ei-
iras das Secções IX — Indústrias
químicas, com USS 61,0 milhões;
XVI — Instituições públicas, com
USS 52,2 milhões e XV -— Máqui-
nas e instrumentos para transpor-
tes, com USS 36,4 milhões. As de-
mais secções em que foram agru-
padas as importações são de mé-
nor importância no tocante ao vo-
lume de divisas previsto.

Completam o total de despesas
anteriormente mencionado as
transações compreendidas sob o
título "comércio exterior invisí-
vel", que alcançam um montante
equivalente a USS 68.8 milhões,
elos quais, a maior parte — USS
63,4 milhões — se efetuarão em
dólares. As rubricas mais impor-
tantos deste capítulo são as quecorrespondem ao serviço da dívi-
da externa, que se efetua em sua
maior parte em dólares.

Devem ser acrescentadas às des-
pesas as transações compreendidas
sob ''contas de ordem" que somam
USS 70,1 milhões e que represem
tam a contrapartida das receitas
em "contas de ordem" a que se
fêz referência acima.

O quadro do cálculo estimativo
do movimento de divisas que veio
anexo ao decreto aqui comentado
e é aqui transcrito, não proporcio-
na pormenores dos tipos de câm-
bio das despesas previstas, de mo-
do que não é possível determinar
as alterações relativas que se espe-
ra venham a produzir-se no que se
refere à importância dos diversos
tipos de câmbio dentro do total ge-ral da receita. No entanto, decla-
rações oficiais fazem menção espe-
ciai ao fato de que o cálculo de
divisas a vigorar em 1952 contem-
pia um deslocamento importante
das despesas -que antes abrangiam
os câmbios de $31, $43 e $50 porUSS, bem como o câmbio "livre".
Nessas declarações ficou expresso
que os câmbios baixos só serão uti-
lizados na importação de certos
artigos básicos cujos preços, pormotivos óbvios, não se deseja ele-

var, bem como em outras despesas
de necessidade imprescindível. O
Decreto N." 73, de Economia e Co-
mércio, publicado no "Diário Ofi-
ciai" de 6 de fevereiro em conti-
nüação ao cálculo estimativo do
movimento de divisas, confirma
essas declarações. Nesse decreto
são discriminadas as diversas im-
portações a serem efetuadas se-
gundo os vários tipos de câmbio.
Sem descer a pormenores, pode-severificar o deslocamento de parte
das importações anteriormente su-
jeitas ao câmbio baixo até para os
tipos de S60 por USS c para o câm-
bio livre.

O Decreto N." 76, do Ministério
de Economia e Comércio, publica-do no "Diário Oficial" já citado,
contém as disposições relativas à
liquidação das exportações de pro-dutos agro-pecuários no tocante
aos tipos de câmbio a serem apli-

cados. Apenas a liquidação dos
resultados de dois produtos, as pe-
les em bruto e a lã de alpaca e lha-
ma, está parcialmente sujeita ao
tipo de câmbio de S31 por USS.
As demais exportações de produ-
tos agro-pecuários serão liquidadas
total ou parcialmente aos câmbios
de S60 por USS ou livre.

Da análise das disposições cita-
das e do estudo do cálculo estima-
tivo do movimento de divisas para
1952, ressalta a nítida intenção das
autoridades cambiais de tender
para uma uniformidade maior na
política cambial, para a qual a eli-
minaçâo gradativa dos tipos pre-ferenciais é indispensável. Essa
intensão manifesta-se nas disposi-
ções aqui comentadas, nas quais se
aprecia uma aplicação mais redu-
zida dos tipos de câmbios baixos
e uma participação do tipo de câm-
bio denominado livre.

O GATT em ação
VfO TERCEIRO relatório das
IN atividades do Acordo Geral

de Tarifas e cie Comércio (GATT).
o secretário-executivo da Comissão
Intermediária da Organização de
Comércio Internacional declarou
que os progressos alcançados pelaentidade no campo do comércio
internacional podem ser cons ide-
rados muito modestos. Apesar de
parecerem pouco prováveis outras
negociações em grande escala vi-
sando a revisões de tarifas den-
tro de um ou dois anos, os resul-
tados da conferência de Torquay,
de abril de 1951, continuam a con-
tar-se como uma sólida realização
do GATT. A renovação das con-
cessões de Genebra e Annecy,
quando acrescentadas às negocia-
das em Torquay, estabilizarão até
1954 mais de 55.000 tarifas, o que
representa uma grande parte do
comércio internacional.

Em muitos aspectos o GATT
abriu novos caminhos às relações
internacionais. De fato, introduziu
unia estabilidade muito maior nas
tarifas alfandegárias do que seria
possível através de acordos uni ou
bilaterais. Outro progresso impor-
tante foi a aceitação geral do prin-
eípio incondicional de nação mais
favorecida. Sobretudo, o processo
multilateral de negociação tarifa-
ria tem a vantagem cie permitir
aos diversos países a avaliação das
concessões que os demais fizerem

além do limite das diretamente ne-
gociadas. A tendência atual é paraa consecução do equilíbrio, não
entre as concessões diretas, mas
entre os benefícios diretos e indi-
retos em conjunto, o que represen-
ta para os países interessados a
oportunidade de concederem maio-
res reduções do que seria possívelde outro modo.

Os membros do GATT fizeram
uso intensivo das oportunidades
que lhes são oferecidas de ouvir
reclamações e diferenças de pontosde vista. Em todos os assuntos
ligados ao GATT, os países mem-
bros são convidados a promover
oportunidades de consulta, embora
muitas diferenças sejam resolvidas
através dos canais diplomáticos,
sem lançar mão do mecanismo da
entidade.

O relatório relaciona dez casos
de grande importância em que as
consultas foram levadas além do
estágio preliminar da negociação
direta entre os países interessados.
Alguns desses casos ainda não
foram derimidos, mas no estudo
das divergências os países contra-
tantes estão construindo uma ju-
risprudência que servirá futura-
mente à interpretação do Acordo.

Lentamente vem sendo reconhe-
cido o fato de que os interesses
nacionais são melhor servidos com
a manutenção da lei e da ordem
na comunidade do comércio inter-
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nacional do que com a disputa cer-
rada em base bilateral. Por espí-
rito de solidariedade, os membros
mais fortes do GATT concordaram
que em certas circunstâncias os
membros mais fracos poderão ser
autorizados a lançar mão de cer-
tas medidas de proteção que ti-
nham previsto para si próprios.
Esse ponto de vista vem ao encon-
tro da opinião pública e oficial de
vários países, e poderá tornar-se
um característico permanente da
vida internacional desde que os
governos utilizem as derrogativas
concedidas em seu favor com a
devida moderação e que a opinião
bem informada lhes dê pleno
apoio.

No que diz respeito ao tratamen-
to das restrições ao comércio e aos
pagamentos, o ano corrente é mui-
to importante, tanto para os pai-

ses membros do GATT quanto
para o Fundo Monetário Interna-
cional. Com efeito, o Fundo deve
promover consultas anuais aos
países mombros que imponham
restrições aos pagamentos e trans-
ferências relativos a transações
internacionais correntes, de con-
f ormidade com os dispositivos
transitórios dos Artigos do Fundo.
Tais consultas estão relacionadas
muito de perto com as relativas à
continuação da discriminação na
aplicação das restrições ao comer-
cio que devem ser empreendidas
pelas partes contratantes do Acôr-
do para com aquelas que forem
membros do Fundo. Assim, 1952
assistirá a uma profunda revisão
da necessidade de restrições cam-
biais, bem como da aplicação dis-
criminatória das restrições ao co-
mércio.

Orçamento Sueco para 1952-53
A PROPOSTA orçamentária

-ti sueca para o ano fiscal 1952-
53 é a maior já apresentada no
país e acusa um saldo positivo nas

contas correntes de cerca de SKr
1.056 milhões. Esse saldo inclui
certas receitas temporárias, tais
como a do imposto sobre investi-
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mentos e do adicional sobre au-
tomóveis, ficando assim reduzido
para SKr 514 milhões, referentes
à receita regular. O Ministro das
Finanças ressaltou a importância
do financiamento das despesas de
capital no próximo ano fiscal me-
diante o saldo das contas correu-
tes, acrescentando que o novo or-
çamento, infelizmente, é mais fra-
co do que o atual.

O total das despesas nas contas
correntes está estimado em 6.800
milhões de coroas, ou seja, cerca
de 1.000 milhões acima do atual.
Desse total, perto de 1/3 destina-
se à defesa, no montante estimado
de 1.650 milhões de coroas, com-
parado com 1.400 milhões do orça-
mento atual.

No correr de 1951, ocorreram
acréscimos consideráveis nos lu-
eros em certos setores da econo-
mia, especialmente na exploração
florestal, construção naval e in-
dústrias mecânicas, registrando-se,
porém, declínios acentuados nas
indústrias de bens de consumo,
tais como têxteis, vestuário, cal-
çado e chocolate. Na opinião do
Ministro das Finanças, há risco de
sobrevir uma queda nos preços de
algumas exportações importantes,
mas tal tendência não se anuncia
no tocante aos preços de matérias-
primas importadas. O imposto sô-
bre investimentos, a esterilização
de parte dos lucros com a explora-
ção florestal, e outras medidas já
tomadas não criaram um clima de
garantias suficiente para promo-
ver a estabilidade econômica; as-
sim, novos passos tornam-se ne-
cessários. Será estudado um novo
imposto sobre lucros excessivos,
logo que os resultados dos lucros
das corporações em 1951 sejam co-
nhecidos. O Ministro das Finan- m
ças mencionou também a possibili-
dade de vir a ser bloqueada par-te dos lucros das indústrias de
exportação, com exceção da fio-
restai. E' possível que as taxas
sobre a exportação produzam o
efeito de temperar o boom dos ne-
gócios, mas poderão ser utilizados
para concorrer na orientação das
exportações suecas para os paísescujas moedas se revistam de im-
portância especial. O Ministro das
Finanças recomendou seja manti-
do o equilíbrio orçamentário nas
contas correntes, restrita a políticade crédito e parcimônia na utili-
zação da estreita margem disponí-
vel para o aumento do consumo.

' TSJwfefe^«HBBfe'
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"Segure" a terra
contra as ventanias
e enxurradas

# A International Harvester oferece
aos seus clientes o melhor serviço
de peças sobressalentes. Coopera
também no desenvolvimento da In-
dústria local, orientando e auxlllan-
do o fabricante nacional a suprir pe-
ças que mio podem ser Importadas.

As árvores constituem a melhor defesa natural contra a ero-
são. Suas ramagens protegem o solo contra o impacto direto
dos aguaceiros.. suas raizes prendem melhor a terra... e as
folhas soltas, ao se decomporem, enriquecem o húmus vitali-
zante... Eis porque o reflorestamento e uma parte importante
da estabilidade material e econômica da sua atividade agrícola.
Em todas as fases do reflorestamento, os modernos tratores
e equipamentos mecanizados prestam serviços essenciais pela
sua eficiência e rendimento.

Consulte o Concessionário l. H. mais próximo

INTERNATIONAL HARVESTER
MÁQUINAS, S.A. FORÇA INDUSTRIAL INTERNATIONAL • CAMINHÕES

INTERNATIONAL-TRATORES e MÁQUINAS
AGRÍCOLAS McCORMICK INTERNATIONAL

RIO DE JAHEIRO: HV. BARÃO OE IEFÉ, 74 * SAO PflULD: RUA ORIEME, 5? * PORIQ ALEGRE: RUA GASPAR MAR1IHS. 203



Um Produto por Mês
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IA ausência de mecanização e as difi-
culdades naturais são dois fatoresnegativos no aumento da produção

brasileira de carvão.

Ei 
ESCOPO DO presente traba-

lho a análise do desenvolvi-
mento da produção e do mer-
cado nacionais do carvão. Para o
mister, examinaremos, à luz dos
principais acontecimentos que in-
fluenciaram e orientaram nossa
economia carvoeira, dados coleta-
dos nos Serviço de Estatística da
Produção, Serviço de Estatística
Econômica e Financeira e em ou-
trás fontes.

A PRODUÇÃO NACIONAL

A exploração industrial de nos-
sas jazidas carboníferas foi inicia-
da ncs últimos anos do século
passado. Quase desamparada
pelos poderes públicos e enfren-
tando toda sorte de dificuldades
materiais, essa exploração por
muito tempo mais se assemelhou
a autênticos garimpos. As emprê-
sas mineradoras, até então organi-

zadas. p r c d u z i a m quantidades
inexpressivas.

Com a eclosão da 1/ Guerra
Mundial, nosso abastecimento de
carvão estrangeiro foi seriamente
atingido. Esse fato veio provocar
uma forte reação em nossa indús-
tria em surgimento; passamos en-
tão a produzir cerca de 350 mil
toneladas anuais, ajudando opor-
tunamente nosso país a enfrentar

Paisagem brasileira da zona do carvão no sul do vais
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Sôbrè cYír^ão brasileiro, o gráfico da situação nacional quanto a esta importante matéria-prima

as dificuldades de combustíveis
criadas pelo conflito.

Cessada a guerra, imediatamen-
te foi retomado o ritmo de com-
pras no exterior, ficando nossa
indústria novamente desamparada,
sem nenhum apoio governamen-
tal. Assim, a produção se arrastou
sem nenhum progresso digno de
nota até o ano de 1930.

A partir de 1931, com a assina-
tura do Decreto n.° 20.089, que
estabeleceu a obrigatoriedade da
aquisição de 10' j de carvão nacio-
nal sobre o importado, é que a
indústria carbonífera do país se
sentiu, pela primeira vez aliás, li-
geiramente apeiada pelo Governo.
A repercussão desse importante
Decreto, se fêz sentir imediata-
mente no volume da produção;
passamos de um total de 385.148
toneladas, em 1930, para 493.760,
em 1940, representando um acres-
cimo de 28' < . As medidas comple-
mentares que acompanharam o
Decreto, obrigando ao Lóide Brasi-
leiro e à E.F. Central do Brasil

a consumir o carvão nacional, fo-
ram recebidos com júbilo pelos
nossos industriais que, em retri-
buição, aumentaram considerável-
mente suas produções. Assim, a
indústria carbonífera, entrou em
sua fase de crescimento, conforme
nos mostram as cifras do quadro
abaixo:

PRODUCÀO BRASILEIRA DE
CARVÃO

Período 1930 a 1937

ANOS

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

QUANTI-
DADE

( 1.000 t )

385
494
543
646
730
840
662
762

ÍNDICE

100
128
141
168
190
218
172
198

Em 1935, com apenas 5 anos de
vigência do Decreto protetor, re-
gistrou-se uma produção maior do
que o dobro da verificada em 1930.

Compensando os enormes esfor-
ços desenvolvidos pelos produto-
res, a despeito de seus parcos ca-
pitais e da quase inexistência de
equipamentos modernos de mine-
ração, o Governo fêz baixar o De-
creto n.° 1.828 de junho de 1937,
elevando de 10 para 20' < a taxa
de obrigatoriedade de aquisição do
carvão nacional. Novamente am-
parada, nossa produção continuou
a crescer valentemente; em 1938.
atingimos a casa das 907 mil tone-
ladas, ou sejam, quase três-vezes
o nível consignado em 1930.

Os decretos 12.478 e 1.828, con-
correram para a formação de um
mercado interno para nosso car-
vão. Entretanto, os resultados au-
feridos pelos mineradores foram
insuficientes para a introdução em
suas indústrias, dos necessários
equipamentos para tornar a pro-
dução mais econômica e proveito-
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sa. Continuamos a produzir um
carvão que, além de menor poder
calorífico em comparação ao simi-
lar estrangeiro, era onerado com
um preço altíssimo, provocando vi-
va resistência dos consumidores
contra sua aceitação.

gerais, o Decreto determinava a
modernização des meios de mine-
ração e o desenvolvimento da rede
de transporte que interessava di-
retamente à distribuição do produ-
to, bem como instituia o crédito
barato ao produtor, através da

nossos produtores iniciaram uma
dura batalha pele aumento da pro-
dução. Assim, já em 1940, confor-
me verificamos no Quadro I,
foram produzidos 1.338.301 tone-
ladas, sendo ultrapassado em 28%'
o valor registrado no 2no anterior.

QUADRO I

PRODUÇÃO E IMFORTAÇÃO BRASILEIRA DE CARVÃO

1
PRODUÇÃO IV p O R T A Ç A O

;|

N 
"| j" 

I
O Quantidade Valor Quantidade Valor ( CrS )

índice índice índice índice índice médio
(t) CrS 1.000 (t) CrS 1.000 Valor

 • 1_ I
7 " -'" "Tf T 

l i
1939  . 1.046.975 100 54.238 100 592.761 109 212.738 100 359 100

1940 1.336.301 128 72.473 133 1.149.544 194 230.427 127 234 65
1941 1.408.079 134 94.559 174 1.012.689 171 246.934 11G 243 68
1942 1.774.651 | 170 127.778 235 592.761 100 212.738 100 359 100
1943 2.078.256 j 199 170.4C6 314 538.149 91 206.769 97 384 107
1944  | 1.908.453 18? 175.183 323 467.666 79 176.218 83 377 105
1945  | 2.072.881 198 220.598 406 698.278 118 254.781 120 365 102
1946  1.896 883 181 231.540 426 1.037.504 175 348.072 164 335 93
1947  1.998.896 191 274.314 505 1.531.111 258 5.927.29 278 387 108
1948  2.024.989 193 281.724 519 1.060.150 179 406.749 191 384 107
1949  2.126.858: 203 376.316 694 767.377 129 259.383 122 338 94
1950  1.958.649 187 371.754 685 1.083.000 183 327.362 154 303 84
195)  1 949.549 186 360.353 664 1.005.000 17C 482.811 227 480 134

'¦ .i i. I

FONTES: 3 . S . P. e S . E . E . F.

Procurando corrigir essa situa-
ção, o Governo, com o Decreto n.°
2.667, de 3 de outubro de 1940,
traçou um importante programa
de amparo e recuperação da in-
dústria carbonífera. Em linhas

carteira de empréstimos do Banco
do Brasil.

Infelizmente pouco se cumpriu
desse programa.

Incentivados pelas perspectivas
criadas pelo Decreto aludido,

Estimulavam os produtores, as di-
ficuldades no abastecimento de
combustíveis durante o período da
II Guerra Mundial, que determi-
naram forte procura do nosso car-
vão. Somente com a utilização do

QUADRO II

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARVÃO, SEGUNDO OS ESTADOS PRODUTORES

UNIDADES

DA

FEDERAÇÃO

Santa Catarina
Rio G. do Sul .
Paraná 

Brasil

Quantidade
(t)

1.125.908
889.625
113.325

2.128.858

53
42

5

100

173.202
176.901
26.512

376.616

1 !) 4 í)

Valor
Cr? 1.000 %

46
47

7

100

Quantidade
(t )

1.005.174
854.758

98.717

1.958.649

19 5 0

%

51
44

5

100

Valor
CrS 1.000

161.135
187.936
22.683

371.754

%

43
51

6

100

W______t__B_-«____M______B___i

FONTE: S.E.P,
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produto de nossas minas se pôde
evitar a paralisação quase total de
nossos transportes marítimos e de
diversos outros serviços de uti li-
dade pública.

Ainda durante a guerra, nosso
carvão concorreu para minorar a
aflitiva situação de nossos vizinhos
sul-americanos no tocante a utili-
zação de combustíveis. Cem efei-
to, o quadro que se segue nos
o ferece um levantamento de
nossas exportações carboníferas
para aqueles países irmãos:

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA
DE CARVÃO

Período 1940/1914
—^—^^— ¦¦¦"¦ ¦—' ——MWW " I r i i i .1 . j

QUANTI- VALOR
A NOS DADE (' Cr.S

( 1.000 t) 1.000)
1940  j 819
1941  61.434 7.414
1942  55.505 6.330
1943  57.276 8.153
1944  16.740 2.397

Continuando o exame das cifras
relativas a produção, verificamos
que, em 1941. se registrou um total
de 1.408.073 toneladas, mais 34S
do que em 1939. No ano subse-
quente, em face das ameaças que
pesavam sobre nosso abastecimen-
to, o Governo requisitou 75'. da
produção para o uso de nossas em-
presas de transportes e de outros
serviços.

A produção prosseguiu em sua
marcha ascendente e, já em 1943,
foi atingida a cifra de 2.078.256
toneladas. Nesse mesmo ano, o

Governo determinou a requisição
de todo carvão produzido no país.
Devemos assinalar que essa me-
dida ocorreu em bases profunda-
mente desinteressantes aos produ-
tores, a preços pouco remunerado-
res, justamente numa fase em que
estavam de pé todas as oportuni-
dades para o soerguimento econô-
mico de nossa indústria. De fato,
fosse permitida a liberação do par-
te da produção, na época em que
grande era a procura do cembustí-
vel, os mineradores nacionais te-
riam auferido lucros compensado-
res possibilitando-os a futuros o
importantes investimentos em suas
indústrias.

Em 1944, o ritmo de produção
sofreu brusca queda; em compara-
cão com o ano anterior, produzi-
mos menos 170 mil toneladas.
Influiu nesse descenso uma deter-
minaçãc contida na Consolidação
das Leis Trabalhistas, que reduziu
de 8 para 6 horas diárias o traba-
lho no interior das ninas. Não se
precisa dizer que essa determina-
ção agravou ainda mais a situação
da industria carbonífera, provo-
canelo um encarecimento do preço
de produção.

Neste mesmo ano, por decreto
governamental, toda a produção
do Estado de Santa Catarina, jus-
tamente nosso maior produtor
(Vide quadro II), passou a ser en-
tregue, — a prece não convincente
para os mineradores, — à Sicierúr-
gica Nacional, que entrava em
atividade, e eme se encarregou,
com êxito, do benèficiamento do
carvão. O produto do C.S.N. é
o melhor, obtido nas melhores con-
dições e com o melhor preço.

Em função de todas essas me-
didas, a indústria carbonífera na-
cional, utilizando métodos primi-
tivos, continuou a trabalhar em
regime de sacrifícios tremendos,
auferindo resultados irrisórios,
sem meios para a melhoria dos
métodos de mineração. Nos anos
que sucederam a 1945 nenhum
progresso foi realizado, muito pe!o
contrário: registraram-se. confor-
me nos mostram os algarismos do
Quadro I. quedas sensíveis da
quantidade produzida, principal-
mente nos anos de 1946 e 1947.
Em 1948 e 1949, assinalou-se certa
recuperação, mas, já nos dois últi-
mos anos observados, 1950 e 1951.
nevas quedas foram consignadas.

Nos últimos anos, os consumido-
res do nosso carvão, vêm reduzin-
do suas aquisições em benefício
cio produto estrangeiro, de melhor
rendimento e menor preço. Tam-
bém o crescimento das importa-
eÕeo de óleo combustível, está
ameaçando gravemente a posição
da indústria carbonífera nacional.

x\nte a inevitável crise de pesa-
cias conseqüências, os mineradores
nacionais apelaram para os pode-
res públicos. Na Mesa-Redonda do
Carvão, conclave que reuniu todos
quanto se interessavam pelos
magnos problemas do carvão, fo-
ram apontadas, com veemência, as
diiiculdades enfrentadas pelos
produtores.

A solução deste problema é do
interesse vital para nossa econo-
mia; sabemos que a produção em
bases econômicas nos ajudará
grandemente, promovendo enorme
economia de divisas com a substi-
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tuição em maior parte do similar
importado, principalmente, para a
manutenção dos transportes ma ri-
tirnos e ferroviários.

O PLANO NACIONAL
DO CARVÃO

Em agosto de 1951, o governo
remeteu ao Congresso Nacional,
um projeto de lei que visa a mo-

dernização e desenvolvimento da
indústria carbonífera no país. Esse
projeto é conhecido como o "Pia-
no Nacional do Carvão".

Prevê o aludido Plano o funcio-
namento em bases altamente eco-
nômicas de nossa indústria, me-
diante a execução de um largo
programa onde serão aplicados
CrS 735.000.000,00 assim distribui-
dos":

a)

b)

c)

d)

1
2

I — Setor Transportes :
em Santa Catarina :

Construção do porto de Imbituba
Aquisição de frota carvoeira . . .

''( IX)
TOTAL

160.000.000,00
110.000.000,00

no Rio Grande do Sul

— Construção de ramais ferroviários
para as minas  20.000.000,00

Construção de um parque carvoeiro
 10.000.000,00em Porto Alegre

na E. F. Central do Brasil :

1 — Construção de uma carvoeira em
Japeri  10.000.000.00

no porto do Rio de Janeiro :

1 — Aparelhamento do pátio de carga e
dragagem  25.000.000,00

1 —

2 —

3

II — Setor Mineração e Indústria ;

Financiamento da aquisição de equi-
pamento para minas e de aparelhagem
para lavagem do carvão 
Financiamento das indústrias que
utilizarem carvão nacional como ma-
léria-prima, que consumirem pirita
do carvão ou que a obtiver enxofre
dessa pirita 
Assistência social aos trabalhadores
da indústria 

III — Setor Pesquisa. Administração
e eventuais :

80.000.000.00

50.000.000.00

30.000.000.00

2

3

Pesquisa de carvão e investigações
tecnológicas sobre seu melhor apro-
veitamento  50.000.000,00
Despesas Administrativas com a exe-
cução do Plano  20.000.000,00
Diferenças de orçamento das obras
previstas e outros empreendimentos
sobre carvão, inclusive eventuais ... 70.000.000.00

ToTAL  735.000.000,00

22
15

3

3

;o

7

4

7

3

9

100

O montante será invertido em 5
exercícios e dentro do seguinte
esquema:

Exercício de 1952
Exercício de 1953
Exercício de 1954
Exercício de 1955
Exercício de 1956

185.000.000,00
185.000.000,00
185.000.000,00
170.000.000,00
10.000.000,00

O Plano Nacional do Carvão é
o resultado de um estudo profundo
e honesto sobre as reais possibili-
dades do nosso combustível; êle
garantirá a racionalização da in-
dústria desde a extração- e trans-
porte até a distribuição do produ-
to. O preço de custo da produção
será barateado de tal forma, que
de imediato a aquisição de com-
bustível nacional se imporá ao si-
mi lar estrangeiro.

Estima-se que o Plano determi-
nará uma elevação da produção
mínima vendável que será o do-
bro da atual.

No Congresso Nacional o proje-
to governamental está recebendo
os últimos retoques; sua aprovação
o necessariamente urgente? pois o
estado atuai da indústria não per-
mite mais delongas. Por outro la-
ôo. as ameaças que pesam sobre
a economia mundial nos aconse-
Ihain a uma ação rápida para que
possamos enfrentar os perigos de
uma interrupção em nossos abas-
tecimentos de combustíveis, contra
o que devemos estai- prevenidos.

AS IMPORTAÇÕES

Os dados do nosso Quadro I
mostram como nossas importações
de carvão se desenvolvem em rit-
mo irregular. Com relação às ei-
íras apuradas em 1939, verificamos
que nos anos de 1950 e 1951, as
compras no exterior quase dobra-
ram em volume.

A partir de 1942. entretanto, as
dificuldades criadas pela Guerra,
provocaram forte queda, ficando o
volume importado inferior aos ní-
veis de 1939: essa situação se pro-
longou até o início de 1945, quando
foi retomada a marcha anterior.

Nossas aquisições bateram o re-
corde em 1947, com uma compra
de mais de um e meio milhão de to-
neladas. Nos anos subseqüentes,
novas e sensíveis quedas foram
observadas; já em 1948, entraram
em nossos portos menos 500 mil
toneladas do que no ano anterior.

Nos últimos anos as importa-
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ções cie óleos combustíveis vem,
graças ao seu preço de poder ca-
lorífico, promovendo grande re-
dução nas aquisições de carvão.

Nossos maiores fornecedores
continuam sendo os Estados Uni-
dos da América do Norte e a
Grã-Bretanha. A partir de 1949

começaram a adquirir esse com-
bustível, também do Canadá.

É de se esperar que nos pri-
meirõs anos cie execução do Pia-
no Nacional do Carvão, nossa im-
portações sofram notáveis recuos.

x x x

Concluindo nosso trabalho, apre-
sentamos o Quadro III, que nos
oferece dados sobre a produção de
diversos países do mundo. Confor-
me verificamos, no quadro Sul-
Americano nosso país ocupa, jun-
lamente com o Uruguai, o primei-
ro posto.

QUADRO III
PRODUÇÃO CARBONÍFERA DE DIVERSOS PAÍSES DAS AMÉRICAS DO NORTE E DO

SUL, DA ÁFRICA, ÁSIA, EUROPA E OCEANIA
______^_ (EM MILHARES DE TONELADAS)

A

S
E

S
1 9 4 6 1 9 4

ANOS

194 8 1 9 4 9 1 950

América do Norte

Estados Unidos
Canadá 
México 

América do Sul :

Brasil 
Chile 
Colômbia (produção parcial)
Argentina 
Peru 

536.837 621.368 592.910 433.159 501.407
14.776 12.971 15.296 15.649 15.364

983 1.040 1.057 1.075 912
!

í

1.897 1.999 2.025 2.129 1.959
1.966 2.079 2.271 2.077 2.181

551 506 514 521 491
3 14 18 18 26

230 215 189 142 —

África :

Rodésia do Sul . . .
União Sul Africana
Nigéria
Marroco Francês .

Ásia :

Índia 
Japão 
Turquia Asiática
Indochina 
Malásia 

Europa :

Alemanha (Exclusive o Sarro)
França (Exclusive o Sarre) . . .
Polônia ¦. . . .
Grã-Bretanha
Espanha 
Tcneeo-Eslováquia 

Oceania :

Austrália 

Producào Mundial l*

1.613 1.508 1.696 1.918 2.128
23.602 23.818 24.017 25.496 26.473

617 589 618 559 599
222 269 290 341 368

' ¦'{¦¦'

i

30.187 ; 30.481 30.607 32.204 32.825
20.368 27.235 33.860 38.065 38.461
3-830 3.944 4.023 4.183 4.360

262 248 355 378 499
228 230 381 393 422

53.940
47.155
47.238
193.132
10.759
14.130

14.105

1.067.000

71.124
45.230
59.130
200.633
10.488
16.216

87.033
43.291
70.262

212.754
10.423
1 I . 1-iO

103.238
51.199
74.081

218.608
10.642
17.003

15.069 15.020 14.331

1.203.00Ü 1.229.000 1.114.000

110.756
50.843
78.001

219.776
11.044
18.456

16.795

1.201.000
(*)—Exclusive a u. R S. S. e a China, Fonte: Statistical Yearboòk United Nations 1951
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SUÉCIA E BRASIL

Embora separados por uma larga distância geográfica, e diversos cm muitos
aspectos, Brasil e Suécia têm ultimamente encontrado laços de união mais
íntimos, salientando-se as relações comerciais, que entre os dois países alcan-
çaram expressivos índices nos últimos anos. Sem pretender analisar minucio-
somente aquele grande país nórdico, mas objetivando chamar a atenção sobre
êle e expor a situação atual do intercâmbio brasileiro-sueco. O OBSERVADOR
publica nesta edição interessantes trabalhos a respeito. O Ministro da Suécia
no Brasil, Sr. K. R. Thyberg, que vemos na foto acima, c hoje um dos prin-

cipais animadores deste intercâmbio.

A-X^iyf.y,
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Intercâmbio entre
Brasil e Suécia

TFJz.
Ministro da Suécia no Brasil

Atendendo a uma solicitação de O OBSERVA-
DOR, o Ministro da Suécia no Brasil, Sr. K. R.
Thyberg, escreveu especialmente para esta revista
as palavras que seguem, sobre o intercâmbio bra-
sileiro-sueco.

APESAR 
da considerável distância geográfica que separa o Brasil

da Suécia, datam de muito as relações entre os dois países. Já
no começo do século passado, foi iniciado um intercâmbio comercial,
que desde então se tem desenvolvido em importância e extensão. A
Suécia tem buscado aqui o seu imprescindível café. assim como outros
produtos tropicais, ao mesmo tempo que tem vendido ao Brasil motores,
ferramentas e outros produtos da sua indústria siderúrgica, além de
papel e celulose. Muitos produtos suecos obtiveram pela sua qualidade
um conceito tradicional e abalizado no mercado brasileiro.

O rápido e extraordinário desenvolvimento do Brasil nos campos
econômico, cultural e político durante os últimos cinqüenta anos, e
especialmente depois da primeira guerra mundial tem, naturalmente,
exercido grande influência no seu intercâmbio comercial. Quando o
Brasil começou a erigir a sua própria indústria, foi dado à Suécia, entre
outros países, contribuir para o equipamento das fábricas brasileiras.
Assim também, tem a Suécia em muitos campos, como por exemplo
na instalação de redes telefônicas e no aproveitamento da torça hidráa-
lica, contribuído para a modernização técnica de cidades e povoados
brasileiros. Na mesma medida que a exportação da Suécia tem crescido
em volume, também as suas compras no Brasil têm aumentado.

Durante os últimos anos tenho tido a satisfação de acompanhar
este sempre crescente desenvolvimento, que ultrapassou qualquer
expectativa. A Suécia, apesar de sua pequena extensão territorial,
ocupa o sétimo lugar na estatística sobre o comércio exterior do Brasil.
A exportação sueca para o Brasil foi, no ano de 1948, de 467 milhões
de cruzeiros e em 1951 subiu a 1.297 milhões de cruzeiros. Estas cifras
dão uma idéia bem clara da evolução econômica do Brasil, assim como
da elevação crescente do padrão de vida do seu povo. De um modo
geral, o Brasil pagou esta importação mediante a venda dos seus pró-
prios produtos. Assim, a importação sueca do Brasil, que em 1948 cor-
respondia a um valor de 383 milhões de cruzeiros, em 1951 se elevou
a 869 milhões de cruzeiros. Durante estes últimos anos novas infusões
se têm verificado no intercâmbio de mercadorias; basta mencionar os
fornecimentos de navios petroleiros suecos, que constituem um elo na
composição da moderna frota brasileira de tanques.

t- minha esperança que também no futuro o comércio entre o Brasil
e a Suécia possa continuar se desenvolvendo ainda mais dentro das
formas livres, que até agora o têm caracterizado. Sob o governo pátrio-
tico e clarividente do Brasil, certamente as possibilidades para uma
tal cooperação comercial encontrarão todo o apoio.
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A Sociedade Sueca

Ao Norte
Vive um Grande Povo

m CERTAMENTE a Suécia, em conhecer seu desenvolvimento
j seu aspecto social, o que des- econômico, porque já se admite

perta o interesse de quem procura como norma de subsistência do
¥.

Em 1947, toda a Suécia comemorou uma data singular, vista no mundo inteiro
com o maior simpatia — o quadragésimo aniversário do reinado de Gustavo V,
o rei esportista. Nesta ocasião foi feita a foto acima, do Palácio Real, em Es-

tocolmo, que é um símbolo da solidez da casa reinante sueca.
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Estado moderno a interferência
em atividades outrora de respon-
sabilidade privada. E mais ainda:
tem o Estado o dever de cuidar
das condições internas de seu po-
vo, através de uma legislação de
ação eficiente no todo comunitário.

Por mais curioso que seja, o
símbolo do absolutismo, que de-
terminou lutas permanentes no
século XIX, existe na Suécia
apenas na aparência, como tradi-
ção, a que se pode aplicar a fór-
mula conhecida de que 

"o rei reina
mas não governa". Se remontar-
mos bastante no tempo histórico,
veremos, em pleno século XV, a
Suécia dando uma das primeiras
lições de governo democrático. E'
que data de 1435 o chamado
Risksdag. ou seja, Parlamento
Sueco. Muito antes, pois, que as
idéias de Jean Jacques Rousseau
provocassem a revolta contra o
absolutismo, já na Suécia, embora
em moldes diferentes dos de hoje,
o que é evidente, se admitiam o
debate, a representação partidária,
princípios básicos em que se fun-
damenta a democracia bicameral
dos tempos modernos.

O REI E SUA FAMÍLIA

Um bosquejo apenas revela o
que, em suas linhas gerais, signi-
aca o atual Estado Sueco. Então
vemos o Rei, assistindo às reuniões
importantes e assinando as deci-
soes que influem diretamente na
vida do país. Desde os primórdios,
é uma Monarquia. Ainda no pe-
ríodo medieval, o rei era eleito
pelo povo, e somente a partir de
1544 o trono começou a ser herda-



AO NORTE VIVE ÜU GRANDE POVO 59

IP*" 'y*::wFw BL :í':x;-' #^Ü9E
T*^0^mEÊ WÊSbs**. -filai

^K i^^ fiy, 1

rj| K~' ^» -*^

TRÊS GERAÇÕES NA CASA REAL DA SUÉCIA
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Gustavo V, um dos monarcas mais
queridos e admirados no mundo

inteiro.

Gustavo VI, seu filho, e atual Rei da
Suécia, que ascendeu ao trcno re-

cent emente.

OPrincipe Herdeiro Carl
Gustaf

do. E no decorrer de séculos, com
raras exceções, embora em pleno
apogeu do absolutismo se admitis-
se o poder divino intervindo nas
decisões temporais, o Rei sempre
governou com a assistência dos
representantes do povo.

Sobre o atual ocupante do trono,
Gustavo Adolfo VI, pertence à
casa de Bernadotte, família real
da Suécia desde 1810. Isto acon-
teceu no decorrer das lutas napo-
leônicas, quando um dos maré-
chais do Corso, Jean Baptiste, foi
eleito herdeiro do trono sueco.
Em 1818 ocorreu a coroação. O
nome em francês foi trocado para
Carl Johan e assim o marechal
se tornou fundador da Família
Bernadotte.

O trono foi herdado de Gustavo
V, figura por demais conhecida de
todos. Por ter sido um dos raros
monarcas da Europa e ainda devi-
do à sua extraordinária capacida-
de de trabalho e vitalidade, o
último rei era dos raros monar-
cas que realmente possuíam pres-
tígio internacional. Durante 43
anos dirigiu seu povo e faleceu
com a vancada idade de 92 anos.
Por isto, o atual Gustavo VI conta

anos, e segundo os que o assis-
tem, conserva a vitalidade da fa-
mília Bernadotte. Viajado, conhe-
ce todo o continente; e como
pesquisador científico, tomou par-
te recentemente nas escavações
arqueológicas realizadas na Gré-
cia. Possui, além disso, uma incli-
nação tão bem ao gosto sueco,
pelos esportes e competições das

mais diversas: tênis, golfe, pesca,
esquiação.

Como estamos nos referindo à
Família Real, convém lembrar
que a Rainha Luiza é filha do
Marquês de Milford Haven e da
Princeza de Hessen-Darmstadt, e
neta da Rainha Vitória e irmã do
último Vice-Rei da índia. Nestes
breves dados verifica-se como se
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O Ricksdag sueco foi o primeiro parlamento instalado no mundo. Representa a
democracia sueca. A foto é da Rainha Luiza, cercada da Princesa Sibylla e

altas personalidades, por ocasião da solenidade da abertura da sessão
parlamentar do ano corrente.

entrosam as relações de parentes-
co entre as famílias reais que
subsistem na Europa. Seu casa-
mento com o atual Rei foi em
1923, na Capela de Saint-James,
em Londres. Segundo publicação
do editor Tore Henrich, diz-se da
Rainha Luiza: iu0s 

que conhecem
a Rainha pessoalmente comentam,
que poucas talvez, tiveram a suti-
leza e grandes qualidades reais,
que cada um gosta de expor da
sua própria realeza1'.

O filho mais velho do Rei, Prin-
cipe Gustavo Adolfo, morreu
num acidente aéreo em Copenha-
gen, em janeiro de 1947, com a ida-
de de 40 anos. Seu filho, agora
Príncipe Real, com a idade de 5
anos, é 64 anos mais moço que

seu avô, o Rei. O terceiro filho
do Rei, Príncipe Bertil, freqüen-
temente chamado "O Príncipe Mo-
tor", é agora o sucessor ao trono.
Tem 39 anos e acrescente-se uni
detalhe civil: é solteiro.

EXECUTIVO E LEGISLATIVO

A primeira curiosidade sobre o
Parlamento Sueco está registrada:
é o primeiro do mundo. Bicame-
ral, seus representantes são esco-
lhidos por cidadãos maiores de 21
anos em eleições livres. Consta
a Primeira Câmara de 150 mem-
bros, de mais de 35 anos de idade,
escolhidos em eleições indiretas
por um período de oito anos. Na
segunda Câmara, 230 membros não
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As grandes reuniões esportivas são o

podem ter menos de 25 anos, e
são eleitos diretamente pelo povo,
para o representarem durante

4 anos. Todos os anos. se assiste
à cerimônia da abertura do Parla-
mento. O Rei preside à cerimô-
nia. pessoalmente, no Castelo
Real, enquanto os parlamentares
se reúnem na Casa do Parlamento,
pela primeira vez, na qual, segun-
do antigo costume, não é permiti-
do ao Rei entrar.

Como em todo o país democrá-
tico, a composição do governo sue-
co depende da configuração políti-
ca do Parlamento da época. Há o
Ministro de Estado que prática-
mente é o chefe ativo do govêr-
no e dirige os 11 chefes de depar-
tamentos, além dos 4 ministros"sem função especificada". Enu-
meremos os Departamentos: Mi-
nistérios da Justiça, das Relações
Exteriores, da Defesa, das Rela-
ções Sociais, do Interior, das Co-
municacões, das Finanças, das
Obras Públicas e Educação, da
Agricultura, do Comércio e dos
Suprimentos.

No que diz respeito â adminis-
tração, o país está dividido em
24 províncias, com o Distrito Fe-
deral na cidade de Estocolmo. Co-
mo ainda se leva em consideração
o que existe de tradicional no país,

i.
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espetáculo preferido do povo sueco.

as leis em vigência permitem que
as próprias províncias se gover-
nem em separado, administrem
suas finanças o que enfim é ape-
nas supervisionado pelas altas au-
toridades do Executivo federal.
Quanto ao Judiciário, funcionam
hoje no país nórdico 4 altas cortes
e uma corte suprema. E como todo
país que deseja manter a sua liber-
dade internacional, proteger-se de
possíveis agressões, a defesa da
Suécia é baseada nas forças arma-
das. O treinamento militar é com-
pulsório, consistindo em todas as
armas modernas de que necessita
um exército de nosso tempo: in-
fantaria, artilharia, cavalaria, fôr-
ca aérea, defesa do lar e defesa
civil.

E' isto o que orienta a Suécia:
suas bases democráticas internas
e sua ilimitada confiança em que
os problemas internacionais pode-
rão ser solucionados através de
acordos entre potências que po-
nham acima de seus interesses
egoístas o sentimento de proteção
à comunidade. No plano interna-
cional, os suecos não se afastaram,
nos momentos mais difíceis da his-
tória dos últimos trinta anos, de
sua linha rígida de obediência aos
tratados, e de respeito à neutrali-
dade imposta a si mesmos. E
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A juventude sadia é uma das mais vivas exvressões do povo sueco. Aqui vemosum grupo de jovens da "Lotta Corps" — corpo feminino auxiliar do Exército —
conduzindo bandeiras nacionais numa parada no estádio de Estocolmo.

quanto à sua política interna, que
o digam as reformas sociais que
não permitiram viessem os aconte-
cimentes encontrar uma Suécia
em dificuldades para a solução dos
problemas internos. Foram mais
além, acrescentando às providên-
cias já em vigor, outras que aper-
feiçoaram a legislação social hoje
vigente no país, das mais moder-
nas da Europa e dando ao homem
da classe média e ao operariado
um nível de vida nunca antes ai-
cançado. E' mais um exemplo de
como através dos princípios demo-
cráticos se alcança o equilíbrio
social.

INDÚSTRIA SEM CARVÃO
E SEM PETRÓLEO

A este respeito, vale a pena, an-
tes, lembrarmos como se verificou
o desenvolvimento industrial da
Suécia. País sem carvão e sem pe-
tróleo, como poderia ter alcançado
o alto índice somente comparável
aos grandes países de sólida eco-
nomia?

Teve, pois, de ser construída,
pelas mãos dos próprios suecos,
sua independência econômica. Não
se tratava de tantos países que pos-
suem riqueza no subsolo e por cir-
cunstâncias diversas ainda não cui-
daram de explorá-las. Mais ainda,
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havia outro fator que dificultava
o desenvolvimento do país. Eram
as extensas áreas de florestas, in-
vadindo e se espalhando em todas
as províncias. A floresta cobre
56,59? da superfície total. Mas ou-
tros dados nos dão idéia de como
este problema se torna difícil: na
Dalecarlia a quantidade de árvo-
res chega a 73'A e em Norrland a
superfície arborizada é de 135.000
quilômetros quadrados.

Muitas árvores e muitos rios de-
terminaram o fato de a densidade
de população não alcançar o mes-
mo nível que se verifica na maio-
ria dos países europeus. Tornava-
se até mesmo bastante difícil
evitar que a economia do país ti-
vesse caráter insular: apenas ai-
gumas áreas fossem satisfeitas
com o avanço do progresso, e desse
desnível ocasionassem profundos
problemas de cisão demográfica.
Acrescente-se, também, outra di-
ficuldade com que sempre lutou
o governo sueco. No século passa-
do — em meados, principalmente
— com o advento industrial, as
empresas européias começavam a
adquirir em países de grandes ex-
tensões não cultivadas, quilôme-
tros de terras. Era difícil para o
o governo deter os agricultores,
induzindo-os a não aceitare m
as ofertas, por demais tentado-
ras, na época. Mas foi neces-
sária a intervenção direta do Es-
tado, com medidas apoiadas em
lei, no correr de 1850. Impediam
aos estrangeiros a aquisição das
florestas. Mas se isso era um pro-
blema, levantava outro, o de aten-
der aos interessados que viviam
com dificuldades, da agricultura.
Nasceu então a idéia de recorrer-
se aos empréstimos, tendo como
base a receita orçamentária do
país. E não fossem os capitais em-
prestados pelos ingleses, franceses
e também alemães, não teria a
Suécia se preparado para a ascen-
são ao industrialismo. E' certo

A ginástica — e o seu nome não é
"sueca" ? — e a bicicleta são duas co-
queluches populares. Ao alto vemos
um dos espetáculos ginásticos de ra-
ra beleza, e embaixo um flagrante do"Slussen", uma das principais vias de
Estocolmo, por onde passa diária-
mente, pela manhã e ao entardecer,
uma quase infindável torrente de bi-
cicletas dos trabalhadores. Na Suécia
existem mais de três milhões de bici-
cletas, estimando-se que só em Esto-
colmo, cuja população, é de 640.000
habitantes, há 425.000 destes popula-

res veículos.



AO NORTE VIVE UM GRANDE POVO 63

ryryxyyyy-yyyy x .,..¦,-;¦-_-•¦ <-¦.-¦ -• - •--. —.. ,t---,: .-...v.__...r~r^^__™^.y___~ ...... .^.p.;^,,.^,;.,^.,,...-.^  .,.^.n^^.^^v,-..,^.,,r.....r~..-^. .-..„...,,.-,f..:_.:,,» _x... r; ¦ ^gjr 
"

!..'i :,'.'.;;.;j •,- ;-"-•". .'.¦ ¦ ' x' -. -yy.- .-.-• v;<v< ..¦¦..• .--,/¦¦¦¦' -.&&*¦ •... ''--....$.¦ '¦¦'•'y-y' >v '•'¦ .''-'-''x.'. .-.. ,. ¦ • ¦. 'X .• - ;¦ •".••. .¦•¦¦••.- ¦-.' .;.'• ¦ '¦ ,¦ .'.. x x y -y ¦ . §&»Uí!'V-.-:' ¦'-' ¦"' v'x'.-. 
'.• x.,..,x. • 

;;x.,.:. ¦;.; ;..;.r.. . ' 'X-'' I £ .. - jj*,* ...' ,..x ¦ . " '.: -. f

tó/vv-X.-.. • X X-^:v.i'-' ••:,,.:<»;«*:• •¦.-.. ,-'.;,. ,X r-.; ;XvVx ,. jÊt. - •' », . ¦¦ i
y ' '¦>%. •"• é '¦ ' '*' 

-¦•' -',-'•

i&fiS/ilf* ' s. ' ¦¦-'• .« •¦¦..>¦":¦¦,<- .x,. :¦:<;¦¦>¦¦¦-  ..; . a4. >'X;'... .;•' f,„.;ê:::v\,,.;v, v ^:X6Í W''.XX

Ü .. ' ¦ ' 'o>sx: 
*..x:...':.; [¦::.;.¦: y*1m"™'« -'¦•¦ÍV. ¦¦¦¦ ' x'V. .-,*. -"x^xx,:;. x,x^m€'y©;^ < yy...;.-... :< :,,i;

BlMAHHitfflBfc.&i£LBMi i_ iBi Jb Whb* J^»'^^i ..* fl * flflflr' ^•'¦ll tt^fiae)''á».''' t--"j^.'-'—<¦» 'íT^"rJf"Mt;»-r' 2T2S7«IfllnfllflllHfllll flfllnNPNaflfll iftlk. 9^^A_Jflll flflB flUHh. _^flH Àâ.-Bh-VíW&&MX'lijmÊt IIBfllIPEIW^ - ^I^H Mm^ mm • • ¦ ^H ^H M^^BIMJlW^JBp j*7^*T*. *¦ >¦«*¦* iTtM' ^^B:í;S^jàíf.- : 'tf ^fcJ^fMpf**1 l"*^Wii¦ mf Mr-*^iP***

mAwM mm W^ mm ^P^BmW^^^yii WÊB*** W& 11' : i

l»wi¦ff^* -f^W PPfc-tUBLJMPBBL^aKjl BBf^*C ^P^^X-rlTr' . ¦' í \mM mmw^i t%mmmmmWJ^T^ y^^^—màÊÊtyJt* \ •»^^mmmSmmmmm mmt ^W
r:jirr7~'^~ ! I w^^^wt^g*!^^M*laSB9HM«Wgpgg±aiii^^ -^LPy«at ^rl

i^jE^^y!-t. M^MMBBBBBMBM»MlWrnffTiMWMM«M^^n fll V""'^aMMMlBMBriiSllti^TiBWBli'^^mmmw^AmwÊmwmmmíi ... ..jgBwral»™!
*^ ^'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmm^^mr^^wimiy^^^^^^ •¦^¦1 ^«flBBHU 

^^B 
¦V^a.^ÉH ¦¦¦ft#n Jt^j^A.JM L^^^^^&Wr^BBJHbiÍ^Ml

^| HkJaí^^V^I ^^^mm mmmmm^^^m-L-S^~^iz WÊÊÊm^ '^^1 B. ^Pl^Mb ¦b^^"'.!*-^ ! UBTibI ibEdM^df^^SnMMBE

Bo|»«-c^rij(i*r'^^B V BV^^^ ^¦^¦B BV^fli i^d ¦ -Bf" ^BBBBBBBBBBBBBBBBB ¦bBJIhhíi^Bk i * vtBI Bb^ .Aw.Amm Bb^P^^wp^W ¦¦¦ ^^-^r*,^- BTBB Sp^B^tW!
K«t'~ **x^*^4^i^m^^^mm^ÊÊ^F^^^-^mmm B™^^^^^^v*Bx^ ** Jl BjrBv vSftfl Br-' mtÍbBI BBd^^^^jW^TT^âBV^T^VHt BbbBJbut :*"4>*'^íBH PBW^^uH
^Wwí*"*»^ttP^^rf5?B S^T; ^BúflBl ._*»^ IBr^ s£m FJflâ &^àmWLJCs£lmu7^&mmI mWpm'mmmitfvm mmTWÊÊimwSÊf^^ ¦'^rfdBae^MlQ B^^^p?5B«£1j^éÉH BJlP^ 'SHPl^ãfBf^^^ ^^^^^mBB^^'' i&^B BB xJKBBBBBBBBBBBBBBBBBBrãSCaí^^^- Sr>^^- * j BBA^aJítf^raPiBB BKíBBmíBE

BPBJg^ait^^^iíÉif^^^ ^^fjjgsSJBBBMBBB^^^SjBB^^^^^ ^^tBBjJWJWJWJWWJWJMWBlP^^r^'^"'' "• J^':-''^mí?^^ • " •"'"' " ^tf^fiBl 8T^-*' i-^^r^'^irTMBMBMJBW^BB9W9ff^'^^r' I tf^BjWJWJWJWJWJWJWBWB^^i^^riiSffT^^^'^ í^BBIh

r-.vuvi'' B^Qi Pi^&rT tJr*^ j&$h*mm\ W> ? jÍSL^B bP^ Bü
n wS^ifl P»Si'^ W*«^Kii^^ ^B^y s :*M Wímm *Êf$yj'^*üm\ m\.mammm BmB BkT;^'^

|H|^^^^fe^K BB^HSS^»||^ ^f*^ ^^AmWÇy jr--^wÊmmml^^&mmwmw^w^ £m\ Btx

¦BbBp^^*,^.^®bb1 ^l^^^ '^H F(/y«i bf^ ^^ÊbB ^í
§j&iflBSf^i,xx ¦ ¦íiwBBSSsSaai!''1^' '«âja B^r iJ^_„^í:-X3M(i »8 s«i 3W^ Tii '-v^H^wi^B BWK'. -

lr^ --^Émm\m\\m\\W M'Êmm\m\^^m\W ^^fip^liiiiilll^P^a
^a LJí / ?>!« P: iS»331 1^ ¦ ' ---^t^ V'-^uBfl BBBBBBT <-^Skmm BBBB^^-: ¦* 4li^K0wSnxyPBB^^aBMBl BBs*iáíSsííBawW'*-**^ *: '-'"iCSíÜE*^' v*^ ¦mmW / -*%wmm mmm$' .- ^WwfSvMsmmmmwm W^^ÊÊm^^^^^^SÉ^^^^yyii<mz m\mm I •yy4MàSm\ wêwS ¦ * sf^aHwSSiJHBI EBíisí^H B^P^?^ .r* yyyy%M&&iBfè&::&£h •

BB* 'i ii" il|f' BBBBBPl IIWBliii H ;' "y^&IW^l^ il^iáHBm^^Vi B^ sr^^\i^w^!^t^y^

I*i«J-*<mZ£Sm 
' ' * Wmm ' < ^WlPfe í -'^^^-^ AmmmW--' ' *

g^&°iy>^i^v>i^ '#> f«—~*r ¦: .^ ¦^3BBBW't« ¦*< v ^i-» »^nB^^^», *tLM*'2,i$ íW^V** k *•„« «ii^- ''-y^y«-íA^^^^mW*y mÈÊÈÈÈ^mml^mmÊ
A Suécia moderna e grandiosa. Vista da entrada do lado sul do sistema de ligação, em Estocolmo, mostrando a Pon-

te Shansbron, recentemente inaugurada, e que liga o centro da cidade com os subúrbios do sul.

que muitas dívidas somente em
dezenas de anos teriam de ser
amortizadas. Mas a capacidade do
povo, sua eficiência e também
certo gênio inventivo, favorece-
ram o país. Hoje a Suécia não im-
porta capital; exporta-o, desde há
vinte anos.

LAGOS E RIOS —
FORÇA EM REPOUSO

Gênio inventivo, não tenhamos
dúvida, contribuiu para o desen-
volvimento da economia sueca.
Em 1870, Wenstrom descobriu o
processo de transporte da energia
elétrica através de correntes tri-
fásicas. Ora, a configuração do
país permite a utilização da ener-
gia, tal o potencial de suas bacias
hidrográficas. Podia-se dizer da
Suécia que toda a sua força es-
tava nos rios, nos lagos. Mas por-
que a ciência ainda não encontra-
va um processo de aproveitar esses
recursos naturais, podia-se afirmar
que toda a sua força em potencial
ainda se encontrava em repouso.

Voltando ao processo de Wens-
trom, tratou o Governo de utili-
zá-lo. A princípio, foram equipa-
das as quedas dágua do sul e do
centro, embora ao norte se en-
contrassem 75% dos recursos
desse gênero. Convinha, porém, ir
aos poucos. Encontrara-se um
substituto para o carvão e o pe-
tróleo inexistentes. Praticamente
inexistentes, pois toda a extração
das minas de carvão de Scania não
vai além de meio milhão de tone-
ladas, o que aconteceu em 1945.
Quanto à turfa, de pouco valor in-
dustrial, sua produção no mesmo
ano alcançou um milhão de tone-
ladas.

Com as instalações hidráulicas,
em 1939 a produção de energia
elétrica atingiu 9.000 milhões de
kW-horas. Este potencial produti-
vo cresceu para 14.000 milhões de
kW em 1946. Observe-se agora a
economia advinda para o país.
Em quatro anos foram poupadas
7 milhões de toneladas de carvão,
não., utilizadas pelas estradas de

ferro que foram eletrificadas. E
segundo notícias mais recentes,
nas linhas de Gotemburgo a eco-
nomia desse combustível subiu
para 500.000 toneladas anuais.
Não há, na Suécia, perigo de vir
a seca prejudicar o fornecimento
hidráulico, porque os lagos asse-
guraram produção constante, tan-
to no norte como no sul do país.
Detém o Estado um terço da pro-
dução hidrelétrica, o que lhe per-
mite fixar os preços de compra do
quilowatt.'E apesar de sempre e
sempre o consumo estar aumen-
tando, o preço da eletricidade na
Suécia não subiu a partir de 1939,
tendo em alguns setores da eco-
nomia, alcançado baixa. De toda
a produção, três quartos são absor-
vidos pela indústria; 14% se des-
tina à agricultura e o restante é
aplicado no consumo particular.

TRANSPORTE EM
PRIMEIRO LUGAR

A par dessa preocupação em
substituir a escassez de carvão e



A vida na Suécia tende para o moderno e para o prático. A arquitetura e a
decoração vêm demonstrando cada dia mais este sentido. Ao alto podemos
ver um dos interiores mais aplaudidos na Exposição de Vivendas realizada em
Gotemburgo. Embaixo, o novo pequeno carro de passageiros "Saab-92'\ fabri-

cado pela Svenska Aeroplan Akiebolaget, Linkoping.
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de petróleo, num país carecente
de outros combustíveis, havia ou-
tro grave problema a resolver.
Fraca se apresentava a densidade
demográfica e somente a melhoria
das comunicações viria em parte
coordenar as atividades do norte
e do sul. Tornava-se imprescindí-
vel ligar as indústrias e os portos
com a máxima urgência. Era obra
difícil, caríssima, a exigir investi-
mentos bastante onerosos. Mas
urgia realizá-la. Somente na parte
central e meridional do país era
possível a navegação interior. Não
bastava às necessidades do país o
comércio de cabotagem. Assim
nasceu a idéia de trancar a Suécia
de vias férreas, articulando-as
entre si, além de ligar o país aos
vizinhos e mesmo através de fer-
ry-boats com a Dinamarca, a Ale-
manha e a Polônia.

Estava decidido o Parlamento a
dar início ao plano, no século pas-
sado, tendo o Estado, neste come-
timento, toda a responsabilidade.
A quem desejasse estender as li-
nhas às suas indústrias, era faeul-
tado. E assim nasceu, a par do*
desenvolvimento na atividade es-
tatal, a linha de exploração priva-
da mais importante, há pouco tem-
po rasgatada pelo governo, que
ia de Gotemburgo a Cavle, atra-
vés da Dalecarlia. Mas tal é o in-
terêsse de tomar a si a responsa-
bilidade nesse sentido, que não é
de estranhar tenha o Rikisdag
aprovado uma lei, pela qual o Es-
tado pode resgatar pouco a pouco
as linhas férreas particulares, na
medida que as conveniências eco-
nômicas o encomendarem. Mas o
que se deve acrescentar, no seu
aspecto puramente técnico, é a
alta qualidade das estradas de
ferro suecas, tal a consistência do
material utilizado, de grande re-
sistência ao frio e à neve nórdicos.

Não iriam parar ai os trabalhos
do setor das comunicações. 0
plano de desenvolvimento das es-
tradas de ferro foi impulsionado,
mesmo naquela fase em que o
mundo entrou em depressão das
mais sérias depois do crack de 1929.
O governo utilizou os desemprega-
dos na construção de ferrovias
ainda não concluídas. Além disso,
afora as estradas de ferro, tam-
bém foi vultoso o empreendimen-
to rodoviário. Antes da guerra as
estradas de rodagem perfaziam
um total de 110.000 quilômetros
e só na região de Norrland, trans-
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HO NORTE VIVE UM GRANDE POVO 6íi

portavam um milhão de passagei-
ros por ano.

E assim vem o governo com a
determinação de construir uma
obra que dê ao seu povo todo o
conforto de que necessita.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Ao mesmo tempo, a situação fi-
nanceira do país vem melhorando
consideravelmente. Os emprésti-
mos do Estado, nos últimos anos,
são destinados a financiar empre-
endimentos econômicos de provei-
to coletivo. Na parte orçamenta-
ria, é das melhores a situação : em
1946-47 o orçamento se elevou a
3.606 milhões de coroas, e todo o
dinheiro empregado internamente
provém da arrecadação. Por sua
vez, isso não afeta as economias
do povo, de modo geral, cauteloso
na aplicação de seus rendimentos.
Prefere depositá-los em bancos, e
daí surge o capital necessário para
o governo desenvolver seus planos
econômicos. Há 22 bancos comer-
ciais com um total de 1.030 filiais,
em todo o país, e os depósitos ai-
cançaram recentemente a soma de
7.500 milhões de coroas.

COOPERATIVISMO, FORCA
DO ESTADO

Não passa despercebido ao ob-
servador das condições econômi-
cas da Suécia, de sua conjuntura,
a influencia decisiva que as coope-
râtivàs representam. Porque real-
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A cooperativa — e o OBSERVADOR há três anos dedicou uma edição a este
respeito — é provavelmente o símbolo mais significativo da Suécia. Em
nenhuma outra parte do mundo o sistema se desenvolveu tanto, e ao fato se
liga, inevitavelmente, a tranqüila vida social que se observa no grande pais
nórdico. Tanto nas zonas urbanas como nas rurais, as cooperativas desempe*
nham papel saliente na vida das comunidades, sendo o centro das provisões
de todo o gênero como também de reuniões sociais. As fotos nos mostram uma
freguesa que demonstra os métodos práticos adotados nas cooperativas, e a

fachada de uma "kooperativa" em zona rural.
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mente são de uma importância de
primeira grandeza, merece que se
destaque a experiência empreen-
dida com o cooperativismo na
Suécia.

E' uma atividade orientada pelo
govêrno. Já nos referimos aos Mi-
nistérios que constituem o Exe-
cutivo sueco. Cabe ao Ministério
do Interior o de Assuntos Sociais
(Social departementet) a distri-
buição das tarefas, sendo de sua
exclusiva competência a direção
de órgãos administrativos, inclu-
sive os que se relacionam com o
serviço sanitário, a beneficência
pública, a proteção à infância, os
seguros sociais e outros problemas
de interesse geral. Existem, por
isso, diversos organismos centrais,
dependentes do Ministério do In-
terior e de Assuntos Sociais. Estão
neste caso a Diretoria Geral de
Saúde (Medicinalstyrelsen), o
Instituto Estatal de Higiene Pú-
blica (Statens Instituí for Folhai-
san), o Departamento Nacional
ed Seguros Riksforsakringgsans-
falten), e o Departamento Geral
de Pensões (Pensionsstyrelsen),
para atender aos diversos seguros
que a legislação social obriga rea-
lizar. E ainda depende do Minis-
tério a Diretoria Geral do Traba-
lho e de Previsão Social (Sociais-
tyrelsen), cuja autoridade se es-
tende aos casos de criação de
caixas para os operários, imigra-
ção, sanatórios, instituições de
beneficência pública e proteção à ;•
infância.

A partir de 1939 criaram-se ór-
gãos especiais para dirigir a pro-
dução e o consumo. Um deles é a .
Comissão Estatal de Abastecimento r
(Statenslivsmedelshomission), que*
regula a produção, o consumo e o
racionamento de víveres. Funcio-
na também a Junta Reguladora de
Preços (Priskonotrollnamden),
que dirige o desenvolvimento dos
preços no comércio e tem capaci-
dade de examinar a procedência
de aumentos considerados injus-
tificados, tornando-os sem efeito.
Ainda funcionam a Comissão Es-
tãtal de Controle de Salários (Sta-
tens Lonekontrollnamd), encarre-
gada de vigiar os salários em todo
o país. E além destas comissões
funcionam outras com a finalida-
de de verificar a distribuição e
aquisição de combustíveis, de fis-
calizar as condições de transporte
e de observar as condições do de-
senvolvimento industrial.

Que resultados práticos têm ad-

vindo de tudo isso? O progresso
é sensível no referente às coopera-
tivas de consumo e de casa-pró-
pria. O movimento cooperativista
de indústrias lácteas compreende
93% da produção do país e o das
cooperativas de carne, 75% cio
consumo.

Deve-se notar que grande parte
desse resultado alcançado no co-
operativismo em ação na Suécia,
decorreu da intervenção inicial do
govêrno, criando leis que favore-
ceram os pequenos proprietários.
Hoje a Suécia é um país onde o
latifúndio não existe. E tudo isso
é conseqüência de uma política
agrária que remonta ao século
XVIII, desde quando a terra per-
tence realmente aqueles que a
cultivam. No século XIX o parce-
lamento da propriedade agrícola
continuou. Segundo comentário
do Jornal do Comércio de Lisboa,
a respeito, a autoridade do Estado
tem sido implacável em evitar
que as terras deixem de ser culti-
vadas e se tornem propriedade
inútil à coletividade: "E desde o
princípio do nosso século até ao
presente a capacidade produtiva
do agricultor sueco aumentou 60%
na exploração da terra e 100% na
criação de gados e indústrias deri-
vadas. Para este resultados con-
tribuiu largamente a obra legisla-
tiva das últimas décadas, inspirada
aos sucessivos governos pelo de-
sígnio de estimular em todos os
aspectos o rendimento da econo-
mia agrária. A legislação sueca
é implacável, de fato, com os pro-
prietários que procuram tirar pro-
veito das terras que lhes perten-

..vêem por quaisquer meios que não
sejam os da exploração intensiva
e só comissões especiais têm a
seu cargo a fiscalização das pro-
priedades pertencentes a socieda-
des anônimas ou absentistas, im-
pondo fortes multas aos que não
financiam capazmente a explora-
ção ou abandonam os campos de
modo a torná-los impróprios para
cultivo'*.

Foi a partir do começo do sé-
culo que se iniciou um movimen-
to a favor da pequena propriedade,
em que se defendia a estabilização
da propriedade chamada familiar.
A princípio as parcelas pouco pro-dutivas se reagruparam, a par de
providências facilitando o crédito
e o povoamento. Em 1904 come-
çou a funcionar um Fundo do
Estado e quando em 1939 começou
a última guerra, 10% das expio-

rações agrícolas da Suécia eram
financiadas por este organismo, e
50.000 recebeream benfeitorias.
Ao mesmo tempo, os Departamen-
tos administrativos se aplicam com
intensiva atividade na melhoria
das condições agrárias, estudando
as condições do solo, selecionando
as espécies. E assim vem se ob-
tendo resultados positivos, numa
Suécia em que, devido ao aspecto
físico, apenas 9,1 % de terra são
cultivados. Substituiu-se o feno c
forragens pobres pelos conhecidos
tourteaux e outros produtos de
alto poder nutritivo. Ao mesmo
tempo, no setor da pecuária, au-
mentou o número dos produtores
de leite que atualmente alcança
1.700.000 e o rendimento médio
duplicou nos últimos sessenta anos,
com a percentagem de 4,5 em gor-
duras no leite. Tal a importância
que a criação de gados e lacticíniòs
asseguram aos produtores suecos
65 a 70("< do seu rendimento nor-
mal.

Se de um lado é o fator técnico
que vem determinando esse desen-
volvimento, por outro deve-se à
aplicação de medidas sociais. Há,
atualmente em todo o país 860
cooperativas que se responsabili-
zam pela compra coletiva de adu-
bos, de forragens, de carburantes,
de máquinas. O comércio global
da confederação das Cooperati-
vas Agrícolas alcança o valor
anual de 110 milhões de coroas.
Mas o êxito considerado mais com-
pleto cabe às cooperativas de
lacticíniòs, constituídas em 1932.
Cerca de 700 das 925 grandes ex-
plorações de lacticíniòs da Suécia
estão integradas nessa organização.
Duzentos e cinqüenta mil fornece-
dores confiam-lhe 2.800.000 tone-
ladas de leite, ou seja 90% da
totalidade do leite vendido no país.
E ainda: graças à organização
cooperativa, mais de 50 % da pro-
dução agrícola sueca é negociada
sem intermediários, garantindo
prosperidade aos produtores e aos
consumidores, melhores condições
de qualidade e preço. Vê-se que o
cooperativismo é, realmente, a ala-
vanca da economia sueca e em
torno do qual se assenta o equi-
líbrio de sua conjuntura.

MAIS CASAS E QUEBRA
DE MONOPÓLIOS

Se ao lado das cooperativas de
consumo o Estado se apresenta
como um incentivador, o mesmo
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acontece nas demais organizações
cooperativistas tendo como finali-
dade o bem-estar social. Funciona,
dentre as mais importantes coope-
rativas de habitação sueca, a "So-
ciedade de Economia e Construção
dos Locatários" que possui dele-
gações ativas em 70 cidades e
agrupa 35.000 famílias. O preço
é geralmente inferior em 30% dos
do mercado livre de habitações.
Mas se esta espécie de cooperati-
vismo floresce nos centros urba-
nos, principalmente entre os ope-
rários industriais, o de consumo
predomina entre os camponeses e
elementos da classe média, desen-
volvido especialmente depois da
guerra, integrando-se nessas orga-
nizacões mais de 60.000 aderentes.

¦a

E em seu conjunto nacional se
eleva a 850.000 ou seja 14% da
população sueca. Ainda a esse res-
peito, é o Jornal do Comércio de
Lisboa que esclarece: "A União
das Cooperativas da Suécia desem-
penhou durante muitos anos, des-
de as últimas décadas do século
XIX, a missão de representante
das uniões locais junto ao poder
central e do grande comércio.
Desde 1908 passou a atuar como
sociedade de compras por grosso
e a partir de 1920, enveredou pelo
fabrico de certa parte das merca-
dorias que distribui entre os seus
aderentes. As maiores padarias,
salsicharias e mercearias de Esto-
colmo são exploradas por essa
vasta organização de serviço so-
ciai".

Outro papel que na Suécia cou-
be ao cooperativismo solucionar:
quebrou os monopólios que se
constituíam em certos setores do
abastecimento público, dando iní-
cio à fabricação de calçados, seda
artificial, bicicletas, etc. Sob a de-
nominação de "Luma" funciona a
mais original das empresas indus-
triais da organização cooperativa
sueca, com capitais variados e que
explora em Oslo e Estocolmo duas
fábricas de lâmpadas de grande
reputação no mercado europeu.
Quanto aos lucros das empresas
cooperativistas, são depositados
nas uniões para novos empreendi-
mentos que transcendem as fron-
teiras do país. E de tal forma o
sistema cooperativismo tem se di-
fundido, que Noruega, Dinamarca
e Finlândia deram início à organi-
zação de entidades similares, o
que vem demonstrar a possibili-
dade de colaboração econômica

internacional, em base puramente
cooperativa.

PENSÕES E EMPRÉSTIMOS
A VELHOS E JOVENS

Temos, pois, num ligeiro escôr-
ço, a atividade cooperativista da
Suécia. Inúmeras seriam as ob-
servacões a fazer sobre o que o
governo desse país nórdico vem
realizando de benefícios para seu
povo. Mas dentre as recentes pro-vidências de amplo alcance social,
merece registro o relacionado com
as pensões. A partir dos 67 anos,
todo cidadão sueco recebe uma
pensão anual do Estado: solteiros,
1.600 coroas e casados, 2.400, no
máximo. No caso de viuva, casada
pelo menos 5 anos, recebe pensão
anual suficiente a partir dos 55
anos para o sustento próprio e de
seus filhos. E' tal a soma de be-
nèfíçio nesse setor, que estas pen-soes do Estado figuram na despe-
sa pública num total de 781
milhões de coroas, favorecendo a
cerca de 700 mil velhos. Outros
benefícios sociais se acrescentam:
o governo concede um emprésti-
mo de 2.000 coroas aos casados
que vão estabelecer seu primeiro
lar; as futuras mães recebem de
75 a 125 coroas e cada família re-
sidente, seja sueca ou estrangeira.

recebe um adicional de 65 coroas
por criança, ao fim de cada três
meses. Livros escolares e lanches
são gratuitos para todos os alunos
no país. A educação primária e
elementar é também gratuita. E
ainda no setor de assistência, o
Estado estabeleceu um emprésti-
mo para um máximo de 90% do
total das construções particulares,
a quem deseje edificar sua casa
própria. Os restantes 10% são des-
tinados em caixas ou por serviços
prestados.

Assim é a Suécia. Quase 150
anos de trabalho pacífico torna-
ram um país inculto e devastado,
dominado pela natureza, num pro-
dígio de terra em que o homem
se impôs e venceu. Através do
trabalho industrial e racionalmen-
te aplicado voltam os suecos a
desempenhar seu papel de pionei-
ros entre as inúmeras instituições
que florescem vitoriosamente em
seu país. E coisas assim aconte-
cem quando um povo compreende
que o caminho do progresso está
no trabalho bem dirigido e na

s divisão racional da aplicação da
riqueza em benefício de todos
aqueles que vivem em comuni-
dade.

CONJUNTURA ECONÔMICA
Acompanhe a evolução da eco-
nomia brasileira e mundial, lendo
"CONJUNTURA ECONÔMICA tf
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A Terra e a

Paz e
Entre Lagos

DISCORRER 
sobre a Suécia cia

nossos dias é o mesmo que
Lembrar um oásis de tranqüilidade
e trabalho numa Europa inquieta
e temerosa de seu futuro. Outra
idéia não ocorre, mesmo ao ubser-
vador distante, que somente atra-
vés de informações, de elementos
estatísticos, de dados colhidos era
fontes de autentica probidade, co-
nhecc a Suécia em seus aspectos
mais característicos. Sabemos en-
tão porque aquele povo, de tradi-
ções que remontam à época dos vi-
kings, aos poucos edificou uma
civilização hoie tão sólida como
o esforço construtivo que isso re-
presentpu, no correr do tempo.

Porque falar no povo sueco sig-
nifica aludir a um passado de
curiosas histórias e a um presente
que se ajusta au desenvolvimento
social da humanidade. Sem mes-
mo abalar os alicerces da tradição,
tão respeitada hoje quanto nos
tempos de outrora, a Suécia é um
exemplo de como se pode construir
sem arrancar pela base o já reali-
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Gente Sueca

Riqueza
e Florestas

zado. E' outro, pois, o caminho da
renovação.

Tendo como denominadores eu-
muns trabalho c tranqüilidade, à
medida que a comunidade exige
bem-estar alteram-se as institui-
ções. reformam-se os códigos,
adaptam-se às novas épocas as rei-
vindiçações necessárias para que
nunca se perca o ritmo da ordem
e da prosperidade. Eis, portanto,
o sueco dando ao mundo uma lição
de solidariedade e dignidade co-
letiva. Tão velho e grande, este
mundo vem lutando por aprender
as soluções aos problemas graves
que os povos suscitam, enquanto
no norte europeu, um país de geo-
grafia irregular, enfrentando di-
fiçuldades de sua própria confi-
guração, aplica normas de vida
social através de um caminho que
não fere os princípios da liberdade
individual.

METADE DO PAÍS:
FLORESTAS E LAGOS

Realmente, sua geografia é irre-
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O mapa do extremo esquerdo dá-nos uma idéia da configuração geográfica da
Suécia e os produções regionais. As fotos nos recordam as atividades básicas
da indústria e da agricultura que tornaram aquele país destacada potência
mundial. Utilizando métodos antigos e modernos, o sueco tira de sua terra o
necessário para si e para exportar. Na indústria tem alcançado apreciáveis
progressos em viuitos ramos, especialmente o da construção naval. A foto in-

ferior é da nova fábrica de motores Diesel do estaleiro de Gotaverken,
cm Gothenburgo.

BH K»Ly_ ^^IsS fiíBi

¦B^ ^^""^^BB BBBBBBMMtaMM BHSJ->"- .. -'^gS BH

E'''-;* .< """".' 
^bbbbb bmbh

E9 BaÉM EífJB BB»£-*â11bÍ '¦¦¦¦
BB^BB M»| MÜW BBp3BB BBcE?a^B BBB^:<>0.?%sSyy -^

bYAbbb. juIééUím^i i ^^^*^iWB^BBHMBflBFM»B^v«g?3sKw^B .Br* ¦» ^bSIÍ^^BWBI^HmmÉb»»»BBB BK iiF'^BBBr F P^l I BBBBBBÉBÉBBBMB>inlWIIWf#a^»if «ifll^BK ^feaa^BKáS^MKl—*'- '¦¦¦•¦ & JBBBBBflfl BBEí^B *¦»*»¦ BBEluf£9H BBI*^~", ¦'*&'¦¦.-*?¦ \.?. ' j jfBB»>¦frmlUxM BB B™^~t~^ W**^S
^liBfcLT r BjI BAJBL^ %BE" IPMwJ jEaBiakJj&- ¦'•jfiirffl EJv *1B B^*-^ BIlKBlBikBB^'MBBJFP^wA^^BmíVB

«BaBfl Bb*- /ai BXSw^^^fn B^Bmií21í^B1B&^ ''-''SBI-ii^^BJ VB^^H

Rttt HÜfl BsLBBÉi ÜfciJi ' i i"'- ^ BPÉmÉI B r
¦¦ BBBBB^IIbkJV BBMBb BBaM^K_'^ *-^^^^^^ r H lar 33t J^^^^tb^^bI feBlBBBE BBfe^aVl BBàaiírt3Kí?^^f^^^' ¦/¦ k ¦< ¦ ¦ IhVJ BBViBBs^BnBfK!^^"^ aPEtv <Bb BBBBkJrBB BBaS BUÉ * ^^mmmÉBBI i BK BB9^*Bk^^B£? ' flkHÍJfe^Bl BB

^PBJH ^BV!9J ¦¦ a )ÉI k^LJ B'lJnT ^-- IBajBJ K^vVJ Hr^*W

KaaBMr^w^^^^^^ K ¦¦¦¦: ¦^^^¦1 BiBwB

Bbsb'"-''' 1 " y 'KHBBBi Kl ^l:'l
BB B' fl B ' ¦ Hfl ¦¦¦'•í; BBB

K^fli K# fl Ifli I ^B

Béi fl fl fl^ fl I fl

' ¦¦¦ ¦& '''^^^^¦BBhVQB Bhb ^BK*flfl BhhBBH ÍBBBhVJ BBfir^yB BflBSbJ^Pfl

|H .V * * Bfl] B^bV^Qb^Bk. j^BÍ BhB^. ^i^Bfe^Bl B^l^BtAK B^flflBK^^

i^j IJlff Ifes^^^

3v^Cs9b^bBbMBbHb1bQbW^ L^^BK ^ll|fc^i8^a^^^BÉ^Bâ^KjMS^L|fl^

•iB^yRypJMEI^TMaBHflH^JEBgC^^
^^bB K r»^£^WJ^SBBl ^JB^^B^^^^wiTTÉBfi^BBB^y^S^i^^B^Bfc. ^^3feJBK%TjÉ!^BCÉi Bfl^3^^^dMi^BK"^ÉBl ^± .>» Ç^^^Sh^MaaA^guíSül^-^v' ^StjL-i^hSlWBMB^BBrt*v

íhbBwW^8BBB^'':^':#^hIJbwi^k Sjraf9nHH ^BSBBBr*Sfe#GfiP^TBI^Bfe^BBflfflBl B^Stímãí"*-.¦ .^SBbl jBB^BBBt^.'¦JBBHflHh VbvPSBriCiB^^SBBBBBSBBM-^^BBBBF^^^BBflB^flHaBBflBR^sBBl'sfcCS-rjíi. ,t^sftJBWíSl, . -'•j'¦•'.*+? .'.
% -^S;'^^2^^'C-' -¦al-*.if Tti*t^-' ••>ffB^ft: ^~V^''xyym^BK • ^ ^S-f^ ;.'5<"v T^-y.%

Bi^5^^ * "''" "iTfc i^TBM^™jffi^^n^FM^BpJBnBl?iinB ' MSp^aaBpjg^^WaíPBI "'¦BbB^BBBBSBBBHBSHmBBBBBB ''¦ /íyífV^*^-^*- ' 
WP^BttHII ***** '?*' -^flfc^flBfy^ff^liHP^W

•r--'^;; ,¦¦;.'-,•.> ¦ [-!.y,-:-.u:...-



^,.r™^™™m>mn*ax*~~-r*"i" '4HW_B__W-BaM____mgg5__~6- ^j__j^^5i^i^_gyjU^^^^^^Pw^p^.,_^z__<^^g^fti^^^^
.____^__^_^_MH^__B_HH_K_M_rS____H_B___^_5_^ ';:^^_É_____ '^^^^__P_a_ri' ^_i--I-__---i_i1-7T_m_TO '•-^ '^77%^^^^^'

xj x ". -> x .. '¦ . -.¦ 'x;„

-";-^>';- -y>y'-AA:-:>.: '':•¦¦¦ *&¦-',','-'",-'**'7.'-->' ~'v*-V^ "'¦¦ vísi.i 
^S_$_^__99»

7§1í_Ií^_í„ ^B____BÍ--ew_B_Í-^^^'j_11»_> . <*-"

¦ 7 - 7v7:7£-¦B^BBB-_flB__B_a_M^^ '>;-;'""'f cflj^mHWi8_flff • >*' '^^f^^_^___^^^â^^:M'¦ I ¦r9*^^^^M^i ^r^7:++¦;"^^^^v"... ^"BSH^S^^BS^. '7 ^ÍSPi*^^ ' imíiàÈÊÊÊ'-' * I vC^^^^^ÊàM ^v^8_Í-__%7 ^-^w^*'
^ ''T.^^7 -_-_-__BB_3iÍ__B_-(_-_-_-R--_£_. ->-¦'.71,-"7- 7&•£??gfa^^!lHH_____^__H_H____-P-R^_i^^7^7 : "¦ ^^^^^éí^^l^^^^^^^í^í?.^>»__í^_^^__§^^_í_^___^»KS^Iè=fe^.: ¦ j1^ffiJJBJl__J_B_^^
^'_»___X_!_H«_h____b _BH_fflP^;# x .«i8g|_Í__81l3S5Sy5^^^ "*^^___l ___«fl_9___l»i.;,,,>,•;¦;, ^¦-'¦^'^ JBPfi^KBfr;-"' A '-^t^v^ '¦'**é&~A-A££: >:^^A^Ê^mmmmMmÊÊKmt^'- "'¦ A &'. ' -'^^^ií^ ir^__rP__» - 3«ji%_tr»8^ *'-Í^Rw^S^^^^HH_B_C_l___

t ,."**" TC>*,£" * a_ti_y&íl ___H^_^___ÍS^^_P^Siiá^^ _b_I^^ WmàAM, ¦ Zãffitâfá^w .' % ' -< - '.í^l>.^;ví;rj4.
^y*$j(3m3wAwyfix^ -igMltoJJMp^iKÍy ,"•.- — .

__-_fi__3s__-N&i v*^r/ ^^^ffifj^^^^^^^H^^Bfc^^JB^I^^^wWi *v > * */> ¦+,/'* - *' <y^y-j%^3^K8_WBf. £ ^M-J?__rVflB^ -^s*

gjfeMBHB^jB^jHHJg^B *7**.BI_-!J-J_S_--f'^_-------------------------------^^ 1F____n_Bh__ 1" ^S-^*^«-^_«-Yl_i^____?Q___F^ >"__. ____________-S^_W_W-^f_j8_HbP- 
**

' B_BMÍÍ_Kllla_Hf_M«_BBBi—_1ê^^ ?*?<%

' *'S_ijM^S _R.;> _S_SÈS____^^^5_ _r—F^^—i _p _ f^P !___¦__Bi B_i _í_"*«ü RA_i IH-Ial _9 _BKlWíf_lSBS?«Píí
H___R_ l-h*. 

'^_l 
__r>*___| ^i'^ *'-'-..' ???>*¦*<.SiW

_B«___^gaf! MMm\ »|yyÍÍ__JI^___ ____^j__B -Ü^-^a B_^^^f^S^^-^' ^?-^^^_^1»,^^^'_^,'x- 7^
_-_________bBB_____^^:í'^___I ___S^®____f§_B BB_ra____-_Pi BBB_^«^y^^S!_B ffiPÍBI ___S_^r* í "'^ ^• T?l!??3--a_f*g._¦ __H-K_9 ' _P?^''í ^-w^l _R_ ___Í__?Ã"^*í^^_á_ _F

fli-t __jaW__t___l H>*_ "¦Jffi&àfi&G. __É_____i __nH l___H S_E*':.-^Ç fií ___S__tkUnH _S______É_y'':^9 ______§_/ ;iS^_BBB BGklw BBfá_____í ___PPIB if^-P^ ¦ ^ *^aPM^raaB&|i;

Iflfl- 

____rl_-------^--^_-i 1__P ^^^^^^^m%\ ____PPf__ WF^*mW WmTfM&»MsÈ BBWBS_-BÍ BH^iviOJy*^ -^â__^____f^__l
__b___-_-_-_-É_Í__í MS?^ ¦ ^ii-ilii^

»¦_—^_a__^í--H-----P^^^WWB_Bii^^^.'' ;^l!i__llí_^_^_».-^ ."'sM''; <": 4£ÍlRÍ*b|$*'l:__H ____£t____R___l _____ - ¦ **^** ^ ... ;>í£í5#S_BbP#___B __K^'^___^____^_%%^â__i __¦____ P_______e__^s«^'>_^^____Pwi-__l_nÍw&-r' : ¦:.'¦¦;¦ ¦ )-¦ /' _wísm&_8_H_____K____rB ______ '^^ã^ ---------r' '^1-^^ '*: *;i'^ ¦ -¦y^^pPM

ílli^~11mI___B_i pw^^^Tp*'!^ -^l^í(B __Rli_B _y_BB^-__jj_K Ef^w^ 'íÇf®i3__ ¦' ^** 111
?ÊmÊfáÉfflÊÊíMmWm\ WmmÊÍKt _ i V \ **. í* ' _^_^^H^'^'/'w8-_-ri_ry^^^W^,Cfft'^i--ffn"nffl__BT^wf^_s__^____E_^__i ___BG_Ykss <•_ . _r "»\ ¦-' _¦ E___p^«>'^*IH_)__H9_^^__f __H_^^H_'r >_l _K%___§:#' .^•"*.*ê^v'-Vo*<_ií_'SH_i ___S£sy»f^-i8-jft*#i%_^_ifig-_-_--l --_^-------F*^*.^^*^--- : ___r:;'¦',-i-:\j<:- •¦-¦•-" ______ *^3gwi-^-->--Eg^»?---».j-_--jiaB_---Bi8^l_--l ___p.^aHw_g\_fe:.. -^.,: -...¦ ^-.-'ú.>¦¦. ¦:-> fias^-^JBft^gjCT^^'^^r^'Sis_^_y_| Wrmmi. í;*t_I __ ,^_l RI :' j__i_i_^^p»Wl3KlHI_r a _BSa_giM '-¦-_{
<2^>íív?^^^^» 5^ ií^____f____l _f__i-_;- i__i_^___s!!__H_^'iBBB_Bj^B_B^___PI ^___^» HyH B_P__-__^?__B^'.i________y____í -BSt- - __________^Be^^^3_b?_Í^' _' -. A '^__^___9_E ?___&_-£_. "^" 

^''3EliiiÍJj] lCe1ff—B____^^_________L__a^_ 1_L '*lí^lW—tJr^^vr—P____—__y__——^—_^__—__—__—____ ' »^_^47¥_3W&___R§ TM^ãízm í^ümmàm __F * ^~ r'7^%r ^™Mr^______L^_i _-__»_¦ _—M_Wr -___-_c_:-a!^^MIllMI__M_g_fe£;f'affi_!IB^>^a_i^ra_-___-H___Hfli BB* " *>''i_^^P'''WP'_d BB-_V__fll _-Kv'-''-_HB_R__fK-___ '^'%%__#9h££_^_»1 1 11 "'HH'i>fIM-B 1 * * * * iSJQ ___V _¦ __Ty MMivnK^ * 5jí«S__5B6? y-

vV_^_^H ^_n^__t_______________H-_-_----B-------i ¦ in* __¦- ' ' iii _t-__a__l-__Br^".-' ' ^ A-^ _u ^^^?^jW^-P^^^^fl^^_S___" ft_-'^ *^^^^^Tm^^^m__---* ¦^!|^yH* p 8 _f' '¦ if '*'!}¦ **?5í^S_l BBKw^I

•ÉfH i^jjj BF ^j^^^HB^^^^|^^^^jfci__Éafea|É-fc^|.'-yí.. lll-y ^_Í_I_BBBI_______________KI_P^W''-' ¦''^• ^^_-_—B
R^R^ír^TBB» *'^^$m \WÊêA ,sí. ?¦¦ I^mbI^^^í^S^íI^B __r^¥.^ ^^' ' !^^*^__l

('•Í^^BaB f* / X'*'*»^*'»)L. "^^h_^__^__-__9Éí 'V-.*^? 7.'- '¦¦ wS^^p^?'7v'""'. * ¦ ¦
(&__!_¦_¦ 

_______¦ _'__¦# .''"'.. .^*T'.. ^^^^Sbkjh _ol___________%MK^^__^M^n>^' ./.¦; XX-:-;':' v ^__i ___K .X *¦- &.' '"':'y.?-.í ¦'-í'x-" *t*,'í?x"*yfii
!_£_____ » / * «»'í -'-¦ ¦ >ii_.x -i -Y^x^Bl ___^^»#?if4YK ^:^?%<r.''C - _•__"¦-¦¦¦•''•¦• '¦ Y.xxiftl^m>LÍ^^gM^^g_^MK;^^^^^^>- By ¦>.-.-;¦ "/' *>.¦ ¦**_ ^^* ^**__1 r '<¦ v^^^S!_l^lfeHEHK&-vQ____%À''>'''-' '¦"' í_^% ¦*"¦>" ^" .".'ó ',»íSí^,'^^W_Sí _£'¦' ~'- -i'!"'L Jt^_____I _____^_____B_Kfl^li I^IPSi__H__BF^' V"' í- fo^fqraSM-_P?i£^StNflflytf" V^'

IÜh ____. m í ' ' _ü ______>' ,* .<»"'. '-^<yj^ ^'<jy«»4___^ __i_iLk> â^ik 1_^<-- iil ' ' ^B _B^^F %.. x - '"^^^^^M__l

_hB___I b Jf í _-_-_x^_l -MU-- __t-?v ,^- ^ __M_^^j^^_^^^S'!w~*k^'-''^__H[^^_!i_^?_m8 BUb_.. J" * -B £5-:: 'WWr~^*l^i_l K_k ^_______H_H^__r_I^__. • *:-i__ _ - '*$!$$.

A^çj^MBÊtmÊ ¦ ^M^^^mAfAÊy ^B Br*-'V'>ta » : ^p ^;^^l!"' *^ 1 Ivl * 6 ^v ^^*^E**0
jg^^ ^||U ySt^^A^^AáAAA^S^ ?••¦ ^^H ^B -7'-|aK l______ÉfetJ____í ^_Ín__B^I:-S_l _______ '¦ "7,-:. ^a yi ?P:' ¦__¦ 

' " _s^ ^ :;'^'Ci" '¦¦¦¦¦¦'¦ : ¦^¦- -\ x- y%z.-
jSm B—B-S-rw^^^—f^S^^^j' -.J_E '." ^BBI ____ y^iW—B- -_-_r>^£3-B 

'__JPB_1 
J-G-fe * ..J_wTo '-¦'^i____l ___¦ _7__*«i___flB«_í -S» _BBB_f 7 * 

* 
ji 

''.?T í ¦"'t

__ H__Bfe|É_K;'Y... -¦ R_i _f _M_____________ »li_a_B______H^________t3_f' 'XJ__C"I* ' S"".' _^_Bi__ÍJ__________w rBf^ ** zk«9|S_jIHm^H HSflH IVâHK/>\í_'vflHW-''/v. -..'>%&....:.• - ____¦ ___K____i H__-_T y ___¦ ________,u^ +Afi-HH H fjHF ™a Ba Kl ffl _y______>A_w_ <¦
?Wia wÊÊÊéÈfíA'•¦' y&sÁJ__ _¦ ^H__l l^___sS_S_Hfé_5^
_^___fl _B_^_______Í£Í___^^-^___I ____?^B ___¦ _Bb___B __gjS-fhj^_3_í >

^^_^^^^_PH _P_P__ytffeagg—W _¦—Wc—S___grI¦ :yí?í?:~>sx<mí Hrí__b3K.
^^s^^^^^?^^|H BBBPf^S S___í_Im_E_S-_iS-_

Ji_

líí!

têm**®?*'

O nome de Bofors é um dos mais destacados entre a grande indústria suecado aço. A foto é de um forno elétrico de 18 toneladas na fábrica demunições e produtos comerciais da Bofors.

guiar. Porque apenas na metade
de seu território habita uma popu-
lacão de 6.924.888 habitantes deu-
se à Suécia uma pitoresca referên-
cia: país de florestas e lagos. No
entanto, é o de maior superfície,
dentre os países nórdicos. Cobre
três quintos de toda a Península
Escandinava, numa área de 449.000
quilômetros quadrados. Veja-se,
porém, como se divide em sua con-
figuração geográfica: 54% do ter-
ritório estão cobertos por florestas
c bosques; os rios e lagos contri-
buem com 9%. O resto as terras
ocupam. Mesmo assim, outro as-
pecto que suscita a curiosidade de
quem procura conhecer as fontes
de riqueza de um país de tão sóli-
da estrutura interna: — somente

9/y das terras são lavradas. Isto se
explica, porém, em se conhecendo
que aproximadamente 30% da ter-
ra têm uma elevação de mais de
400 metros acima do nível do mar.
e somente noutros 30% mais baixa
que 100 metros.

No entanto, o que esse povo
construiu numa área aproximada-
mente vinte vezes menor que o
Brasil, é alguma coisa de edifican-
te na história do esforço humano.
Apreciável c a densidade de popu-
lação. Em cada quilômetro qua-
drado há 16 habitantes. Residem
nos lugares densamente povoados,
61% de pessoas;- e nos habitados
com o mínimo de 2.000 habitantes,
51%. Acham-se edif içadas em
todo o país 128 cidades, das quais

se salienta a capital, Estocolmo,
com 703.000 habitantes e Gote-
borg e Malmo vêm a seguir,
ocupando segundo e terceiro lu-
gares com 337.000 e 181.000 ha-
bitantes.

Explica-se a configuração da
Suécia, quando se observa que é
um dos países situados mais ao
norte do globo terrestre. Sua re-
gião mais setentrional está na
mesma latitude da Irlanda do Nor-
te e da Península cio Labrador.

Mas apesar disso, uma viagem
à Suécia constitui realização de
milhares de turistas que anual-
mente cruzam a Europa Central,
provem do Atlântico ou mesmo se
afastam do Mediterrâneo para
sentir uma vida nova. Não há he-
nhum exagero em afirmar-se que,
realmente, a Suécia favorece o
contacto com uma vida bem dife-
rente de uma Europa densamente
povoada c perturbada por notícias
que põem intranqüilas as pessoas.
Portanto ir aquele país nórdico é
lugar comum e nada mais sau-
dável.

Apesar de sua posição geográfi-
ca acima assinalada, a temperatu-
ra média do país é de 8 graus cen~
tígrados mais que a temperatura
média das latitudes correspondeu-
tes. O clima do nordeste sueco é
continental, com verões quentes
de 10 a 16 graus C e invernos frios
entre 5 e 16 graus enquanto no
sudoeste sueco, por ser clima ma-
rítimo, a temperatura média du-
rante o verão, em julho, é de 15
a 17 graus centígrados. Não é por-
tanto excessivo o calor, embora
existam regiões, Lapônia, por
exemplo, onde o inverno se pro-
longa por sete meses, enquanto a
parte sul goza de quatro meses de
verão com somente dois meses do
inverno. Mas ao lado disso, há
curiosos aspectos no que se refere
ao clima: devido ao respeito cio
homem á natureza é um dos raros
países do mundo em que se pode
viver aspirando um ar vivificante
e purificado pela brisa que vem
dos lagos e atravessa os bosques.
Não ó preciso que se tenha, antes,
aprendido a gozar o que a nature-
za nos oferece de bom; O viajante
na Suécia aprenderá isso sem es-
forço, e se quiser, poderá consa-
grar a maior parte do seu tempo
percorrendo em canoa pequenas
etapas nos principais rios do país.
E os aficionados dos esportes en-
contram uma terra por excelên-



cia dedicada às atividades que re-
vigoram o organismo. Há guias
para os passeios nas montanhas
e inúmeros clubes dê alpinismo e
esquiação tornam movimentada a
vida esportiva durante o inverno.

O VELHO E O NOVO
EM ESTOCOLMO

Se escolhermos a capital para
início de uma viagem pitoresca no
país dos rios, das florestas e dos
lagos, veremos uma cidade em que
o velho e o novo se harmonizam.
Estocolmo tanto interessa ao mo-
derno cidadão que se preocupa
com a arquitetura da época em
que vivem, como aqueles que vêem
no passado ponto de convergência
para suas admirações artísticas.
E' que em Estocolmo há, ainda
bem vivo, o lado antigo da cidade.
Conserva suas ruas de estilo me-
dieval, suas mansões dos antigos
séculos, seus palácios e igrejas de
vários cultos, que marcam o início
do Cristianismo, no século XI, in-
troduzido por missionários inglê-
ses e alemães, embora alguns anos
antes houvesse quem procurasse
orientar o povo sueco na igreja
cristã. Estendeu-se a cidade, a
partir do início de sua construção
— no século XIII — até as ilhas
vizinhas e terra firme, enquanto a
atual Estocolmo é um exemplo de
atividade industrial, de gosto ar-
tístico pelas novas etapas alcança-
das pelo espírito inventivo do
ocidente.

Mas o principal característico da
capital sueca, é ser uma autêntica
cidade aquática. Penetra-lhe a
água até o centro e orla de azul
seus bairros. Sobre as águas, fo-
ram construídos os grandes monu-
mentos com séculos de história:
o palácio real, os grandes museus,
os principais edifícios públicos.
Para citarmos, diremos que Dju-
g a r d e n ó um parque admira-
vel que recolhe a tranqüilidade
em meio à atividade social de um
povo em permanente atividade. O
Castelo de Gripsholm, situado
numa das baías do lago, contém
uma das mais formosas coleções
de retratos do mundo. Na região
norte da cidade, na Uplândia, apa-
rece o palácio de Skokloster, que
possui grandes coleções de arte;
e o palácio de Drottningholm, si-
tuado às portas de Estocolmo, se
tornou célebre por seus jardins de
estilo francês e por seu Teatro da
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As quedas d'água, as florestas e os rios são notas predominantes da paisagemsueca, admírávelmente aproveitadas para benefícios econômicos. A eletrící-
dade, a madeira, o papel e a celulose são produtos possuídos

em larga escala pela Suécia.
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Corte, o único no mundo que per-
manece intacto desde o século
XVIII.

Tal privilégio se deve ao fato de
que Estocolmo nunca viu a guerra
dentro de suas portas. Daí estarem
ainda conservadas, como nos tem-
pos de sua criação, as grandes ri-
quezas da época medieval. Pode-
se dizer que a capital sueca não é
senão o vértice de um triângulo
dentro do qual estão cidades, cas-
telos e mansões senhoriais das his-
tórias e ricas províncias do Malar.

Os arredores da cidade nos con-
vidam para um passeio. Há, a uma
hora de distância, a cidade escolar
de Sigtuna, o mais antigo centro
espiritual de grande importância,
no país. Foi aí que nasceu o Cris-
tianismo e ainda se encontram
igrejas em ruinas, que nos mos-
tram o que aconteceu nos primei-
ros tempos em que se tentava
edificar civilizações tendo por base
o poder da fé. A este da capital
estende-se o arquipélago de Esto-
colmo, com milhares de ilhas ver-
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des, espalhadas numa extensão de
centenas de quilômetros do norte
ao sul. No verão, isto é um paraíso
para pescadores, nadadores e afi-
cionados dos esportes, Também
Saltsjobaden, estação balheária a
meia hora de estrada de ferro da
capital, é um porto aberto aos
iates e início de uma franca ati-
vidade turística favorecendo via-
gens marítimas até o arquipélago,
enquanto Sanhamn, grande centro
desportivo situado quase em pleno
mar, é hoje célebre, sobretudo
pelas competições de iate e de re-
gatas.

NORTE, SUL E CENTRO

Ja conhecemos o que se passa
na Lapônia: lugar frígido, onde o
inverno se caracteriza por comple-
ta ausência de luz. O chão, du-
rante seis meses, cobre-se de neve.
O sol permanece quase constante-
mente abaixo do horizonte duran-
te dois meses a fio, embora nos

dias ensolarados haja luz em
abundância. Basta dizer que no
círculo polar, 140 milhas ao sul
do ângulo mais nordeste da Sue-
cia, o sol permanece exposto à
meia noite por um período de seis
semanas. Mas não é de admirar
que em junho esta parte da Sue-
cia receba mais raios de sol que
Roma ou Madri, e no meio do ve-
rão seja possível a leitura de um
livro ou jornal na rua, a qualquer
hora da noite.

Pois bem, se assim é a Lapônia,
outra província encontramos ao
sul, bem diferente. E' antes, uma
região cie planícies onduladas e
férteis, de colheitas abundantes,
em que a natureza se adapta com
extraordinária facilidade aos no-
vos métodos da agricultura meca-
nizada. Mas ao lado da técnica,
ainda existem em abundância os
grandes castelos que narram his-
tórias do Renascimento. Ainda se
observam traços da aristocracia
sueca, que, com o andar do tempo,

se acomodou aos progressos sociais
e científicos e converteu suas
terras extensas em granjas agríco-
Ias de utilidade para a nação.
Ainda na Èscânia, se encontra
Malmo, a terceira cidade do país,
e centro comercial da província,
com o privilégio de ser o porto de
entrada para os que vêm do eonti-
nente. A cidade universitária de
Lund, a pouca distância de Malmo,
é o centro cultural da Suécia me-
ridional e possui a mais formosa
das catedrais em estilo românico,
da Escandinávia, tendo sido cons-
truída em começo do século XIT.
Ao norte da Escânia, distende-se
a província de Smaland, cujos pro-
dutos são bastante conhecidos
pelos admiradores cia arte. E' lá
que se encontram, por entre os
bosques as famosas fábricas de
cristal, salientando-se as de Orre-
fors e Kosta, que produzem estes
objetos de qualidade insuperável.
Porém esta província possui atra-
tivos para o turista. E' uma exten-

Reputado no mundo inteiro, o aço sueco é empregado não apenas na produção siderúrgica comum, como
na de manufaturas especiais. y ,u ,
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sa região florestal de beleza rara,
que vai do lago Vattern até o
mar Báltico.

Outra cidade, Kalmar, também
à beira do mar Báltico, possui um
castelo magnífico, construção do
século XVI, centro de intensas e
demoradas lutas entre os monar-
cas escandinavos. Somente um es-
treito a separa da ilha de Oland,
em que inúmeros pintores se ins-
piram e cujas praias atraem turis-
tas de toda a parte do país.

Tomando-se, agora, o caminho
do norte, a partir de Estocolmo,
chega-se a Upsala, na província de
Uplânia, cuja universidade é a
mais antiga da Suécia. Centro
principal de erudição do país, lá
existem extraordinárias igrejas
construídas em estilo gótico. Mas
ao lado desse aspecto universitário,
um pouco além se vê a Upsala
Antiga, por onde penetrou o Cris-
tianismo de que tratamos anterior-
mente. De sua importância, nos
tempos de hoje nada restam senão
algumas colinas que indicam a

existência, em tempos remotos, dos
reis pagãos.

Ao centro está a região mineira
de Bergslagem, fonte de aço de
insuperável qualidade. Há, atual-
mente, modernas instalações side-
rúrgicas, que produzem aço de alta
qualidade e famosos em todo o
mundo. E outra observação em
que se salienta um dos aspectos
que colocam a Suécia como um dos
raros países em que o progresso
não destruiu a natureza nem a
tornou menos romântica: apesar
do desenvolvimento industriai,
Dalecarlia e Vermlândia disputam
a honra de ser a mais agradável o
bela das antigas províncias suecas.
São de opinião inúmeros viajantes
que a população destas províncias,
muito hospitaleira, conserva com
zelo as antigas tradições c seus tra-
j es c aracte ri s tic o s.

Mas em tudo isso há como que
uma beleza especial. Ao norte; na
Lapônia, região de montanhas on-
duladas, de planícies infinitas,
pastam as renas dos lapoes nôma-

des. E' uma região em que os fa-
mosos e famintos ursos-polares
não existem. Porém, chegado o
inverno, na região norte faz tanto
calor como no sul da Suécia. En-
tão se diz que a vida desperta da
solidão ártica com uma violência
que não se encontra nas regiões
de clima mais temperado. De re-
pente, as montanhas e as planícies
se cobrem de brilhantes cores e
por todas as partes surgem milha-
res de flores e de arbustos, como
que impacientes por despontar
para a vida. Devido, também, a
um bem organizado serviço de tu-
rismo, o visitante tem fácil acesso
à Lapônia finlandesa que está se
recuperando da última guerra.

UM POVO ESSENCIALMENTE
PRATICO

Num país como este mora um
povo de grande capacidade de en-
genho e arte. E o seu papel cada
vez mais se destaca entre os países
que realizam uma obra de reajus-
tamento social dentro de suas

Uma prensa hidráulica de duas mil toneladas prepara chapas para a construção naval

ÍÊ WMWÊM fe-^^lx "¦ 'A, -' MMWÊ^áÊks ' I

'*y^R Riy^R

H {S Bnfl] R^^xB <l&x;'r^?£J&^Jra^jL«^
^1 ^b j^^^^H^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^R^RIR^Rmm^H :Wt IHBmh S^sWSsJjsasreAp^SS^^S;?^ !"'^.&?x:xí$
flfl ¦ 'flfl M«tai^^V"íTf!r> xtSxA, a«

BI' fll M£fl MÉto^^^ -..-tivj.;
Bi El Pfl MBfefl^^MMü^ -¦;

áj F wêèÈ^ mm Ifl B.-. : itilÉÉ^ill Kifl IB ' • ?"* í^^m^lB Bfflfl Bfl B
^fl ^B. '¦ V-jjjaft^^fò'v^^^B ^Ea-y^^^B BP^^a flflT^flfll flfl

^Kflfl S3"xB ^Éf^^l 1BH 1^*^51 B
¦ :l RPIIP - "1 fir^HAI I
Mfl ! ¦ f^M ^Km&&*MB*#£k '<?-¦-•¦ v,í^^*^t^EBK^ix3V5>^v\. vJ-tMJ M '^M Mllll l^n^iâi^P^^^HH II IBr' i ¦ 1'^liIiÍiÈBÉfcaÉfl 'it' -' • - •¦*Li m^ ^1
fltflfl KI ¦ ' KT71 P ' ia Iflfl II BL" flfl M)*Vfl fl y ¦£.•- 'fl B- fl BHfl Bfl ^flfl B^-^flfl m^flp'< fl I • II PP*™-"^fl H Mfl flyã^^x'Jl^M&#lfll M—'vfl meÊMy -"¦'¦¦ Mfl

Ww ¦ v^U B '"" *l B fl Bi Bfl PPÜ^^^fl H WÊF J I
II" V-I^M7" **"- -->¦ ^T'<«aMMl'::^^^»«!»!Íl^^^^^^^flBS^ ' ' ' ^M-ÊÉÈ wr ¦ « HÜ mÈÊJÊmmm m^z-r A I

|'ri<H lil RI R p^;«| ^ .JA IRmbM E^Ifl l^^";v _^x^l w&- M
flr ^^fl| IWP^'-^FV ^^ífllPl i1^ (3 B'':?l l:'" r" i' ¦")^fl iSSSP^¦ V?-^flfl
^^ ^^RiL..,., í^VR*míb'-;' !¦&> • •' :fm I'; 1 fl~jidfl P£> "'^flfl

^H^. ^Ml M^k^fb' ^^1 ^Kjflp£||Wr wKStiSM^' *- -' -xrMtf'- ¦ Z^^M MM "¦¦•¦i.flB ^^L. ri^^^M ZBfeaMnM^MEF -. - -^^^H¦fl^. ^^B iMOflLW>>iM ¦fl.^^^^,*->.-^-:^^M^E^af:.:^^flfcfc: ^C-.:•.-- *,Oflfl ^BV..'J^B MWLAi^B aaflCTP* .. .; r^H ^|
^^^. ^^fll ¦Ü5k'1 "**»4<fl| ¦^^^mI ^^Él Bf^ -^fl

fl fll^y •?" ^^'j^SH ^sfl Blr^ ' -^fl

ggy^BB^lMMBflflflMfl^M Wg^-.:-^j I

UkMfe -rf- • "' v"i'-;n'^iiiM 
*iMÍá^^Jg Bfl Bfl BB

^ '?l II ^l#g!iae i»Éfl 
I SMfôS3 Bea^f:-,.1'>-^^M^'^aa Bj ^!^gfik*l Bfl Bf iPPI^É:' -^

itófell HÉnflflE££^



74 Junho 1952 0 Observador - Ano XVII ¦ N,° 197

A ciência na Suécia está altamente desenvolvida, com base num
programa universitário dos inais completos.

fronteiras. E' curioso notar ter-se
admitido que após o apogeu mili-
tar alcançado no século XVIII no
govêrno de Carlos XII, os suecos
não tivessem mais força de expan-
são. Acontece porém, que foi um
dos raros países que não se envol-
veram nos grandes conflitos que
abalaram a economia mundial:
nem em 1914 nem em 1939. Em par-
te isto explica o prestígio de que
desfruta a Suécia no mundo atual.
E' um povo de temperamento frio,
paciente e enérgico, e conduz com
método o seu trabalho. Além
disso, é essencialmente prático,
cultiva um vivo espírito de inde-
pendência individual, com extra-
ordinária capacidade de adapta-
cão a uma organização coletiva.

Até meados do século XIX era
um país agrícola. Segundo o censo
realizado em 1940, os números
mostram certa diferença na dis-
posição do trabalho sueco: 38% cia
população obtinham sua manuten-
ção da indústria e do artezanato,

32% da agricultura, silvicultura e
pesca, e 18% do comércio e das
vias de comunicação, enquanto 12
por cento restantes, dos serviços
administrativos, profissões libe-
rais, etc. Atualmente, as condições
encaminham a Suécia para tornar-
se um dos países mais industria-
lizados, tal o esforço de adaptação
à técnica dos principais produtos
de que se utilizam na renovação
da matéria-prima e manufatura-
dos. Assim, no quadro das profis-
soes, o povo sueco se dispõe deste
modo:
PROFISSÕES POPULAÇÃO POPULA

INTEIRA TRABA
tm cf

Indústrias e
artífices .. 38 38

Lavoura  28 24
Comércio e

c o m u n i-
cações  20 22

A d m i nis-
tração  10

Diversos ... 6

Se internamente possui, além
dos rios e lagos, uma rede ferro-
viária de 16.6000 quilômetros, dos
quais 40% estão eletrificados.
(80% do tráfego se realiza sobre
estas linhas), possui uma extensa
frota mercante que se distribui
por todo o mundo, com 2.124 na-
vios, perfazendo ura total de ....
1.970.000 toneladas brutas. Mas
como se trata, dentre os países
europeus, de um dos primeiros em
que o Estado resolveu tomar a si
a responsabilidade da via econô-
mica em determinados setores,
92% do sistema ferroviário são de
propriedade do Esta d o . Como
um dos característicos deste povo,
vale a pena registrar que geral-
mente se viaja em segunda ou ter-
ceira classe. A primeira classe não
existe, a não ser, com rara exce-
ção, num ou noutro trem em que
se pode dispor um pouco de maior
espaço, pagando o dobro da tari-
fa. Mas, apesar disso, nas classes
em que geralmente se viaja, ofe-
recém um conforto que satisfaz ao
turista. Nos trens noturnos os lei-
tos de primeira e de segunda elas-
se são exatamente os mesmos, com
a única diferença de que na pri-
meira classe o viajante ocupa todo
o compartimento, enquanto na se-
gunda o divide com outro passa-

geiro,

AS MADEIRAS VIAJAM
NO RIO

Mas prosseguindo no que diz
respeito à capacidade industrial e
ao poder de renovação desse povo.
sabendo-se que as florestas cobrem
mais da metade do país, lógica-
mente se conclui que uma das fon-
tes naturais de recursos é a madei-
ra. Aproximadamente, existem
em todo o país 10 bilhões de ár-
vores cobrindo cerca de 56 milhões
de acres, dos quais 50 bilhões de
metros cúbicos de madeira são
derrubados anualmente. Como se
trata de uma indústria que remon-
ta às gerações anteriores, cada
uma dessas árvores possui uma
idade que varia de 100 a 150 anos,
e a madeira produzida é forte e
de primeira qualidade. Os rios são
os melhores veículos de transporte
da madeira. Esta é conduzida para
os leitos gelados durante o inver-
no e quando o gelo funde-se a
carga é automaticamente carrega-
da pela água, para o desemboca-
douro e daí diretamente para as
grandes serrarias industrializadas.



Essa indústria — a da polpa da
madeira — está concentrada nos
grandes distritos de serraria de
Varm lanei, que ocupa parte do
centro e norte do país, e tão in-
tensa é a procura, que 75$ da pro-
dução total da polpa ó destinada
à exportação, tornando-se assim
a Suécia o maior exportador mun-
dial deste produto. Mas se consi-
derarmos os subprodutos deriva-
dos da madeira, temos de alinhar
a indústria de papel e também da
seda artificial. A exportação anual
atinge aproximadamenteJ 125 mi-
lhões de coroas suecas; é respon-
sável por 75% da produção total,
notadamente sob a formado papel
Kraft e papei de imprensa. Tam-
bem os fósforos são um derivado
da indústria madeireira, e os deno-
minados fósforos suecos, produto
da Swedish Match Company de
Jonkoping, são, hoje em dia, artigu
mundialmente conhecido,

QUEDAS DÁGUA, ENERGIA E
SUBSOLO

Por sua vez, não poderia deixar
de existir, num país de grande ri-
qüeza em rios e lagos, quedasd/água procedentes dos rios volu-
mosos. O denominado "carvão
branco" é estimado em apreciável
quantidade: 150 bilhões de quilo-
watt-horas.

Três quartos da energia elé-
nica sueca é recebida da provín-
cia de Norrland. Muitas delas são
de elevação relativamente baixa,
com poucas exceções: a Sillre, de
642 pés e a Torpshammar de 420
pés. Entre as 1.400 usinas a de
Trollhatan é a maior, com 220.000
kW. Uma. nova usina, a Harspran-
gel, ao norte da Suécia foi con-
cluída no ano passado, e possui
capacidade para 350.000 kW, de-
vendo esta força ser levada parao sul do país, por meio de um
grande cabo com 600 milhas de
comprimento, carregando 380.000
volts. Enfim, no que se refere ao
consumo, 709. de toda esta ener-
gia elétrica se destina às numero-
sas indústrias; 10% às estradas de
ferro; 15% às cidades e os restan-
tes 5%. pelos distritos rurais. Todas
as casas nas regiões urbanas e mais
85% das encravadas nas comuni-
dades rurais recebem atualmente
energia elétrica.

A base do que a natureza forne-
ce em abundância — água trans-
formada em energia elétrica e
madeira das árvores centenárias
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/l engenharia sueca vence galhardamente os rios e lagos que
dominam grande parte do território.
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— e também do que existem em
grande quantidade no subsolo, pu-
deram os suecos construir interna-
mente uma indústria que alcançou
renome universal. EJ sabido que
os ricos depósitos de aço são esti-
mados aproximadamente em 3 bi-
lhões de toneladas. Grande parte
das 970 milhões de toneladas
anualmente mineradas ao norte da
Suécia, está sendo exportada para
outros países, devido à grande
falta de carvão de pedra. E das
fundições mais importantes se des-
t a c am: Sandviken, Domnarvet,
Uddeholm, F a g e r s t a, Hofors,
Stromsnas, Surahammar e Avesta.
Acrescente-se que cm redor da ei-
dade de Skelleftea, estão os mais
ricos depósitos de ácido sulfúrico,
cobre, arsênico, ouro, prata, zinco,
bem como urânio.

Não fosse, porém, o alto desen-
volvimento alcançado pela indus-
trialização, hoje a Suécia não esta-
ria sendo uni dos países mais
adiantados do inundo. Cerca de
90% de toda a exportação do país
advém cia indústria e outros pro-
dutos em formas mais ou menos
definidas.

PLANOS DE EQUILÍBRIO
DA CONJUNTURA

Observamos os homens e a terra,
aqueles tirando desta os seus meios
de" subsistência, transformando-a,
dirigindo-a, tendo em certos as-
peetos o cuidado de não revol-
vê-la a ponto de. torná-la irreco-
nhecível.

Isto vem provocando a. criação
de planos econômicos, a cuja fren-
te se encontra um governo alta-

mente democrático. O mais recen-
te, de autoria do Ministro das
Finanças, estabelecia um plano de
auxílio interno, com fins de "efi-

ciente e racional utilização dos
produtos do país a fim de favore-
cer um alto nível de emprego, e
também destinado a equilibrar a
balança econômica e a estabiliza-
cão monetária"..

Sabe-se que o total da produção
na Suécia, aumentou numa pro-
porção de 4% por ano, desde o fim
da guerra. Entre 1949 c 1950, o
aumento alcançou 5S .

Mas se isso repercute no cómpu-
to do desenvolvimento econômico,
determina, por outro lado, uma
natural e espontânea migração de
braços da lavoura para a indústria,
embora em ritmo menor que nos
anos anteriores â guerra. Mas há,
no plano oficial, uma correlação
entre o volume de investimento e
as possibilidades para aumento da
produtividade. Portanto, tanto uni
como outra estão subordinadas a
um rígido controle estatal. Um
dos objetivos do plano está sendo
a manutenção de um aumento
nunca inferior a 3%, de ano para
ano. Vejamos o que se espera rea-
lizar nos diversos ramos de ativi-
dade:

AGRICULTURA — Cerca de 20
por cento da vida na agricultura
sueca dependem das importações
de fertilizantes. A produção vem
aumentando de ano para ano, c
comparando-se com os níveis de
pré-guerra, tem-se uma aumento
de 15%. Os prognósticos dizem
do consumo de 1,5%- per capita
enquanto o população, anualmen-

te, de ¥z por cento. Mas o objetivo
do governo é transformar total-
mente a base agrária, dotando-a
de uma mecanização eficiente que
produza mais por menores preços.

INDÚSTRIA — Foi realmente
de surpreender os observadores
econômicos o desenvolvimento in-
dustrial sueco, a partir de 1938.
Os índices mostram uma ascensão
de 70% sóbre o último ano de pré-
guerra. A produção de minério de
ferro em 1950, foi de 13.8 milhões
de toneladas, das quais 12.9 se ex-
portaram. Previamente, ndmite-se
este ano a possibilidade de alcan-
çar-se 15 milhões de toneladas. O
principal exportador, a Compa-
n h i a Luossavaara-Kiirunavaara
possui planos para desenvolver a
capacidade produtiva cm mais 50
por cento, entre 1950 c 1955, co-
mo conseqüência dos trabalhos
que se vêm desenvolvendo em Ki-
runa. Portanto, são favoráveis os
técnicos em que, ao fim de 1955,
possa a produção sueca de mine-
rio de ferro ir aos 19 milhões de
toneladas, dos quais, levando-se
em conta o aumento do consumo
interno, cerca de 17 milhões po-
derão destinar-sc à exportação.
Tal desenvolvimento requer um
investimento entre 150 e 200 mi-
lhões de coroas nas minas e 65
milhões nas estradas de ferro de
Lulea-Kiruna-Narvik, além de 10
milhões destinados a construir ca-
sas para os operários.

No que se refere ao ferro c ao
aço já industrializado, espera-se
um aumento na produção de 1.4
milhões para 1.8 milhões entre
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1949 e 1955, e no mesmo período
o crescimento da exportação de
110.000 para 180.000 toneladas.
Com o aumento na produção de
0.9 para 1.6 milhões de toneladas,
haverá um corte na importação, de
600.000 para 375.000 toneladas.
No atual plano do governo, são
destinadas 700 milhões de coroas,
além de investimentos considera-
dos necessários, mesmo depois de
1955. Mas como novas fábricas se
esperam entrem em atividade,
produção c produtividade decerto
aumentarão sensivelmente.

INDÚSTRIAS TÊXTEIS —
Também durante a guerra a in-
dústria têxtil sueca se desenvol-
veu além da expectativa. O nu-
mero de operários no ramo, entre
1938 a 1949, aumentou de 20 por
cento. Deve-se salientar, porém,
que a matéria-prima têxtil não
existe na Suécia: tem de ser im-
portada, principalmente o algodão
c a 1 ã .

INDÚSTRIAS QUÍMICAS —
Com uma dificuldade têm de en-
frentar os industriais suecos, no
que diz respeito á indústria qui-
mica. Há pouco carvão no país.
Porém, apesar disso, a indústria
química existe e muito favoreceu
o corte das exportações dos países
envolvidos no conflito. Na qui-
mica orgânica, há expansão de um
sem número de produtos farma-
cêuticos e de materiais sintéticos,
alguns deles fabricados em sua
maioria à base do petróleo c do
gás natural. E dentre os da qui-
mica inorgânica, a produção da
soda cáustica aumentou intensa-
mente nos últimos anos.

INDÚSTRIAS DIVERSAS —
Não se têm dcscuraclo, entretanto,
os suecos em ampliar seu parque
fabril no que concerne à fabrica-
ção de cimento, borracha, mate-
riais de construção e outros. Ne-
nhum investimento, porém, será
aplicado na indústria de calçados,
cujo mercado já alcançou a capa-
cidade de assimilação.

Eis, em síntese, como na Suécia
o homem goza dos privilégios da
natureza e os aplica em benefício
da coletividade. De acordo com
o plano de investimentos, somente
em 1950 foram destinados ás di-
versas organizações industriais e
serviços de benefício social, o to-
tal de 5,675 milhões de coroas,
assim distribuídas:

EML MILHÕES
DE COROAS

Agricultura 438
Indústria 1.524
Utilidades elétricas 433
Comércio 92
Comunicações 730
Habitação" 1.304
Vida social 380
Estradas 199
Drenagem 128
Defesa 447

Prevê-se para o plano a ser con-
cluído em 1955, um aumento sen-
sível nos investimentos. Toman-
do-se por base 1950 igual a 100,

iMiitiiiiiiKiimiiMMuiniii niiiiiimiiMiiiniiiiiiiiMiMiiiiimiimiiiiiii

no decorrer de 1951/1955 esse nú-
mero índice subirá a 127 ou seja,
27% sobre 5,675 milhões de coroas
já despendidas.

Vê-se, por estes dados, o inte-
rêsse com que o povo sueco, à
base de uma economia cada vez
mais sob controle oficial no que diz
respeito à produção, orientação de
trabalho e aplicação de investi-
mentos, procura estabilizar-se e
expandir-se. No equilíbrio interno
c na procura de novos mercados
para a sua indústria é que se re-
sume toda a política econômica da
Suécia de nossos tempos.
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SERRAS SUECAS "LILJEQVISTS"
para madeira

Serras circulares, ser-

ras de fita e serras de

engenho, de fabricação

da Nya Aktiebolaget
Liljeqvists, de

Eskils tuna,
Suécia.
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Mantemos estoque completo

CIA. T. JANER
COMfRCIO E INDÚSTRIA

Seção de Acos e Ferramentas
Rua Visconde de Inhaúma, 38 - Loja

Fones: 43-1630 e 43-9556
S. Ttulo • B. Horizonte - P. Alegte - Curitiba - Recife . Belém

IA 828

''MIIIMIIIIIItlUIIÍIMMIIIHlllltl»!IIMIIIIIIirtllilllMltMlllltlll«l!lllllllltllllMIIIIHIIIIintlUHIMItlllllllllll!m>IIMinill»lHHIIIlllllllUIIHIU1MI lV~



7Q

Negócios entre
Brasil e Suécia

&qo?i ríék

A 
IMPORTÂNCIA cada vez mais

assinalada da Suécia no co-
mércio internacional, traz. ao pri-
meiro plano das atenções a análise

das condições pelas quais este pais.
ainda há um século rural e pobre,
veio alcançar a invejável situação
de figurar hoje como o maior do

mundo nas estatísticas sobre o va-
lor do comércio exterior per capita

Sendo o terceiro país europeu
em superfície (excetuando a Rús-

O mar foi sempre um grande elemento para o sueco. Hoje, a sua marinha mercante é das mais importantes do mim-
do3 e revresenta uma 

"fonte valiosa da chamada "exportação invisível", No Brasil, o navio sueco ê conhecido em
muitos portos grandes e pequenos, transportando produtos diretamente para outros países, como no caso do cacau

. . r - ";. •
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A construção naval ét conseqüente-
mente, uma indústria desenvolvida
na Suécia. Na foto acima vejnos o pe-
troleiro "Amazonas", construído para
a Frota Nacional de Petroleiros. Ao
lado, aspecto interno de um dos gran-

des estaleiros suecos.

sia), superado apenas pela França
o Espanha, a Suécia ocupa com
seus 449.002 quilômetros quadra-
dos três quartos da península es-
candinava o duas ilhas no Mar
Báltico : Gotland e Oland. Lagos
e rios, dos quais é riquíssima,
cobrem 8,6 por cento de sua área.
Enormes extensões de terrenos
alagados, inacessíveis ao aprovei-
lamento econômico imediato, vem
reduzindo ainda mais a sua super-
fície habitável, e grandíssima par-
te, especialmente das províncias
de Botnia e Lapônia, é abrangida,
ainda, pelos gelos e pelas longas
noites do Ártico. Deste modo,
apenas 9 % do território consti-
tuem terras aráveis, e não é de
admirar, portanto, que o índice
demográfico seja relativamente
baixo. Enquanto sua superfície é
quinze vezes, aproximadamente, a
da Bélgica, o número de seus habi-
tantes é menor do que o deste país.
A densidade média de 16,1
almas por quilômetro quadrado
contrasta vivamente com os índi-
ces belgas correspondentes, que já
em 1937 montavam em 274,1 habi-
tantes por km2,

Não há carvão na Suécia, nem
petróleo.

Como foi possível, então, nestas
condições hostis e adversas, â pá-
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tria de Gustavo Wasa alçar o vôo
até a altura em que hoje se en-
contra ?

São quatro as bases em que se
funda sua riqueza : o minério de
ferro, as florestas, as correntes
d'água e, antes de tudo, o homem.
Pois somente a organização e ca-
pacidade técnicas, o êxito do ensi-
no profissional e a extraordinária
aptidão para inventos mecânicos,
unindo-se à sociabilidade daquele
povo admiràvelmente positivo e
individualista, conseguiram domi-
nar a falta de mão-de-obra e de
fontes energéticas, que, no passa-
do, caracterizavam sua economia.
Alguns nomes de primeiro plano,
como Wingquist, no aperfeiçoa-
mento dos rolamentos sobre esfe-
ras, Ericson, na indústria dos tele-
fones, De Lavai na melhoria das
turbinas a vapor, Nobel, detentor
de 150 patentes de invenções, ates-
tam esta afirmativa. Se houver
quaisquer dúvidas a respeito eis
um quadro estatístico que com-
prova o alto espírito inventor dos
suecos.

Foram os seguintes os números
de patentes concedidas na Suécia
entre 1930 e 1944:

tria florestal representada por ser-
rarias, etc; passou por uma revo-
lução técnica, transformando-se
em fábricas de papel e celulose
sempre mais aperfeiçoadas, de mo-
do que ela, hoje, está produzindo
uma grande variedade de matérias
de necessidade essencial. A partir
de 1848 as serrarias, até então mo-
vidas por moinhos d'água, passa-
ram a sê-lo por vapor e, mais
tarde, por eletricidade. De 1870
data o desenvolvimento da indús-
tria de papel, de pastas mecânicas
e químicas. No último decênio do
século passado surgiu, com espe-
ciai rapidez, a produção de pasta
bisulfito; depois da primeira guer-
ra mundial teve seu surto a pasta
sulfato, encontrando até nos EE.
UU. excelente mercado; especial
interesse foi então dedicado á
pasta sulfato, à indústria de seda
e lã artificiais. JÉ bem notável, co-
mo a tendência para especialização
sempre mais refinada, e para o
fabrico de derivados sempre mais
aperfeiçoados veio cada vez mais
se assinalando. Os quadros seguin-
tes mostram como se desenvolveu
a exportação madereira sueca até
1938: as exportações de madeiras

PATENTES CONCEDIDAS NA SUÉCIA ENTRE 1930 E 1944
Ano Número total % dos suecos s/o total
1930/34 (média)
1935/39 
1940
1941
1942
1943
1944

2.673
3.079
2.736
2.945
2.813
3.227
3.417

40,3
47,8
58,8
54.2
48,2
44,5
47,8

serradas e aplainadas, inclusive
táboas, etc; apresentavam as se-
guintes cifras (em 1.000 sían-
dards:

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS
SUECAS EM 1.000 STANDARDS

Anos

1850/9
1860/9
1870/9
1880/9
1890/9
1900/0
1910/9
1920/9
1930/38

1.000
Standards

187
293
594
784

1 .044
1.048

991
810
810

Diminuiu, a partir ele 1910, a
quantidade de madeiras desta
classe. Mas de outro lado aumen-
tou a exportação de pastas mecâ-
nicas e químicas, papel e outros
artigos de origem florestal, como
se vê pelo quadro abaixo, organi-
zado para os últimos anos antece-
dentes à segunda guerra mundial.

A guerra causou cortes desas-
trosos na exportação, um acúmulo
gigantesco de estoques sem escoa-
mento, compelindo o país a esti-
mular avanços científicos em con-
seqüência das quais vemos hoje
as indústrias madeireiras tránsfor-
madas numa vasta e complexa
indústria químieo-orgánica, provi-
da de laboratórios especiais e cen-
tros de experiência, que lhe asse-
guram a mais ele veda categoria
técnica. Assim as florestas, que
fornecem madeira e matéria-prima

AS FLORESTAS

As matas, cobrindo 56,6 ' < ou
sejam 22,2 milhões de hectares
da Suécia, sempre reflorestadas
e paulatinamente alargadas por
meio de drenagem de pântanos,
constituem a maior fonte de renda
do colosso nórdico, a base origina-
ria de toda sua vida econômica.

Enquanto no mundo inteiro o
minério de ferro era tratado ainda
por meio do carvão de madeira,
as florestas representavam o com-
bustivel de suas fundições, o ma-
terial para construção das casas,
os mastros e cascos dos navios, e,
desde tempos imemoriais, o prin-
cipal artigo de exportação. A par-
tir de certa época, porém, a indús-

VALOR DAS EXPORTAÇÕES SUECAS DE PRODUTOS DAS
INDÚSTRIAS MADEIREIRAS 1933-38

Porcentagem sobre os totais exportados

ANO

PASTA MECA- MADEIRAS DE
NICA E QUI-
MI CA, PAPEL

ETC.

TODAS AS
CLASSES

OUTROS
ARTIGOS

TOTAL
í r

1933 ..
1935 ..
1936 ..
1937 ..
1938 ..

33 17 50 100
29 18 54 100
29 13 58 100
29 13 58 100
26 10 ! 64 | 100

• I
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para a fabricação de polpa, sulfa-
tos, sulfitos e tipos mecânicos bá-
sicos, tornaram-se a base para a
produção de álcool e outros pro-
dutos químicos, de plásticos, colas,
resinas, terbentina, tintas, medica-
mentos, etc; proporcionando ao
país parte relevante de sua renda
nacional estimada em 
26.500.000.000 coroas (94.210 mi-
lhões de cruzeiros) . Em recente
ano a madeira serrada, antigamen-
te o suporte principal da indústria,
representou apenas 13,7 por cento
de toda a produção com base nas
florestas. Até a lignita, que com-
preende 30% do cepo em estado
virgem e era considerada, até há
pouco, como mero refugo, entrou
agora na exploração comercial e
industrial com seus concentrados.

É lógico que o corte de madeira
deve ser acompanhado de uma
permanente e sempre mais dispen-
diosa política de reflorestamento
e cultivação silvestre, a fim cie
permitir em bases seguras o ciclo
contínuo de safras permanentes e
regulares, sem afetar as essências,
esse manancial da economia sueca.

Seria interessante, nesta altura,
assinalar o papel que nesse desen-
volvimento coube ao entrelaça-
mento de progressos técnicos e
experimentações nos laboratórios
particulares e governamentais, cul-
minando no novo centro para pes-
quisas coordenadas, recentemente
inaugurado (1949) no ultramoder-
no "Swedish Forest Products Re-
search Institute" de Estocolmo,
custeado pela indústria e o govêr-
no em conjunto e envolvendo
investimentos bem acima de 1
milhão de dólares. Como porém
já me detive demais neste assunto
não permite o espaço ao meu dis-
por entrar em maiores detalhes.
Mas já o eme vai acima dá bem
uma iciéia, que não foi pelo mero
crescimento do número de seus
braços disponíveis, ou pelo alar-
gamento horizontal em maior ex-
tensão de áreas cultivadas, que a
Suécia conseguiu progredir nesta
escala, mas sim graças aos métodos
de profundidade, de intensa apli-
cação do engenho humano, agindo
laboriosamente sôbre recursos
transformáveis, aproveitando inte-
gralmente as matérias-primas, ra-
cionalizando-lhes a produção, me-
lhorando suas qualidades e descu-
brindo sempre mais aplicações até
para seus subprodutos mais remo-
tos e inesperados.

ELETRICIDADE

A Suécia tem numerosos gran-
des rios e uma superfície lacustre
extraordinariamente extensa em
relação ao seu território. Esta rede
fluvial foi minuciosamente adap-
tada para transporte das madeiras,
construindo-se canais, vias laterais
de comunicação, parques aquáti-
cos, rampas etc. A extensão total
desta rede de flutuação para ma-
deira atinge 33.000 quilômetros e
na sua adaptação foram investidos
200 milhões cie coroas. Os saltos
d'água, geralmente prolongadas
correntes com caídas de 10 a 30
metros de altura, moveram desde
sempre rodas hidráulicas para o
trabalho humano, como em outros
países. A era do vapor e da fun-
dição a coque na industrialização
de ferro, trouxe para a Suécia
dias difíceis, uma vez que, embora
detentora das maiores jazidas de
minérios na Europa, ela não
dispõe de ocorrências hulhíferas
em quantidades industrialmente
satisfatórias. Via-se forçada, por-
tanto, a exportar o minério bruto.
Assim compreende-se a importân-
cia que teve para o país a desço-
berta. em 1870, por Wenstroem, do
processo de transporte de energia
elétrica através de correntes trifá-
sicas. Em 1881 êle construiu o pri-
meiro dínamo sueco para corrente
contínua. Em 1893 instalou-se a
primeira central de transforma-
dores; no ano seguinte determi-
nou-se a primeira instalação elé-
trica, e em conseqüência destas
invenções, além de outras, abriu-se
um vasto campo para novas indús-
trias. Estabeleceram-se linhas de
transmissão de força a longa dis-
tância e companhias de bondes,
iniciou-se a eletrificação de estra-
das de ferro, fundaram-se fábricas
de dínamos, motores, transforma-
dores, acumuladores, elevadores,
cabos, telefones, aspiradores de pó,
enceradeiras, aparelhos frigorífi-
cos, rádios, faróis, etc, baseadas,
em boa parte, em invenções sue-
cas e empregando matérias-primas,
técnicos e energia nacionais. Pois
a eletricidade veio, em escala sem-
pre mais crescente, substituir o
carvão — mesmo na produção de
aço. Em quatro anos apenas a
eletrificação dos caminhos de fer-
ro possibilitou ao país poupar a
importação de 7.500.000 toneladas
de combustíveis. A produção de
energia elétrica, que, em 1939, era
de cerca de 9.000 milhões de kw.,

subiu para 14.000 milhões em 1946;
para 18.000 milhões em 1950 a
19.350 milhões em 1951 e será de
21 bilhões ainda este ano. Com-
panhias particulares fornecem 60%
de toda a força, o governo parti-
cipa com 30 % e os municípios
com 10 % na propriedade. Do con-
sumo, três quartas partes vão para
a indústria, 14 % para a agricul-
tura e o resto para o consumo
privado. Mais de 80 % da popu-
lacão sueca se utiliza da eletrici-
dade, sendo sua produtividade per
capita a maior do mundo.

FERRO E AÇO

Quem já viajou às montanhas
mais altas da Suécia, os Kebne-
kaise, Sarek e Sulitaelma paraíso
dos esquiadores na parte superior
da Norlândia, certamente não dei-
xou de deter-se em Gaellivare, Ki-
nina e Porjus, lugares onde a ini-
ciativa sueca pode vangloriar-se
de haver triunfado num mundo
ártico e hostil, ao norte do círculo
polar. Pois as minas, especialmen-
te as de Kiruna, são mostradas ao
turista como curiosidades dignas
de serem vistas, o mesmo aconte-
cendo, aliás, com as enormes cen-
trais elétricas de Porjus à grande
profundidade debaixo do nível do
solo. Desta maneira, o mais pas-
sageiro e rápido visitante da terra
de Strindberg toma conhecimento
da importância, que a mineração
teve, e continua a ter, na vida
econômica do país.

O princípio do século XVIII as-
sinalou o maior florecimento do
ferro sueco. A Inglaterra cobria
auase a metade de suas necessi-

jL

dades deste metal na Suécia.
Quando se descobriu que a hulha
podia substituir em grande medida
o carvão de madeira na indústria
siderúrgica, então o ferro sueco
perdeu sua situação privilegiada,
conservando, entretanto, até hoje
sua importância como produto de
qualidade. As jazidas suecas são
as maiores da Europa. Até 1857
era proibida a exportação do mi-
nério, pois este estava reservado
exclusivamente para a indústria
siderúrgica nacional à base de
carvão de madeira. De 1857 a 1864
a exportação foi sujeita a alta
taxação, aumentou, porém, consi-
deràvelmente até 1888 em volume
alcançando, nos últimos anos desta
fase, a média de 90 % da expor-
tação total. Esta forte ascensão
terminou com o descobrimento do
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novo procedimento na produção
de aço básico (Thomas-Gilchrist),
permitindo a exploração das enor-
mes jazidas da Lapônia e da Sué-
cia central, cujos minerais, até
então, eram considerados ineon-
versíveis por seu grande conteúdo
de fósforo. Vemos outra vez a
ciência criar riqueza,'pois baseada
nos minérios abundantes surgiu
toda uma série de novas indústrias
mecânicas, modificando profunda-
mente o caráter das exportações
suecas de ferro e aço. Pois desde
então vem se acentuando nas ven-
das a parte das máquinas e artigos
manufaturados de alta qualidade
e preço. Os mercados foram am-
pliados, em parte em conexão com
o estabelecimento de comunicações
transatlânticas. Novas linhas de
produção e racionalização meto-
dica contribuíram para que o país
pudesse enfrentar a concorrência
internacional e assim tornou-se a
exportação de metais e suas ma-
nufaturas a segunda fonte de ren-
das no comércio exterior, abran-
gendo 36 % dos totais exportados
e superada apenas pelos produtos
da indústria florestal, que ocupam
45%. Ao lado dos produtos já
mencionados no parágrafo "eletri-
cidade" fabricam-se navios, loco-
motivas, aviões, bóias, motores de
combustão, máquinas para a agri-
cultura e fabricação de papel, para
mineração e sondagens, para as
indústrias metalúrgicas, para uso
doméstico, para escritórios, etc.
Em uma palavra: destina-se
ao estrangeiro uma infinidade de
maquinaria, aparelhos e instru-
mentos de grande utilidade e pro-
cura, proporcionando ao país as
divisas necessárias à aquisição de
alimentos e matérias-primas para
outras indústrias de acabamento,
que lá se instalaram.

No último ano anterior à guerra
a indústria metalúrgica e mecâ-
nica sueca produziu (em milhões
de coroas suecas) :
MÉDIA DA PRODUÇÃO E ME-
CÂNICA SUECA, MÉDIA DOS
ANOS ANTES DA GUERRA
(em milhões de coroas suecas)

Ferro e aço  170
Artigos de ferro e aço  380
Artigos de fundição  178
Navios e botes  140
Veículos (locomotivas, va-

gões, tranvias, automóveis,
motocicletas, etc) e aces-
sórios para navios  210
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Máquinas e suas peças .....
Instrumentos, relógios, ba-

lanças, máquinas para ofi-
cinas

378

34

Nota-se que já então os produ-
tos acabados prevaleceram. Atual-
mente uma só fábrica, a Nohab,
tem 2.000 locomotivas de suas
oficinas rodando pela Europa, pe-
Ias planícies da América do Sul
e as regiões montanhosas d o
Oriente próximo. Os Países Bai-
xos compraram-lhe 50 locomotivas
num só ano, e os motores de
aviação, saídos da mesma fábrica,
tinham tanta procura, que as ofi-
cinas foram impossibilitadas de
atender a encomendas externas
sem detrimento de sua produção
normal. Em vista disso foram
constituídas duas empresas com-
pletamente independentes entre si,
a Companhia Sueca de Aviões
SAAB, (hoje uma das mais impor-
tantes fábricas de aviões civis e
militares da Europa), e a Svenska
Flymotor AB, especializada em
motores a jato. A NOHAB, por
seu lado, fundiu-se, em 1936, com
a famosa fábrica Bofors, e durante
a segunda guerra mundial foi re-
servada grande parte da produção
para as forças armadas do país.
Os motores NOHAB-POLAR que
têm seu nome por terem sido em-
pregados por Amundsen nas suas
explorações polares, podem ser
encontrados no mundo inteiro e
também são fabricados sob licença
em muitos países, entre os quais
a Grã-Bretanha. No que diz res-
peito aos aviões de jato, a SAAB
constrói o J-29, com asas dirigidas
para trás, que desenvolve 1.050
quilômetros por hora e se equi-
para, completamente, ao Sabres
americano e ao Mig 15 russo, re-
duzindo, porém, o número de aci-
dentes nos treinos diários de 25
para 18 por cada 10.000 horas de
voo

MARINHA MERCANTE

O que dissemos até agora deu
uma vista conquanto panorâmica
e incompleta apenas, sobre os es-
teios internos da economia sueca.
Mais incompleta seria ainda essa
visão se não acrescentássemos ai-
gumas palavras sobre a marinha
mercante, antes de nos dedicarmos
ao comércio exterior, de que ela
é um dos grandes veículos. O
desenvolvimento marítimo sueco
começou tardiamente, apenas no

Çim do século XIX. Até então a
frota mercante era composta prin-
cipalmente de barcos a vela. Ain-
da em 1890 os vapores deslocavam
um total de 141.000 toneladas
e em 1900 alcançavam apenas
325.000 toneladas contra 289.000
toneladas de veleiros. Existiam,
sim, diversas linhas de navegação
entre a Suécia e portos europeus,
mas os serviços de ultramar se
efetuavam em sua totalidade por
meio de tonelagem estrangeira.
Em 1904 iniciou-se, finalmente, o
serviço regular de vapores de duas
companhias, a Companhia de Na-
vegação Nordstjernan, chamada
geralmente "Johnson Line" pelo
chefe da empresa, Sr. Axel Axison
Johnson, — para a América do
Sul e a Companhia de Navegação
Transatlântica, entre Gotemburgo
e África do Sul, cujo serviço se
estendeu, logo, à Austrália e à
América do Norte. A "Johnson
Line", que no princípio estava
destinada às comunicações com a
Argentina, foi ampliada, em 1909,
ao Brasil e, posteriormente aos
portos da costa ocidental sul-ame-
ricana. Em 1907 inaugurou-se um
outro serviço sueco para a Ásia
oriental, e em 1912 para o golfo
de México. Prosperando todas elas,
os serviços de navios tramp tam-
bém foram estimulados considera-
velmente, e assim vemos desenvol-
ver-se a tonelagem disponível de
seguinte maneira :

VAPORES E MOTONAVES, DE
1890 A 1939

Ano
Toneladas

brutas

1890 141.267
1900 325.105
1905 644.869
1910 842.460
1920 1.022.042
1930 1.643.783
1939 1.533.705

Os números mostram, que de
1890 a 1939 a tonelagem a vapor
e a motor foi mais do que decupli-
cada. Em 1939 a frota mercante
sueca, constituída de 1.320 navios,
era a décima no mundo e repre-
sentava 2 % da tonelagem total
existente. Hoje, com o Japão e a

-^¦c®;
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Alemanha ainda em recuperação,
esta sua posição melhorou conside-
ràvelmente. Cerca de 95% da tone-
lagem sueca estão dedicadas ao
serviço com o estrangeiro. De 44,96
milhões de toneladas líquidas, que
tocaram portos suecos ou zarpa-
ram deles, 18,30 milhões de tone-
ladas correspondiam à bandeira
azul-amarela. As rendas brutas
ascenderam a 362 milhões de co-
roas. Em divisas líquidas as ren-
das montaram anualmente de 125
a 175 milhões de coroas, cifra apro-
ximadamente igual à exportação
sueca de ferro e aço não traba-
lhado. Durante a última guerra a
Suécia, apesar de neutra, perdeu,
por naufrágio ou captura, 258 na-
vios significando 36 por cento de
sua tonelagem total. A medida
que mais profundamente veio afe-
tar a marinha mercante daquele
país foi o estabelecimento, em
abril de 1940, da barreira de minas
entre a ponta meridional da No-
ruega e a setentrional da Dina-
marca, cortando por completo o
tráfego entre o Mar do Norte e o
Atlântico. Em conseqüência disso
a frota mercante sueca ficou divi-
dida em duas partes, uma de cada
lado da barragem, sem comuni-
cação entre si. Em virtude de
acordos com ambas as partes be-
ligerantes, porém, estabeleceu-se
um "tráfego de salvo condutos",
possibilitando, embora de maneira
sumamente precária, delicada e
irregular, a manutenção das anti-
gas relações com a América do
Sul. Durante os transtornos béli-
cos o pavilhão azul-amarelo teve
um dos lugares mais destacados
na navegação dos estados latino-
americanos. Acabada a guerra,
novos navios foram construídos
nos estaleiros suecos, de modo que
já em 1946 a antiga tonelagem foi
reestabelecida, e no ano passado,
(1951) a marinha mercante sueca
foi aumentada de mais 13 unidades
com 225 mil toneladas brutas, de
modo que o número total de seus
navios em tráfego se elevava a
1.920, com uma tonelagem global
de 2.346.000 toneladas brutas,
superando em 47 % as cifras de
1939. Estes novos navios signifi-
cam, naturalmente, contínua mo-
dernização, e a qualidade da atual
frota mercante compara-se favorà-
velmente com a de outras nações.

Antigos navios são substituídos
por esplêndidas, ultra-rápidas em-
barcações combinadas para passa-
geiros e cargas, que buscam, em
serviços regulares, as duas Amé-
ricas e o longínquo Oriente. O
mais recente destes navios faz o
percurso Gotemburgo-Nova York
em sete dias apenas, quase tão
depressa, quanto o mais rápido
liner para passageiros. Não é
de admirar, portanto, que os esta-
leiros suecos tivessem tido, em fins
de 1951, encomendas para mais 231
embarcações com 1.700.000 tone-
ladas brutas, destinadas para os
mais diversos países, entre os
quais também o Brasil. Desde há
anos embarcações suecas estão
participando também no tráfego
entre as duas Américas sem tocar
a Escandinávia. Com estas, com
seus estaleiros, suas fábricas de
aviões e suas linhas aéreas SAS,
a Suécia mantém uma rede de co-
municações intercontinentais como
se fosse grande potência — e na
órbita econômica, a de comuni-
cações quase o é realmente.

COMÉRCIO EXTERIOR

Apresentado assim mais este
aspecto da terra de Nobel passa-
mos a ocupar-nos de seu comércio
exterior e depois das suas relações
com o Brasil.

O comércio exterior da Suécia
progrediu com extraordinária ra-
pidez desde os meiados do século
XIX. O desenvolvimento indus-
trial exigindo o emprego maior de
ferro e aço, trouxe consigo um
maior aproveitamento das rique-
zas naturais da Suécia, existentes
em quantidades muito superiores
às necessidades do país. A crês-
cente exportação pagava impor-
tações sempre mais vultosas e
variadas, conduzindo, por sua vez,
a uma melhoria das condições de
vida, antes modestas, da popu-
lação. Este bem-estar mais ele-
vado foi acompanhado, natural-
mente, por uma elevação do nível
cultural e deu ao povo maiores
possibilidades de aperfeiçoar-se
em seus ofícios, aumentando a in-
tensidade de trabalho e a capaci-
dade para elaboração e realização
de novos processos industriais.

O quadro seguinte mostra o de-

senvolvimento do comércio exte-
rior de 1871 a 1939, mostrando sua
importância crescente através das
cifras correspondentes a cada ha-
bitante.

COMÉRCIO EXTERIOR
PER-CAPITA

Ano Coroas

1871/80 103
1881/90 124
1891/00 149
1901/10 •• 197
1911/20 448
1921/30 476
1931/40 498
1938 623
1939 694

Destas cifras se depreende, que
o valor total do comércio exterior,
calculado per capita cresceu de
sete vezes entre 1871 e 1939, e isso
num país que não conheceu in-
fiação, por ter sido neutro em
ambas as guerras mundiais. A
densidade do comércio é uma das
mais altas na Europa, sendo supe-
rada apenas pela Holanda e a
Dinamarca, aliás países com co-
mércio de revenda e trânsito mui-
to importante, o que não é, na
mesma escala, o caso da Suécia.
A importância relativa do comer-
cio exterior para a economia sueca
é elucidada mais claramente, pela
comparação de suas cifras abso-
lutas com o total da renda nacio-
nal. Em 1913 a exportação alcan-
çou 30 % da renda nacional, em
1927 a cifra correspondente foi de
36 %, mas como, entre 1930 e 1940,
consumo e produção interiores au-
mentaram mais do que o quantum
destinado à exportação, o índice
anterior não se pôde manter nesta
porcentagem extraordinariamente
elevada. Mas mesmo assim pode
dizer-se sem receio, que de 1/4
a 1/3 de toda a produção sueca
se destinam ao intercâmbio com
o estrangeiro e que a economia do
país está organizada de molde a
receber em medida correspondente
mercadorias de outros países.

É de assinalar-se nesta altura,
que as estatísticas suecas acusam
sempre excessos de importação.
Organizando o quadro para os anos
de 1871 a 1944 vemos o seguinte :
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EXCESSO DE IMPORTAÇÃO
NA SUÉCIA DE 1871 A 1944 EM

MILHÕES DE COROAS

Ano

1871/80
1881/90
1891/00
1900/10
1911/20
1921/30
1931/40
1938 . .
1939 ..
1940 . .
1941 . .
1942 ..
1943 ..
1944 ..

Excesso de im-
portação em mi-
lhões de coroas

. 43,9
63,9
59,6

120,1
72,8
77,8

247,8
238,5
610,1
677,0
328,9
461,2
641,9
818,3

Estes excessos, alcançaram em
1944 quase vinte vezes o montan-
te de 1871. Mas mesmo assim eles
têm sido bastante grandes, para
converterem em passiva a balança
de pagamento. As rendas da frota
mercante e da exportação invisí-
vel (turismo e patentes de inven-
ção, juros e dividendos de investi-
mentos no estrangeiro, remessas
do exterior) foram suficientes
para que a balança dos pagamen-
tos acusasse, quase sempre, certo
superávit, empregado, muitas vê-
zes, em novas inversões fora do
país.

Os países europeus eram, antes
da guerra, os maiores fregueses da
Suécia, comprando três quartos de
todas as exportações e fornecendo
dois terços das necessidades. Não
obstante, os mercados ultramari-
nos ganham importância sempre
maior. Enquanto em 1913 a Euro-
pa figurava com uma parte apro-
ximadamente de uns 85% nas im-
portações suecas e uns 88% nas
importações, esta participação fi-
cara reduzida, em 1938, a 65,3% e
78,4% respectivamente, ao passo
que o quinhão da América subira
a 25,6 e 14 por cento. Enquanto a
Alemanha, seu maior fornecedor,
estava praticamente desaparecido
da economia mundial, prevaleceu,
naturalmente, distribuição dife-
rente das correntes mercantis. Em
1948-49, porém, os países europeus
voltaram a fornecer 67% das im-
portações e a comprar 75% dos
produtos exportados.

E' interessante assinalar que as
importações de metais como aços
para construções, inclusive navais,

tubos, cobre, chumbo, máquinas-
ferramentas, automóveis, instru-
mentos e artigos ópticos, máquinas
de calcular, relógios, etc, ascende-
ram em 1938 a 1/3 aproximada-
mente do valor global das compras
no estrangeiro.

Frutas ultramarinas, café, cacau,
chá, fumo, vinho, azeites vegetais
e forragem para gado alcançaram
no mesmo ano 20%, enquanto car-
vão e óleos minerais tinham a
expressão de apenas de 15%. Ma-
térias-primas para as indústrias
têxteis e de borracha, assim como
roupas feitas e artigos de pele e
couro constituíram nos últimos
anos antecedentes à guerra 15 a
20% dos totais importados. E' por-
tanto a Suécia um parceiro bastan-
te interessante.

RELAÇÕES COM O BRASIL

Suas relações com o Brasil vêm
de longa data. Um livro Svenska
odeniSydamerika ("Destinos sue-
cos na América do Sul"), publica-
do recentemente por Axel Paulin,
antigo Ministro da Suécia na Ar-
gentina, Brasil e Chile, evoca, em
interessante narrativa, tanto os
contatos havidos com a Espanha
e Portugal, quanto as figuras de
suecos importantes, desde o hábil
técnico de fortificação e cartografo
Jacob Funk, (que, em meados do
século XVIII realizou a moderai-
zação de fortificações no Brasil)
e os numerosos militares suecos
que prestaram serviços nos exér-
citos das novas Repúblicas, até os
construtores de estradas de ferro,
engenheiros e comerciantes, que,
na última metade do século XIX
trouxeram sua contribuição ao
progresso dos jovens países. Cabe
aqui intercalar que nos últimos de-
cenios do século XIX e em princí-
pios do XX muitos jovens foram
compelidos a emigrar em procura
de meio de existência, porque o
desenvolvimento econôm i c o-i n -
dustrial da Suécia estava apenas
timamente engatinhando, enquan-
to a agricultura, com os métodos
da época, não podia mais sustentar
o número rapidamente aumentado,
em toda a gente do campo.

Esta corrente chegou a ser de
50.000 pessoas por ano, e esta-
tísticas recentes, de 1945, revê-
Iam que vivem no estrangeiro con-
servando a lingua materna, ......
890.000 suecos e seus descendentes
dos quais 130.000 na Europa e o

resto espalhado pelo mundo intei-
ro, especialmente no hemisfério oci-
dental. Corresponde este número
a sétima parte, aproximadamente,
de todos os suecos no mundo, cons-
tituindo uma fonte apreciável de
"exportações invisíveis" e de su-
gestões para o intercâmbio mútuo
com muitos países.

COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO

No que diz respeito às relações
com o Brasil, estas se desenvolve-
ram relativamente tarde. Diz Ban-
deira de Melo em sua "Politique
Commerciale du Brésil": "Avant
Ia guerre de 1914 les rélations
d'affaires entre Ia Suéde et le Bré-
sil étaient naturellement diffici-
les parce qu'il'n'y avait pas de na-
vegetion directe entre les deux
pays. Nos produits pénétraient en
Suéde par 1'intermediaire d'autres
pays, entre outros, 1'Allemagne, Ia
Hollande et Ia Grande Bretagne".

Há nisso detalhes suscetíveis de
reconsideração, pois nas estatísti-
cas brasileiras da Suécia já apare-
ce antes da primeira guerra mun-
dial e também a navegação direta
fora estabelecida mais cedo. Como
já foi dito a "Johnson Line'1 esta-
beleceu em 1909, um serviço regu-
lar para nossos mares. O brasileiro
eminente, que foi o Snr. Luiz Cam-
pos, abriu-lhe o caminho, conser-
vando por duas gerações em sua
família a representação da firma
armadora, até que esta, logo após
o sexagésimo aniversário de sua
existência, resolveu abrir, entre
entre, nos, uma filial, conservando,
porém, no estado maior de sua di-
retoria o tradicional "Campos Fi-
lho" na pessoa do Snr. Roberto
Campos, descendentes de seu "pa-
ce-maker'\

Fora destas pequenas incorre-
ções, porém, está perfeitamente
com razão meu ilustre amigo Dr.
Bandeira de Melo, quando conside-
rava a ausência de navegação res-
ponsável pelo estabelecimento tar-
dio das relações diretas sueco-bra-
sileiras. Pois de fato este intercâm-
bio somente começou a desenvol-
ver-se em escala apreciável após a
creação da linha "Johnson". Às ei-
fras abaixo, relativas a este comer-
cio vem evidenciando o movimen-
to global:
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VALOR GLOBAL DO INTERCÂMBIO COM A SUÉCIA
EM MILHARES DE CRUZEIROS, 1911/1939

7.472
9.398
15.174
26.103

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

9.003
15.062
20.399
16.647
28.475
22.432
27.651
29.394
38.267
25.158

17.581
16.126
22.447
33.930
47.532
72.681

117.034
127.605
113.851

Vemos delinear-se nestas cifras o-crescimento contínuo dos valores,
tanto da importação quanto da ex-
portação, tendência esta que foi in-
terrompida apenas pelos transpor-
nos da primeira guerra e da gran-
de crise mundial. Exceto os anos
da primeira conflagração européia
e da guerra civil espanhola, anun-
ciadora de outros conflitos maiores
sempre foram contastáveis saldos
favoráveis ao Brasil, como carac-
terística das vantagens provindas
destas relações com um país da
moeda forte e um standard de vida
elevado.

As hostilidades da segunda
guerra mundial causaram novas
perturbações, acusando o inter-
câmbio sueco-brasileiro números
absolutamente irregulares, como
se vê do quadro ao lado:

i¦>

ANO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
i

1911  3.202
1912  4.222
1913  4.413
1914  2.741
1915  .. 5.133
1916  10.524
1917
1918
1919
1920

SALDO -f OU —

9.764
9.624
9.859
18.402
92.645
31.276
1.592
5.545

55.681
30.208

28.401
48.002
68.635
91.422
82.970
83.048
78.669
92.852
87.896
57.712

4- 6.130
4- 5.402
+ 5.446
+ 15.661
+ 87.512
+ 20.752

5.943
— 3.853
+ 40.507

4.105+

19.398
32.398
48.236

-f- 74.775

54.495
-|- 60.616
-f 51.018

63.458
49.629

4- 32.554

76.855
48.308
69.360
77.426
78.828
77.271

106.665
109.493
173.885

+ 59.274
+ 32.182
+ 46.913
+ 43.469
-|- 31.296
+ 4.590
10.369
18.112

+ 60.034

em seguida em conseqüência da
entrada do Brasil no conflito ao
lado dos aliados em 1942. O tráfego
de comboios se realizava, como se
vê, em escala bastante razoável.
Foi especialmente favorável em
1942, quando era permitido atra-
vessarem cinco navios por mês a
barreira de minas em ambas as di-
reções, de modo que as antigas
transações comerciais continua-
vam em mútuo proveito. Naquele
ano de 1949 barcos suecos aporta-
ram ao Brasil trazendo e levando
mercadorias.

O APÓS-GUERRA

Os anos de após-guerra se apre-
sentam com as seguintes cifras do
quadro na página seguinte:

Uma vez saciada a fome do
imediato após-guerra os saldos
favoráveis ao Brasil, tão caracte-
rísticos no intercâmbio com a Sué-
cia nos decênios até 1939, desapa-
receram como por encanto, dando
lugar a deficits crescentes nos úl-
timos anos.

Este fenômeno não se pode com-
preender senão como sinal das
mudanças estruturais que a eco-
nomia brasileira experimentou,
intensificando sua industrialização
e precisando, por isso, em escala
muito maior do que antes, exata-
mente dos equipamentos e maqui-
narias dos quais a Suécia é grande
forja.

Organizei, baseado nas estatís-
ticas brasileiras, o quadro abaixo,
em que vão resumidas por classes
os valores, em contos de réis, das

VALOR GLOBAL DO INTERCÂMBIO COM A SUÉCIA
EM MILHARES DE CRUZEIROS EM 1939/1945

ANO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO + OU —

1939 113.851 173.885 + 60.034
1940 67.093 36.986 — 30.107
1941 96.011 65.024 — 30.387
1942.. 103.065 207.340 4-164.275
1943 225.018 4-225.018
1944 371.543 +371.543
1945 200.689 275.225 4- 74.536

Refletem-se nestas cifras, nítida-
mente, os efeitos em primeiro lu-
gar, do tráfego de salvo-conduto,
ao qual a Suécia foi submetida, e,

mercadorias importadas da Suécia.
Negligenciando os animais vivos,
que nunca vieram, e os gêneros
alimentícios, que só apresentavam
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VALOR GLOBAL DO INTERCÂMBIO COM A SUÉCIA

EM MILHARES DE CRUZEIROS, APÓS-GUERRA

A N IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO j 
SALDO + OU —

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

200.689
381.767
660.332
466.607
621.675
883.358

1.049.496
1.259.395

275.225
534.806
511.170
383.072
579.800
820.188
740.978
889.173

4- 74.536
4- 153.039
149.162
83.535
41.875
63.170
308.518
370.222

(¦*) —Janeiro-Agosto.

cifras significantes na importação,
notamos o seguinte aspecto:

cifras que seguem resumem, como
as anteriores, os valores por cias-

ANO
MATÉRIAS-

PRIMAS

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

56.271
26.322
30.962
67.114

53.329
170.064
296.920
153.787
232.874
335.640

O fluxo dos números vem de-
monstrando através dos anos, não
só o crescimento geral das somas
movimentadas, mas especialmen-
te o avolumar da parte das manu-
faturas nos totais. Enquanto as
matérias-primas sextuplicaram o
valor, as manufaturas quase de-
cuplicaram, provando, que a indus-
trialização de um país não pre-
judica o intercâmbio com outras
terras mais desenvolvidas, mas, ao
contrário, dá-lhe mais animação e
novos impulsos.

No que diz respeito às nossas
exportações para a Suécia estas
têm por esteios as matérias-primas
e gêneros alimentícios, deixando
os produtos acabados em plano
bem secundário. Animais vivos
não seguiram para a Suécia. As

Não se vê, nestes números
uma tendência específica, a favor
de uma ou outra parte das expor-
tações, pois as oscilações, indubi-
tàvelmente conseqüência das res-
pectivas cambiais ou reservas em
dólares e conjunturas daí deriva-
das, não permitem uma conclusão
certa, o mesmo acontecendo quan-
do secomparam as quantidades em
toneladas por classe. Consta, po-
rém, que a Suécia nos compra em
geral mais gêneros alimentícios do
que matérias-primas, sendo o país
um dos maiores consumidores de
café per capita. Quanto às manu-
faturas estas somente nas circuns-
tâncias extraordinárias de 1942 a
1948 tinham alguma expressão,
sobremodo em 1946, quando o
mundo europeu em destroços não
estava capacitado a satisfazer a
demanda, por muitos anos repre-
zada, das massas consumidoras
suecas e de seu alto padrão de vi-
da. Assim vemos o Brasil expor-
tando naquele ano e em 1947-
muita meia de seda e raion, e até
fechos de cobre para bolsas de
senhoras, artigos que só excepcio-
nalmente podem ser fornecidos a
países europeus.

IMPORTAÇÃO

Entrando, agora, na análise mais
detalhada do nosso intercâmbio
com o grande país escandinavo,
vemos avultar, celulose, celotex e
borra de raion nas importações de
matérias-primas, e ferramentas-

equipamentos industriais, maqui-
narias, chassis, embarcações e pa-

ses em contos de réis, referindo-se. pel nas manufaturas.

porém, às exportações. No que diz respeüo a celulose

EXPORTAÇÕES PARA A SUÉCIA, VALORES EM CONTOS DE RÉIS
RESUMO POR CLASSES

MANUFATURAS TOTAIS

57.531
40.760
65.048
35.944

81.801
201.932
358.549
307.186
388.697
547.119

113.850
67.092
96.010
103.065

200.688
381.767
600.332
466.675
621.675
883.358

ANO
MATÉRIAS-

PRIMAS
GÊNEROS ALI-

MENTÍCIOS

MAN UFA-
TURAS TOTAIS

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

21.364
7.052
38.142
177.324
95.477

246.219
121.508
149.865
133.918
175.918
264.978
81.212

152.498
29.933
27.481
87.282
127.076
121.122
148.861
330.831
368.900
205.420
314.625
738.587

22

50
2.732
2.463
4.200
4.885
54.108
8.350
1.732

197
389

173.884
36.985
65.623
267.339
225.018
371.543
275.225
534.806
511.170
383.071
579.800
820.188

á»j
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a Carteira de Exportação e Impor-
tação do Banco do Brasil publicou
em seu boletim mensal de feve-
reiro do ano em curso um quadro
interessante sobre esta matéria-
prima para fabricação de papel.
Citamos as cifras, ao lado das per-
centagens sobre os totais de ce-
lulose importada:

sua importação supera muito a de
todos os outros fornecedores em
conjunto, e mesmo a Finlândia,
que lhes segue em segundo lugar,
acusa, em 1951, ano de sua maior
participação, o índice de 18% ape-
nas. Comparando-se, ainda, as
porcentagens de quantidade com
as dos valores, salta aos olhos, que

I 1.000 MILHARES PERCEN 1'AGEM

\ N O
TONELADAS VALOR SOBRE SOBRE
QUANTIDADE CRUZEIROS QUANTIDADE VALOR===== -y— «=««=« ""T :

1937  63.691 54.665 64 | 62
1938  51.478 60.275 64 64
1939  50.796 51.607 60 62
1946  69.623 154.859 81 77
1947  76.642 265.934 74 72
1948  29.948 122.246 66 65
1949  79.173 191.270 73 72
1950  104.942 248.137 80 80
1951 (*) .... 57.964 327.493 64 62

I

(*) — Janeiro-Agosto.

E' notável o crescimento, tanto
em valor, quanto em volume de
nossas compras deste artigo, ape-

a Suécia vende seu produto mais
barato, pois pagamos apenas 62
por cento das somas totais despen-

é aproximadamente de 7 por
cento, é perfeitamente razoável
dar-se preferência às proveniên-
cias suecas.

Em segundo lugar na importa-
ção estão as manufaturas de ma-
térias-primas minerais, especial-
mente diversas máquinas. Dei-me
ao trabalho de organizar o quadro
de todas as mercadorias que en-
traram entre 1939 a 1951 em esca-
Ia acima de um milhão de cruzei-
ros. Como porém seu número é
muito grande, dada a multiplici-
dade da produção sueca, tenho que
cingir-me a dar aqui apenas no
quadro abaixo, algarismos de um
ou outro grupo ou item, que esco-
lhi, por me parecerem interessam
tes ou elucidativos.

Nota-se, que o maior índice de
crescimento se observou nas fer-
ramentas, cutelaria e outros uten-
sílios, (55,7 vezes seu valor de
1939), seguidos de veículos, em-
barcações seus acessórios e per-
tences (28,8 vezes o valor de 1939)-
máquinas para indústrias (25,6
vezes o valor de 1939) e manu-
faturas de origem mineral (17,1) .
A média de todas as manufaturas
cresceu apenas para 9,5 vezes seu

MANUFATURAS IMPORTADAS 1939/1950, VALOR EM MILHARES DE CRUZEIROS

ESTATÍSTICA
NÚMERO

TOTAIS
6.000/6.999 (I)
7.000/7.999 (II)
8.500/8.999 (III)
9.000/9.999 (IV)
9.400/ 99 (a)
9.500/ 99 (b)
9.600/ 99 (c) .
9.700/ 99 (d)
9.800/ 99 (e)

1939

57.531
15.006

2.00
2.800

37.081
667

16.089
1.313

13.925
4.899

1946 1947

201.298
25.298
21.420
7.569

147.113
11.868
38.547

320
504

1 oIo
56
25.372

358.549
64.406
33.756
7.569

252.224
31.118
58.381
26.820
85.928
43.459

1948

307.186
34.799
25.724
6.306

239.789
27.337
58.597
28.614
87.791
33.604

1949 1950
ÍNDICE DE

CRESCI-
MENTO

I
388.697 547.119 9.5
51.598 64.030 4.0
34.918 43.584 17.1
7.025 11.621 4.4

294.374 427.430 11.5
28.191 36.719 55.0
55.306 62.000 3.8
26.716 33.653 25.6
118.730 145.746 10.5
44.938 141.459 28.3

(1)-Manufaturas de matérias-primas de origem vegetal. (II)- Manufaturas de matérias-primas de origem mineral. (III)-Produtos

químicos farmacêuticos etc. (IV) - Manufaturas diversas, (a) - Ferr amentas, cutelaria. outros utensílios, (b) - Máquinas, aparelhos eletri-

cos e artigos eletrônicos. (O-Máquinas para indústrias, (d)-Outras máquinas e aparelhos não classificados, (e) - Veículos, embarcações,

seus acessórios e pertences.

sar das fábricas de celulose plena-
mente funcionando no Brasil. De-
preende-se das percentagens a im-
portância que a Suécia tem para
as nossas fábricas de papel, pois

didas com este produto, para im-
portarmos 64 por cento dele, en-
quanto os 36% restantes nos
custam 38% do dinheiro gasto.
Em vista desta diferença de preço.

valor, destacando-se, porém, pro-
vàvelmente das matérias-primas,
que aumentaram para 5,9 vezes,
tão somente.

As manufaturas de origem ve-
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getal (4,0), os produtos químicos
(4,4) e máquinas e aparelhos elé-
tricôs (3,8) ficaram aquém do ín-
dice geral de seu grupo. No que
diz respeito às manufaturas de
ferro e aço a Suécia se apresenta-
va, em 1949, como terceiro entre
os países fornecedores, superada
apenas pelos EE.UU. e Grã-Bre-
tanha, o mesmo acontecendo na
parte de máquinas, ferramentas,
aparelhos e utensílios e nas im-
portações de ferro e aço em bruto
e preparado com a única diferen-
ça, que neste último grupo a União
Belgo-Luxemburguesa em vez da
Inglaterra ficou em segundo lugar.

Alguns produtos vêm exemplifi-
cando mais de perto o desenvol-
vimento havido nesta parte.

Vemos aparecer chapas de ferro,
tratores, motores Diesel, máqui-
nas de costura e bicicletas entre
os artigos que em 1939 não foram
importados, e arame, parafusos e
torneiras entre os artigos que qua-
se não tinham expressão alguma,
em nossas estatísticas do inter-
câmbio com a Suécia daquele ano.
As sete embarcações, importadas
em 1950, fizeram avultar as cifras
respectivas a este item. Em 1951
nos chegaram petroleiros, que são
de maior vulto ainda. A maioria
dos artigos aqui observados supe-
rou o índice de 11,5 das manufa-
turas em geral, sendo interessante
observar que o grupo de máquinas
e aparelhos elétricos não acompa-
nhou esta ascensão, mostrando sò-

mente o índice de 3,8 de seu valor
de 1938, o mesmo acontecendo com
o grupo das máquinas para as in-
dústrias, exceto máquinas motri-
zes, sendo o motivo disso, o fato
de terem sido estes grupos os mais
expressivos e representativos já
nos dias antecedentes da guerra.

Lamento não poder entrar na
análise de cada um dos itens aqui
enumerados, mas deixo aqui regis-
trada ao menos uma parte, a fim
de que os leitores mais estreita-
mente interessados na matéria
possam facilmente integrar-se dos
detalhes, sem se sujeitar ao tra-
balho exaustivo que teve de rea-
lizar quem escreve estas linhas.

Mesmo olhando de relance, po-
rém, observa-se, como o desenvol-

NÚMERO

7.400-7.499
7.409
7.416
7.444
7.488

7.500-7.599
7.528
7.537
7.577

9.400-9.499
9.500-9.599

9.501
9.520
9.522
9.525
9.527

9.600-9.699
9.606
9.641

9.700-9.799
9.727
9.750
9.751
9.780
9.781
9.782

9.800-9.899
9.822
9.869
9.882

1939 1946 1947 1948 1949 1950

ÍNDICE DE
CRESCI-
MENTO

(i)
(a)
(b)
(c)
(d)
(2)
(e)
(f)
(g)
(3)
(4)
(h)
(i)
(k)
(D
(m)
(5)
(n)
(o)
(6)
(P)
(q)
(r)
(s)
(t)
(u)
(7)
(v)
(x)
(y)

1.721

4
8

177
471

9
40
84

667
16.089
1.927
484

3.155
152
804

1.313

13
2

274
925
956
399

1
209
284

4.899
3.880

539

17.026
11

600
453
316

2.809
600
705

1
11.868
36.547
12.098
1.002
4.516

508
676

13.320

7.177
56.504
14.308
5.055
3.627
2.099

975
8.148

25.372
17.503

64
2.488

24.827
21

1.214
884

1.100
5.588
1.960

240
173

31.138
58.381
6.574
1.631
9.575
2.626
7.054

26.820
96

6.567
85.923
15.901
7.607

17.030
11

838
1.728
722

4.931
1.679
906

27.337
58.597
7.996
1.578
8.131
1
5

901
384

7
3
3

923
159
471

8.793
43.459
24.164
1.885

11.923

28.614
408

7.913
87.791
19.913
8.388
4.124
4
2
7

33

584
380
294
604

13.565

10.380

27.513
915

1.321
2.272
10.577
6.931
2.521

810
125

28.191
55.306
5.816
2.748
5.464
3.459
3.540
26.716
5.152
12.456
118.730
30.234
8.003
5.676
11.220
3.739
10.489
44.938
15.637

12.321

31
11,
3.

9,
11,
3
2,
2

36
62
5
5
3
5
7,

33
3

15
145
41
8

11
13
4
8

141
42
32
12

776
323
111
947
725
113
673
092
277
719
000
050
113
412
401
148
653
627
960
746
023
424
106
280
908
,614
,459
.875
.823
.136

22,5

388,9
118,4
54,1
23,6

908,1
52,3
27,3
55,0
3,8
2,6

10,6
1,1

35,5
8,9

25,6

58,2
10,5
13,9
3,5

23,5
6.7

29,0
13,6
60,9

^«*.,.ji->

(1)—Manufaturas de ferro e aço. (a) — Chapas n. e. (b) — Arame, (c) —Parafusos para instalações, providos de rosca, (d) — Tubos.
(2)—Manufaturas de metais não ferrosos. (e) — Torneiras, registros, válvulas, (f) — Tela de arame, (g) — Tubos.
(3)—Ferramentas para artes, ofícios e máquinas, cutelaria.
(4)—Máquinas e aparelhos elétricos, (h) — Transmissores e receptores de telefonia, (i) — Acumuladores. (k) — Geradores. (1) — Mo-tores. (m) — Transformadores.
(5)—Máquinas para indústrias, (n) — Tratores, (o) — Desnatadeiras.
(6)-Outras máquinas não classificadas, (p) - Rolamentos de esferas, (q) - Máquinas motrizes, (r) -Motores Diesel, (s) - Máquinasde costura, (t) — Máquinas de escrever, (u) — Máquinas de calcular.
(7)-Veículos, seus acessórios e pertences, (v) - Chassis e truques para caminhões, ambulâncias, etc. (x) - Embarcações, (y) - Bicicletas.
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vimento industrial e social tanto
da Suécia quanto do Brasil, veio
traçar os rumos para as modifica-
ções na importação daquele país
progressista.

Antes de fechar este capítulo
tenho que dizer ainda algumas pa-

manufaturas importadas da Sué-
cia. Baseio-me, novamente, no
Boletim Mensal da Carteira de
Exportação e Importação do Ban-
co do Brasil, onde se vê publicado,
no número de fevereiro de 1952,
o seguinte quadro:

ANOS TONELADAS

VALOR (CIF)

1937 17.302
1938 ........ 14.153
1939 ......... 13.495
1946 4.598
1947 8.779
1948 6.447
1949 ........ 13.565
1950 13.720
1951 (*) .. .. 11.181

cr$ 1.000

14.428
15.733
12.980
11.005
28.414
23.504
40.262
53.531
55.006

PERCENTAGEM

SOBRE
QUANTIDADE

SOBRE
VALOR

29
33
30
8

15
12
29
31
21

28
33
28
8

15
12
27
33
22

(*) — Janeiro-Agôsto.

lavras sobre as importações de pa-
pel para a imprensa, representan-
do mais do que 10% de todas as

Neste item a Suécia perdeu seu
primeiro lugar, que manteve antes
da guerra, sendo superada pela

Finlândia, fornecedora, hoje- de
40% da quantidade do papel para
a imprensa. Ao contrário do que
acontece com a celulose, onde o
preço sueco é mais vantajoso, o
do papel é superior ao da Finlân-
dia. Mesmo assim a Suécia é
nosso segundo fornecedor desta
manufatura tão importante, con-
tribuindo, portanto, não só para
o progresso industrial do Brasil,
mas também, através do papel que
nos vende, para o progresso da
imprensa e o aperfeiçoamento
cultural.

EXPORTAÇÃO

Passando, agora, para a expor-
tação, vemos já no parágrafo "Co-
mércio e Navegação", que esta se
compõe, essencialmente, de mate-
rias-primas e gêneros alimentícios,
sem que, olhando os totais, fosse
assinalada dentro do progresso
geral, uma nítida inclinação para
este ou aquele lado.

Segundo o mesmo processo, em-
pregado na análise da importação,
vemos os seguintes quadros para
os produtos que vendemos à Sué-
cia:

CLASSE II — MATÉRIAS-PRIMAS
(0.1000-3.999)

Totais
0.541 (a) ..
1.033 (b) . .
1.312 (c) . .
3.094 (d) ..

1939

21.364
4.646
1.217

859
9.285

1946

149.865
517
816

2.664
105.972

1947

133.918
23.036
8.381
2.478
75.117

1948

175.918
63.619

349
49

101.853

1949

264.978
8.718
2.707
4.812

245.826

1950

81.212
1.389
3.348
4.222
69.744

3.8

2.7
3.2
7.3

(a) —Couros vacum salgados, (b) — Fumo. (c) —Carnaúba, (d) — Algodão em rama.

CLASSE III GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(4.000-4.999)

1939 1946

Totais
4.312 (a) ...
4.413 (b) .7;
4.423 (c) ...

152.498

8.940
126.685

330.831
9.123
14.034

290.767

(a) — Bananas, (b)—Cacau, (c)—Café.

1947

368.900
3.481
8.890

334.754

1948

205.420

9.653
171.705

1949

314.543
1.086

313.352

1950

738.815
23.678
25.795

676.943

4.8

2.8
5.3



90 junho — 1952 .->-- O Observador — Ano XVII — N.° 197

Logo a primeira vista verifica-
se que os valores da exportação
não se multiplicaram tanto quanto
os de nossas importações — e isso
é, no fundo, o motivo principal
por que a balança comercial com
a Suécia, que antes da guerra cos-
tumava apresentar saldos bastante
grandes a nosso favor, tem se tor-
nado, depois desta., deficitário. O
caso é que de alguns dos maiores
produtos de nossa exportação for-
necemos menos, nos últimos anos
ao grande país escandinavo, do
que em 1939, ano em que se ba-
seia nossa comparação. Senão ve-
jamos o volume das exportações
em toneladas no fluxo dos anos:

cala do gasto pelas importações,
e que nossa balança comercial com
a Suécia se apresente, últimamen-
te deficitária. Se tivéssemos for-
necido, porém, as mesmas quanti-
dades de antes da guerra teríamos
a receita aumentada em 81,4%,
perfazendo 1.487.821 cruzeiros e
registrando um superávit de 604
milhões em vez do déficit de 63
milhões que na realidade se veri-
ficou.

Notam-se, ademais grandes in-
constâncias e oscilações nos for-
necimentos do após-guerra, o que
acontece, também, com manteiga
de cacau, óleos de rícino, urucum,
castanhas de para, laranjas e mui-

dos correspondentes números com-
pletos sobre a importação. Eis o
que exportamos em 1951. em tone-
ladas e milhares de cruzeiros:

Vemos nos valores globais a as-
censão cada vez mais acentuada do
café entre os gêneros .alimentícios
bem como a do algodão nas mate-
rias-primas. Estas duas mercado-
rias juntas representavam em 1951
nada menos do que 94,5% das nos-
sas receitas da Suécia. Ao contra-
rio do que acontece com o conjun-
to dos outros produtos, aumenta-
ram suas tonelagens na exporta-
ção. Verifica-se, portanto, também
para o último ano, que o número
total das toneladas exportadas di-

CLASSE II — MATÉRIAS-PRIMAS EXPORTADAS (TONELADAS)
(0.100 -3.999)

Totais
0.541 (a) ..
1.033 (b) ..
1.312 (c) ..
3.094 (d) ..

1939

53.832
1.135

268
65

2.275

1946

15.430
44
72
54

11.466

_ i

1947

10.458
2.142

498
51

6.498

(a) —Couros vacum salgados, (b) — Fumo. (c) —Carnaúba, (d) — Algodão em rama.

1948

14.080
6.020

11
1

519n
f

1949

17.850
812

77
116

16.524

1950

5.513
270
160
99

4.996

CLASSE III GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TONELADAS)
(4.000 -4.999)

1939

75.605 >
j

A 9QR I

Totais
4.312 * (a) ..
4.413 (b) ..
4.423 ** (c) ..

4.236
817.664

1946

57.316
373.369

2.170
611.997

1947

49.839
142.826

830
541.728

1948

30.970

600
279.418

1949

30.147
46.014

458.395

1950

64.719
597.198
2.016

587.576

(*) — Cachos. • (**) — Sacos.
(a)—Bananas, (b)—cacau, (c) — Café

Este quadro evidencia que em
vez de 129.437 toneladas de mate-
rias-primas e gêneros alimentícios,
como em 1939, fornecemos apenas
70.232 toneladas à Suécia, de mo-
do que a diferença para menos é
de 81,4%o do volume atual. Nestas
circunstâncias não é de admirar,
que o dinheiro recebido não se
tenha multiplicado na mesma es-

tos outros produtos destas catego-
rias, nem se falando nas manufa-
turas que, naturalmente, têm um
papel apagado em nossos forneci-
mentos. A título informativa re-
gisto aqui ainda a lista das prin-
cipais mercadorias exportadas em
1951, que só deixei de incluir em
minhas comparações, porque para
o ano próximo findo não dispunha

minuiu, enquanto cresceu o nume-
ro de cruzeiros recebidos. As cifras
respectivas são 12.051 toneladas
exportadas a menos e 49.868.000
cruzeiros arrecadados a mais. Se
tivéssemos exportado a mesma
quantidade do ano passado, ou se-
jam 70.236 toneladas, a receita
teria sido aproximadamente 21%
maior, ou em números absolutos,

4*i
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EXPORTAÇÃO PARA A SUÉCIA EM 1951
MATÉRIAS-PRIMAS VOLUME ~^R

__„;:  • . • 
(t) __ 1.000 cr,

n v 4.537 125.075Peles de caetetu 109
Couros vacum salgados '... . 353 3 473Couros ovinos secos 423
Couros e peles não especificados em bruto .... 115
Couros de cobra e jacaré curtidos 0.3 330Crostas, quadros e raspas (origem animal) pre^

parados  30 n8Preparados (origem animal) n.e 52
Fumo em folhas ,.. [' 320 67 

8?4Paina '•'••'* 15 147
Cera do carnaúba ;...... 113 5 422Ceva de oiticica 38 m

ni %ulas/*„¦ ¦:¦:¦¦; 59 108
Cheehta (Minério) .... 27 1843
Algodão em rama '. .'.'.'.7.7.7.7.' 3.541 104"733
Kesiduos de algodão . . /; 27 420
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

53.648 743.981
Bananas (738.907 cachos) , 14.788 19.342
Laranjas ( 20.000 caixas) ,. 700 1.313
Cacau 423 6.155
Café (568.989 sacas) 34.139 710.767
Mate ,. 8
Carnes frigorificadas  ..... ..'¦',... 121 229
Farelo de amendoim 1.487 3.068
Tortas de amendoim 994 1.600
Tortas de caroço de algodão 993 1.475

Totais gerais  58.185 869.056

de 1.051.557.000 cruzeiros e nos
teria dado considerável superávit
no balanço, em vez do déficit, que
já em agosto se apresentava como
sendo de 370.222.000 cruzeiros.

CONCLUSÃO

Após a vista panorâmica sobre
a economia sueca, a descrição de
suas relações com o Brasil e a aná-
lise do comércio realizado entre os
dois países nos últimos anos, chega-
mos agora ao fim deste trabalho. O
desenvolvimento da economia bra-
sileira resulta, como foi mostrado,
em importações sempre maiores
de maquinario- equipamento e se-
melhantes peculiares aos progres-

sos realizados. De outra lado, no-
tamos que estão diminuindo as
quantidades de produtos exporta-
dos, agrários quase em sua totali-
dade, em conseqüência, talvez, do
deslocamento das forças criadoras
para os grandes centros citadinos.
Seja como fôr, estes dois fatores
em contrafuga redundam em cer-
ta desarmonia, assinalada por defi-
cits sempre maiores do lado brasi-
leiro. Para se reestabelecer, se-
não os antigos saldos favoráveis,
mas um balanço equilibrado, como
devia ser almejado para o inter-
câmbio com qualquer país, há dois
caminhos a trilhar.

O primeiro é intensificar a pro-
dução, incrementar a exportação
ou, tornando-as mais variadas,

91

multiplicar as mercadorias a se-
rem fornecidas. No passado já vá-
rios produtos foram importados
pela Suécia sem voltarem a sê-lo
outra vez, pois não lograram se
firmar naquele mercado nórdico e
tornarem-se frações constantes das
demandas, como o café ou ,o algo-
dão já o são. Estudando os motivos
deste desinteresse, investigando
in loco as dificuldades ou deficiên-
cias que talvez possam obstar, ao
consumo de nossos produtos, remo-
vendo-as por medidas ou melhora-
mentos adequados, descobrindo
necessidades e gostos específicos
da freguezia para a eles adaptar-
se, eventualmente, a exportação,
assim se pode assegurar mais esta-
bilidade e aceitação para aquilo
que até agora só de vez em quando
foi fornecido, a título, mais ou me-
nos, de experiência.

O segundo caminho a tomar é o
de restringir as importações. Mas
este em si não é recomendável,
pois não corresponde aos conceitos
econômicos de nosso século da am-
plificação das transações e ao prin-
cípio de fali employment. Sendo,
porém, o Brasil um país com gran-
de produção de matérias-primas,
não pode decorrer muito tempo
até que atinja sua independência
neste setor. Há pouco foi desço-
berto um processo que possibilita
o fabrico de papel de imprensa
partindo de bagaço de cana.
Quando estiverem funcionando,
entre nós, as primeiras usinas des-
ta espécie, poderemos dispensar a
celulose, que nos vem da Suécia,
e deixar de gastar 327 milhões de
cruzeiros com sua importação —
por sinal a mesma soma, que re-
presenta também o déficit de
nossa balança comercial com aquê-
le país para o ano de 1953.

Porém, em vez de pôr no pé-de-meia esta quantia bem apre-
ciável, seria melhor, cobrir a di-
ferença, elevando o nível das
exportações, gastá-la novamente e
comprar mais máquinas, mais lo-
comotivas e mais embarcações, tão
necessárias ao fortalecimento eco-
nômico do Brasil.
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requer
lubrificacão
adequada!

Redobre os cuidados com o seu
equipamento rodoviário!
Êle tem mais valor hoje em dia!

Os motores para serviço pesado - a gasolina ou Diesel - funcionarão melhor, produ-
zirõo mais e durarão mais tempo, se estiverem lubrificados com um óleo detergente e

dispersivo, que os mantenha limpos e que prolongue a sua eficiência original por mais
tempo. Se, entretanto, o óleo que os lubrifica, for inadequadamente refinado, difícil de

filtrar, com tendência a oxidar-se rapidamente e fazer espuma, a lubrificacão será
deficiente, permitindo o atrito e o desgaste, consumo excessivo de combustível e ele-
vado custo de operação. É porisso que lhe recomendamos TEXACO URSA OIL X**,

o óleo detergente e dispersivo, que limpa o motor, mantém livre os anéis e válvulas, reduz
o consumo de combustível e aumenta a sua eficiência. Além disso, TEXACO URSA OIL X**
resiste ao calor e à pressão e assegura a máxima proteção contra o desgaste e a corrosão.
Para a proteção do chassis, use TEXACO MARFAK, o lubrificante que dura duas e até

mais vezes que as graxas comuns e que protege eficientemente contra o atrito e o desgaste.

CONSULTE O NOSSO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,
NAS FILIAIS DA TEXACO EM TODO O BRASIL

TE_mco

x Br ¦"«•^¦k i

36 ANOS A SERVIÇO DO BRASIL

iTeAACO Produtos de petróleo
para equipamento rodoviário
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Ministério das Finanças
II

O Mercado de Capitais

Ayw.yXj^t^^^^^^

Damos continuação, no presente
número, ao trabalho do economis-
ta Nirceu da Cruz César sobre a
criação de um Ministério das Fi-
nanqas.

SEM 
A PREOCUPAÇÃO de de-

finir, poder-se-á dizer, contu-
do, que mercado de capitais é
aquele movimentado pela oferta e
procura de capitais a longo prazo,
isto é, excedente a doze meses.

Direta é a influência que o Mi-
nistério das Finanças exerce sobre
este mercado, assinalada através
de:

1) — Empréstimos perpétuos
2) — Empréstimos amortizáveis

De acordo com a ordem apresen-
tada, começaremos a estudar essa
influência pelo primeiro setor fi-
nanceiro, sem que esta nossa pre-
ferência tenha qualquer outra
importância que não a da disposi-
ção metódica da matéria que vi-
mos tentando expor.

1) EMPRÉSTIMOS PERPÉTUOS

Nos momentos de necessidades
financeiras, costuma o Ministério
das Finanças recorrer aos emprés-
timos perpétuos, visando, com isto,
ou à imediata obtenção dos res-
pectivos capitais, ou à conversão
de outros tipos de dívida do Esta-
do, como, por exemplo, a flutuan-
te e amortizável.

Servindo-se de uma ou outra
íorma, pode o Ministério das Fi-
nanças, ou aproveitar, simples-
mente, das condições que o mer-
cado apresenta em sua v i d a
normal, ou exercer, sobre o mes-
mo mercado, uma depressiva in-
fíüência de que resulte o agrava-
mento das suas condições. No
primeiro caso, é o empréstimo
lançado ao tipo de juro corrente.
No segundo, seu lançamento se
fará a um tipo de juro mais ele-
vado do que o da taxa em vigor.

Como decorrência disto, obser-
va-se que, no primeiro caso, o
Ministério das Finanças exerce_>
uma ação benéfica sobre o merca-
do de capitais: recolhe, utiliza e
torna remuneradoras as disponibi-
lidades que nele abundam ou exu-
beram e de que as atividades
econômicas não necessitam. No
segundo caso, verifica-se que o
Ministério das Finanças exerce
uma ação tentativa sobre o mesmo
mercado absorve e rarefaz os seus
recursos, elevando, excessivamen-
te, as suas taxas. Nota-se, portan-
to, que, neste segundo caso, sofrem
as torças econômicas da nação,
por isso que delas se desviam ca-
pitais que não podem dar, de for-
ma alguma, um lucro compensa-
dor da elevação da taxa de juro
oferecida pelo Governo.

Como é do conhecimento geral,
nos empréstimos perpétuos o Es-
tado obriga-se a pagar uma renda
anual, sem haver, entretanto, pra-

zo estabelecido para o respectivo
reembolso do capital. Destarte, os
prestamistas obtêm uma colocação
definitiva e duradoura para os
seus capitais, não dando estes ou-
tro cuidado que não o de receber
os juros, podendo, de resto, rea-
lizar-se a qualquer momento, des-
de que se promova a venda dos
respectivos títulos, transação fácil
e normalmente efetuada nos mer-
cados de capitais.

Impende frisar, entretanto, que.
com isto. não queremos dizer, em
absoluto, que não possa ou não
costume o Estado reembolsar o
capital do empréstimo. Nada im-
pede que o Estado reembolse,
quando quiser em apreço. Quando,
porém, procede ao respectivo re-
embolso, costuma fazê-lo por meio
de saldos orçamentários ou por
conversão.

No primeiro caso — o que, prà-
ticamente, nunca acontece, — os
credores reembolsam os seus ca-
pitais, resultando, dessa operação,
a baixa das taxas do mercado. No
segundo, oferece o Estado o reem-
bolso da antiga dívida ou, como
também pode ocorrer, contrai uma
nova dívida em substituição da
anterior, ajustando-a em novas
condições.

Em se tratando de dívida conso-
lidada, geralmente se faz a con-
versão por amortização, vale di-
zer: por transformação em dívida
amortizável, por meio de rendas
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vitalícias ou anuidades a prazo
fixo.

Consoante se verifica, tem sem-
pre a conversão por fim transfor-
mar a dívida em outra de juros
menores. E' natural que assim se-
ja e perfeitamente compreensível
o objetivo visado. Nota-se, tam-
bém, que a sua oportunidade é
sempre determinada pelas vanta-
gens que o mercado oferece. Exa-
tamente por isto, pode a conversão
fazer-se com vistas para um dos
seguintes objetivos:

a) redução do juro
b) redução do capital
c) redução do juro e aumento

do capital

No que respeita à forma pela
qual se realiza, sublinham os eco-
nomistas, em geral, três modalida-
des: forcada, livre ou voluntária
e facultativa.

Forçada: Imposta pelo Estado,
sem oferecer, ao prestamista, o
respectivo reembolso. Neste caso,
perdendo o mercado a espontânei-
dade e a liberdade das suas vanta-
josas condições de juros começa a
ressentir-se dentro de pouco tem-
po, da violência com que o Estado
impôs as vantagens que apenas
naturalmente se proporcionavam.

Livre ou voluntária: Nesta mo-
dalidade, o Estado oferece ao pres-
tamista a alternativa de continuar
na sua situação, conservando em
seu poder os títulos da nova dí-
vida. Na forma em espécie, o mer-
cado conserva a espontaneidade e
a liberdade dos seus movimentos
e mantém, inalterável, as suas
vantagens. Destarte, o Estado,
convertendo uma dívida perpétua
de 5% numa dívida amortizável
de 4 %%>, reconhece aos presta-
mistas o direito de conservarem
os seus antigos títulos ou de acei-
tarem os novos.

Facultativa: A presente forma
de conversão consiste na alternati-
va que o Estado oferece ao pres-
tamista de reembolsar-se do capi-
tal da antiga dívida ou de aceitar
os títulos da nova dívida. Assim
procedendo, o Estado converte
uma dívida perpétua de 5% em
uma dívida amortizável de 4M>%,
reconhecendo aos prestamistas o
direito ou de reembolso do capital
da dívida de 5%, ou da substitui-
ção dessa dívida por outra de
4.%.%.. Isto ocorrendo, conserva o
mercado, da mesma maneira, o
aspecto espontâneo e natural das

suas vantagens, ao mesmo passo
que mantém a sua inalterabilida-
de.

Ante o exposto, infere-se que,
para uma conversão se realizar em
perfeita harmonia e adaptabilida-
de de condições com o mercado de
capitais, necessário se manifesta
que os títulos da antiga dívida se^
cotem sempre acima do par, que
o juro dos títulos da nova dívida
não seja muito baixo cm relação
ao juro dos títulos da antiga dívi-
da, con vindo, até, que seja um
pouco superior ao juro médio que
produzem os títulos comprados na
Bolsa, e que a operação se faça
facultativamente, ou, em outras
palavras, sempre com o direito de
os prestamistas poderem optar
pelo reembolso ou pela conversão.
Sem isto, jamais poderá uma con-
versão realizar-se dentro do sin-
cronismo que deve ter com o
mercado de capitais.

2) EMPRÉSTIMOS
AMORTIZÁVEIS

Ao contrário dos perpétuos, em-
préstimos amortizáveis são aquê-
íes que têm um prazo determinado
para o reembolso do capital.

De acordo com o que se tem
dito e escrito, profusa e repetida-
mente, a forma mais seguida dês-
tes empréstimos é a que consiste
nas obrigações amortizáveis por
sorteio. Com efeito, esta é, não há
negar, a forma preferida para os
empréstimos reprodutivos, que se
extinguem, via-de-regra, dentro do
espaço de tempo correspondente à
duração dos empreendimentos a
que os mesmos empréstimos se
destinam. Assim deve ser, sob
pena de comprometer-se o funcio-
namento do mecanismo econômi-
co acionado por esses empréstimos.

Submetidas a um plano de
amortização previamente elabora-
do, e traçado com o rigor moral e
técnico que deve prevalecer em
planejamentos desta natureza, as
obrigações amortizáveis extin-
guem a dívida precisamente ao
término das obras ou empreendi-
mentos realizados.

Essas obrigações são colocadas
no mercado, via-de-regra, por um
preço inferior ao seu valor nomi-
nal. Com isto, lucram os capitalis-
tas, por ocasião da amortização, o
prêmio de reembolso.

A exemplo do que se passa na
dívida perpétua, pode o Ministério

das Finanças utilizar as condições
que o mercado normalmente apre-
senta, ou exercer sobre o mesmo,
uma ação de absorção o de rarefa-
cão que chegue, por vezes, a alto-
rar-lhe e a modificar-lhe pròfün-
damente a fisionomia e, bem
assim, o seu funcionamento.

i Relativamente ao primeiro caso,
lança o Ministério das Finanças,
em geral, os seus empréstimos ao
par, obrigando-se, por eles, a re-
embolsar uma soma igual àquela
que recebeu. No que concerne ao
segundo, lança o Ministério das
Finanças os empréstimos abaixo
do par, obrigando-se, por eles, a
reembolsar uma soma superior
àquela que recebeu. Verifica-se,
pois, que, neste segundo caso, há
o capital nominal que consta do
título e o Estado se obriga a re-
embolsar; há o capital real, que
o Estado recebe, de fato, dos pres-
tamistas; há o juro nominal, ou
seja, o juro considerado em rela-
ção ao capital nominal de que o
Estado se reconhece devedor; e há
o juro real, isto é, o juro conside-
rado em relação ao capital real
que o Estado efetivamente recebe.

Vê-se, portanto, que nos em prós-
timos emitidos abaixo do par exis-
te, implicitamente, o já referido
prêmio de reembolso, ou seja, a
diferença entre o capital nominal
do título e o preço pelo qual o
mesmo título foi tomado pelo Es-
lado. Por essa razão, referido prê-
mio torna-se um ônus a pesar con-
sideràvelmente na operação, revê-
lando-se, por isso mesmo, um
elemento de atração para os capi-
talistas e, ao mesmo tempo, um
motivo de retirada de capitais das
atividades econômicas do país.

Afora o prêmio de reembolso, há
também nestes empréstimos o
prêmio de amortização, que o
Estado devedor algumas vezes
concede, com vantagem, aos pres-
tamistas. Quando isto ocorre, de-
signa-se por sorteio, em cada tri-
mestre, semestre ou ano, um certo
número de obrigações, que são re-
embolsadas por importâncias su-
periores ao capital nominal, cor-
respondendo o prêmio, neste caso,
à diferença entre o capital nomi-
nal do título e a mais elevada
quantia entregue como amortiza-
cão.

Observe-se, com respeito ao que
se acabou de mencionar, que este
outro prêmio, constituindo um
outro elemento de preferência dos
subscritores dos empréstimos,

wmsm

*'"r



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 95

também contribui, em maior ou
menor escala, para desviar os ca-
pitais das atividades econômicas
do país.

A dívida amortizável também
pode ser transformada, por meio
de conversão, nas mesmas condi-
ções indicadas nos empréstimos
perpétuos. Nesta conversão, tam-
bém pode o Ministério das Finan-
ças, como na dívida consolidada,
aproveitar as vantagens que o
mercado de capitais espontânea-
mente apresente, pela abundância
dos seus recursos e pela conse-
quente baixa das suas taxas, limi-
tando-se a aceitar naturalmente
essas vantagens (por concordância
dos seus prestamistas), ou indo ao
extremo de as utilizar com caráter
forçado, independentemente de
prévio acordo dos mesmos pres-tamistas.

Precisamente por isso, como na
dívida consolidada, no primeirocaso a sua influência no mercado
é de correção e de harmonia e, no
segundo, de pressão e de agrava-
mento.

Está visto, portanto, que a in-
fluência do Ministério das Finan-
ças no mercado de capitais é muito
poderosa, podendo ser útil ou no-
eiva aos interesses nacionais, con-
forme ela se exerça.

III — MERCADO CAMBIAL

De conformidade com o que nos
ensina a Economia, mercado cam-
bial é aquele onde cruzam os mo-
vimentos de oferta e procura de
divisas monetárias estrangeiras e
onde se definem as cotações dessas
mesmas divisas.

De posse desta definição, é-nos
possível saber qual a posição quetoma o Ministério das Finanças
ante tal mercado e, por via de
conseqüência, conhecer a intensi-
dade de sua influência sobre toda
essa área em que se procuram e
oferecem divisas, no quotidiano
jogo dos interesses econômicos.

A influência do Ministério das
Finanças no mercado cambial ve-
rifica-se, direta e decisivamente,
através dos seguintes quatro pon-tos capitais:

1) Orçamento do Estado
2) Emissão fiduciária
3) Atuação direta
4) Empréstimos externos

Examina-la-emos, consoante o
espírito de exposição da matéria

por nós adotado, começando pelo
orçamento do Estado.

1) ORÇAMENTO DO ESTADO

Como é do conhecimento dos
que lidam com as finanças públi-
cas, em regime de saldos orçamen-
tários e de tesouraria o crédito do
Estado é sempre mais sólido do
que em regime antagônico.

Destarte, quando o crédito de
um país se robustece, nota-se queas correntes internacionais do ou-
ro passam a procurar esse país,interessando-se em muitas de suas
empresas, efetivando muitas das
suas iniciativas e colocando-se, não
raro, em muitos dos seus títulos
de crédito. Como conseqüência da
afluência do ouro alienígena, mui-
tiplicam-se as ofertas de divisas, o
mercado abastece-se e o câmbio,
como é natural, melhora. Há, por-tanto, ante o exposto, um verda-
deiro revigoramento da vida eco-
nômica e financeira do país, com
resultados inegavelmente benéfi-
cos para toda a coletividade, com
reflexos individuais palpáveis,traduzidos no espírito de iniciati-
va que se estimula, na vontade de
produzir, de criar novas riquezas,
de desenvolver as atuais, de, en-
fim, imprimir maior ritmo nos ne-
gócios que aparecem e se sucedem
no processus de desenvolvimento
econômico.

Dentro desse mesmo regime, o
Ministério das Finanças, em vez
de emitir bilhetes do Tesouro, pro-cede precisamente ao contrário,
isto é, reembolsa-os. Do mesmo
modo, em vez de pedir crédito ao
banco emissor concede-lho, com o
que, obviamente, aumenta os seus
saldos credores em conta corrente.

Como decorrência disto, em lu-
gar de inflação o que se observa
é a deflação. Com efeito, o volume
de notas diminui, o meio circulam
te contrai-se e os instrumentos
monetários de aquisição de cam-
biais, como é natural, se reduzem.

A esta altura, já haverá o leitor
observado que, de menores re-
cursos de compra de cambiais, re-
s u 11 a uma maior abundância
dessas cambiais, e, de maior abun-
dância de cambiais, derivam os
mais baixos preços por que elas
se oferecem e cotam no mercado.
Isto é perfeitamente lógico e claro,
porque lógica e clara é a lei da
oferta e procura que comanda to-
do o mecanismo econômico.

Assim, como colorário dessa mu-

tação no mercado cambial, o câm-
bio melhora, o que nos mostra, a
um só tempo, o resultado e a com-
pensação da boa administração fi-
nanceira do Estado.

Se, no entanto, o regime não é
de saldos orçamentários e de te-
souraria, mas de deficits, o crédito
do Estado diminui e enfraquece.
Neste caso, em vez de o ouro
afluir, retrai-se e abstêm-se de
colocar-se no país. Desinteressa-se
das empresas em que se havia in-
teressado, abandona os títulos em
que se havia investido e desiste
das iniciativas que poderiam atraí-
Io. Presencia-se, em tais circuns-
tâncias, o aparecimento, tênue a
princípio, de uma espécie de psi-cologia do medo, que outra coisa
não é que não a perspectiva de
insolvabilidade e de bancarrota
do Estado, perspectiva essa que,
pouco a pouco, vai se agigantando
de tal forma que os capitais inter-
nos e externos — que para o Esta-
do se poderiam canalizar — se ate-
morizam e, enchendo-se de pânico,desertam tão rapidamente, como o
faria qualquer soldado que, na li-
nha de frente, se visse irremedià-
velmente perdido, sem nenhuma
oportunidade de salvar-se incólu-
me.

Em semelhante conjuntura, em
vez de oferta de divisas o que se
verifica é a sua procura, revestida
de uma feição diferente. Com
efeito, todos tentam converter, em
ouro, suas disponibilidades mone-
tárias nacionais, ao mesmo passo
que as disponibilidades pertencen-tes à finança internacional desa-
parece e, as pertencentes as nacio-
nais, se vão, lenta e continuamente,
transformando em divisas que es-
tabilizem e assegurem o valor da
riqueza e do trabalho que con-
substanciam. Como é lógico, a
procura do ouro intensifica-se e
precipita-se. Como conseqüência,
as ofertas, cada vez mais escassas,
só se fazem a altos preços. Disto
resulta que o mercado se esgota
e o câmbio se agrava.

No regime de deficits orçamen-
tários e de saldos negativos de
tesouraria, vê-se o Ministério das
Finanças obrigado a recorrer, parasuprir as insuficiências de recur-
sos, à dívida flutuante, o que o
leva a emitir maiores somas de
bilhetes do Tesouro e a contrair
maiores responsabilidades no ban-
co de emissão.

Ora, lançando mào desse pro-
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cesso, o que acontece é desalen-
tador. Sim, porque bilhetes do
Tesouro emitidos em maior escala
e notas circulando dentro de maio-
res limites sobrecarregam^ inegà-
velmente, o meio monetário de
novos instrumentos de aquisição
de valores, ao mesmo tempo que
aumentam, como é óbvio, o poder
de compra. E esse acréscimo de
poder de compra, ávido de valor
cie sólida e estável representação,
procura, nas cambiais, o seu pres-
tígio e repouso.

Com isto, verifica-se que, de
maiores recursos de compra de
cambiais, deriva maior rarefação
dessas cambiais, e, da maior rare-
facão dessas cambiais, resultam,
como é claro, os mais altos preços
por que elas se cotam e são cedi-
das no mercado respectivo.

Ante, pois, a presença desse sta-
tu quo, o câmbio, como é natural,
agrava-se. E' a conseqüência e,
ao mesmo tempo, a advertência da
má administração financeira do
Estado, que se irá refletir, de mo-
do imediato, em toda a vida eco-
nômica do país, emperrando o seu
desenvolvimento, retardando sua
evolução sócio-econômica, estrei-
tando, enfim, as fronteiras de sua
economia, em benefício de outras
nações ou grupos de nações.

2) EMISSÃO FIDUCIÁRIA

Consoante já tivemos oportuni-
dade de ver, linhas acima, o Mi-
nistério das Finanças, desde que,
por motivo de acréscimo das des-
pesas públicas e de pagamento de
bilhetes do Tesouro, tenha de re-
correr ao aumento da dívida no
banco de emissão e ao conseqüen-
te alargamento da emissão fidu-
ciaria, promove, correspondente-
mente, o aumento da quantidade
de instrumentos de aquisição de
cambiais. Isto é meridiano e dis-
pensa, por conseguinte, explicação
pormenorizada. Além do mais,
pela constante repetição do fenô-
meno, hodiernamente, em quase
todos os países do mundo, há como
que uma perfeita identificação
entre êle e os laicos em assuntos
desta natureza, de tal ordem assi-
nalada que se tornaria ocioso fo-
calizá-lo com maior insistência.

Exatamente por isso, basta que
se diga, tão somente, que esta
maior quantidade de instrumentos
de aquisição de cambiais, aumen-
tando a procura e rarefazendo, por
conseguinte, a oferta dessas mes-

mas cambiais, exerce, sempre,
uma pressão mais ou menos forte
sobre o mercado cambial, do que
resulta agravarem-se, na mesma
medida, as respectivas cotações.

Isto já não acontece, entretanto,
se o problema se nos apresentar
de modo inverso. Expliquemos.
Digamos que o Ministério das Fi-
nanças, em virtude de maiores re-
ceitas tributárias, prescinda, para
satisfazer às despesas públicas c
pagar os bilhetes do Tesouro, de
utilizar o sistema de débitos no
banco emissor. Mais ainda: que
esteja em condições de reduzir
esses débitos. Neste caso, reduzin-
do os débitos reduzirá, proporcio-
nalmente, a circulação iiduciária,
com o que diminuirá, também, a
quantidade de instrumentos de
aquisição de cambiais. Desta di-
minuição, ver-se-á derivar uma
maior oferta e uma menor procura
de cambiais, do que resultará, por
via de conseqüência e como é ób-
vio, maior abundância de cambiais
no mercado, ao mesmo passo em
que se observará melhoria, mais
ou menos sensível, de suas co-
tações.

Poderíamos dizer, ainda, mais
alguma coisa a respeito da influên-
cia do Ministério das Finanças no
mercado cambial, através da emis-
são fiduciária. Temos, no entanto,
que a síntese apresentada é sufi-
ciente para dar ao leitor uma idéia
exata da importância dessa in-
f luência.

3) ATUAÇÃO DIRETA

Nos países que possuem Minis-
térios de Finanças, tem-se notado
que esse órgão pode atuar direta-
mente sobre o mercado cambial,
desde que este se apresente ou
estruturado em regime de liberda-
de, ou, então, em regime de pri vi-
légio.

Quando a atuação sobre o mer-
cado cambial se processa em regi-
me de liberdade, a ação do Minis-
tério das Finanças, sobre referido
mercado, é limitada e intermiten-
te. Dá-se, em geral, a intervenção
para lançar, no mesmo mercado,
quaisquer excessos de disponibili-
dades de divisas que sejam desti-
nados à conversão em moeda na-
cional, ou, ainda, para adquirir
divisas de que o Estado precise
para atender aos seus compromis-
sos externos.

Deve-se dizer, por oportuno, que
esses compromissos podem referir-

se a encargos da dívida externa
ou, simplesmente, a pagamentos
de material importado ao estran-
geiro.

Como porém, representem, ge-
ralmente, somas de vulto, tem o
Ministério das Finanças, para não
pesar demasiadamente sobre o
mercado, o cuidado de, em vez de
fazer as aquisições diretas, abrir
concorrência no mercado vende-
dor, escolhendo, destarte, a oferta
que se apresentar mais vantajosa.

Não se quer dizer, com isto, que
seja este um sistema plenamente
eficiente. Explica-se. E' que,
nesse regime de concorrência, as
épocas de necessidades cambiais
do Estado se tornam mais ou me-
nos conhecidas. Como decorrên-
cia, os vendedores estrangeiros ra-
refazem, em tais ocasiões, o mer-
cado, e agravam, de certo modo, as
suas cotações.

Contra, entretanto, essa esperte-
za dos exportadores estrangeiros,
e para evitar esse agravamento de
caráter sem dúvida periódico, lan-
çaram mão alguns países de um
recurso interessante. Adotaram o
regime de pagamento dos direitos
aduaneiros em ouro. Com o ouro
que lhe é entregue, durante o ano,
vai o Estado, paulatinamente, se
habilitando com os meios suficien-
tes para a posterior liquidação de
suas responsabilidades externas.
Assim, nas épocas de liquidação de
mencionadas responsabilidades, as
aquisições a efetuar no mercado,
sendo de importância menos vul-
tosas, não têm, sobre o mercado,
a mesma ação depressiva. E isto,
não há negar, é de grande signi-
ficação para a vida econômica do
país.

No caso, porém, de a atuação
sobre o mercado cambial verificar-
se em regime de privilégio, a ação
do Ministério das Finanças, sobre
aludido mercado, é contínua e per-
manente.

Nesta hipótese, abrigando-se em
legislação toda especial, tendente
a melhorar e a estabilizar as cota-
ções, as aquisições de cambiais,
promovidas pelos particulares, su-
jeitam-se a prévias formalidades
justificativas da legitimidade de
sua necessidade, o que restringe,
logicamente, tais aquisições.

Escudado, pois, nessa legislação,
assume o Estado a permanente po-
sição de tomador de uma maior ou
menor percentagem das cambiais
resultantes da exportação do país.
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A fim de adquirir essas cam-
biais às taxas em vigor, lança o
banco emissor, em circulação, a
quantidade de notas necessárias,
não havendo, neste sentido, ne-
nhum limite para semelhante
emissão, uma vez que, como con-
trapartida, exista sempre o corres-
pondente valor de custo em cam-
biais.

Como se observa, ao contrário do
que ocorre no regime de mercado
livre, em que as aquisições de
cambiais só se fazem dentro dos
limites da massa monetária exis-
tente, no regime de mercado pri-vilegiado as aquisições se proces-sam à base de uma massa mone-
tária cuja elasticidade e valor
nenhum limite determinado têm.
Assim, enquanto em regime de
mercado livre a circulação é sem-
pre constante, não importando ser
maior ou menor o volume de cam-
biais a movimentar, em regime de
mercado privilegiado a circulação
fiduciária acompanha, sempre, as
variações desse volume.

Costuma o Estado, com as cam-
biais adquiridas, constituir uma
espécie de fundo de administra-
ção, através do qual não só satis-
faz as suas necessidades imediatas
de ouro, como, ainda, exerce segu-
ra ação regularizadora sobre os
movimentos do mercado e suas
respectivas cotações.

Esta ação regularizadora se
exerce no sentido da estabilização
de uma determinada taxa, à qual
toma o Estado as cambiais, satis-
fazendo, depois, por meio da venda
cie cheques sobre o estrangeiro e
por abertura de créditos de impor-
tação, uma maior ou menor escala
das legítimas necessidades do mer-
cado. Todavia, enquanto tal esta-
bilização não se verifica, maiores
ou menores diferenças podem
ocorrer entre as mais altas taxas
das aquisições e as mais baixas
taxas das cedèncias. Estas dife-
renças desfavoráveis são, em re-
gra, suportadas como encargos do
Estado.

E' imperioso assinalar, ainda,
que enquanto essa estabilização
não é conseguida, essas diferen-
cas têm, invariavelmente, de ser
desfavoráveis. Sim, porque sendo
favoráveis, vale dizer, lucrando o
Estado entre as menores taxas a
que adquire e as maiores a que
vende, seriam contrariados os ob-
jetivòs de melhoria e de estabili-
zação de cotação, que o Ministério

das Finanças tem em vista não só
para elaboração e equilíbrio orça-
mentário, como, ainda, para baixa
e equilíbrio geral dos preços.

Exatamente por isto, pode-se di-
zer que a estabilização cambial,
conquistada por este meio, consti-
tui, sem a menor dúvida, o em-
brião da reforma monetária e da
estabilização legal que, enfim,
vem a ser decretada, mas decreta-
da sob a inspiração de uma ne-
cessidade comprovada, a quem
ninguém se nega dar o seu apoio.

4) EMPRÉSTIMOS EXTERNOS

Sempre que a escassez do mer-
cado interno de espitais não per-
mite a aquisição dos necessários
recursos de que carece o Estado,
costuma o Ministério das Finanças_»
recorrer ao empréstimo externo,
suprindo, assim, as deficiências de
capitais.

Afora isto, e como assinalam os
economistas, não é raro ver-se o
órgão em espécie recorrer, tam-
bém, a esta forma de empréstimo
quando, em face das exigências
da política monetária interna, se
impõe a necessidade de constituir
um fundo ouro, por meio do qual
se possa eficazmente defender e
garantir a taxa cambial em cuja
base é decretada, na época enseja-
da, a reforma monetária do país.

Conforme se sabe, nos emprésti-
mos destinados a despesas púbii-
cas são os capitais utilizados pelo
Governo do respectivo país. E' de
notar-se, então, que, se na época
do contrato, em face da entrada de
capitais, o câmbio via-de-regra
melhora, nas épocas das liquida-
ções dos encargos o câmbio se
agrava, o que ocorre na medida
em que as saídas dos respectivos
capitais enfraquecem o mercado e
absorvem as suas disponibilidades.
E', portanto, e como se vê, um
agravamento progressivo.

Em se tratando de empréstimos
destinados ao fundo de estabiliza-
ção monetária do país, deixam os
respectivos cs pitais, por vezes, de
ser utilizados. Basta a sua presen-
ca para dar ao mercado a certeza
de que o Estado se encontra habi-
litado com recursos mais do que
suficientes para satisfazer a todos
os pedidos de divisas. Esta certeza,
por sinal, é de tal forma incisiva
que chega a diminuir sensível-
mente as procuras, a ponto de de-
saparecerem, por completo, as es-

peculações na baixa e até mesmo
a menor perspectiva de agrava-
mento.

Ante o exposto, não padece dú-
vida de que os capitais empresta-
dos desempenham destacada fun-
ção de proteção e de apoio da es-
tabilização cambial, com o que re-
levante se mostra a influência
exercida pelo Ministério das Fi-
nanças em tão complexa campo
das atividades econômicas e finan-
ceiras do Estado.

Parece-nos, entretanto, que há
de se ter em vista, antes da inter-
venção no mercado cambial atra-
vés de empréstimos externos, a
comprovada necessidade destes,
bem assim a forma por que serão
eles resgatados e a taxa de juros
em que serão negociados. Isto é
de grande importância, pois, como
se sabe, de grande sensibilidade
é, também, o funcionamento do
mercado cambial, mormente se nos
lembrarmos das íntimas relações
que êle mantém com o organismo
econômico do Estado.

IV — ATIVIDADE BANCÁRIA
PÚBLICA

Toda vez que, ao longo deste
trabalho, entramos na análise de
um dos setores sobre os quais
exerce o Ministério das Finanças
sua irretorquível influência, cos-
tumamos fazer, coerentes com o
método que nos impusemos, uma
espécie de síntese explicativa a
respeito do setor a estudar. Di-
zemos síntese explicativa porque
longe de nós a idéia de "definir".
A definição, pensamos, pertence
aos mestres e não aos discípulos.
Assim, encontrará o leitor, por
mais duas vezes, esta síntese ex-
plicativa, como se fora um cartão
de visita, em que se lêem as cre-
denciais de seu portador.

Com isto, diremos que atividade
bancária pública é aquela exerci-
da pelos estabelecimentos de cré-
dito do Estado, existindo e funcio-
nando com base no dinheiro. E',
dessarte, a atividade dos bancos
emissores nos países em que estes
bancos pertencem ao Estado e, em
sentido lato, dos órgãos de recep-
ção e concessão de crédito de pro-
priedade do Estado, tais como os
bancos de fomento (agrícola ou in-
dustrial), de depósito e desconto,
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de negócios, mistos, etc, e as
caixas econômicas, estas, é claro,
em face das operações financeiras
e bancárias (recepção e concessão
de crédito) que executam.

Examinaremos a influência do
Ministério das Finanças sobre a
atividade bancária pública atra-
vés das caixas econômicas, pois
sem dúvida são elas bem repre-

sentativas do tipo de organização
bancária indicados para as obser-
vações que pretendemos fazer.

Ás Caixas Econômicas são, co-
mo se sabe, instituições garantidas
pelo Governo, que recebem do pú-
blico depósitos obrigatórios e vo-
luntári^s mediante uma taxa de
juros combinada (função recepto-
ra) e que concedem crédito (fun-
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ção concessora) às atividades eco-
nômicas nacionais, também me-
diante taxa de juros combinada.

Estas Caixas, cuja denominação
varia muito de país para país,
recebem, como organismos banca-
rios que são, a influência direta
do Ministério das Finanças. Com
efeito, pelas mais altas ou mais
baixas taxas que o Ministério das

Finanças determine para
os juros abonados aos de-
pósitos ou cobrados pelos
e m p r é s ti m o s realiza-
dos, influi referido órgão
rio seu movimento, ab-
sorvendo citadas Caixas,
conforme as taxas estabe-
lecidas, maior ou menor
volume de capitais, e au-
mentando ou diminuindo,
por conseqüência, os saldos
destinados à concessão de
créditos.

Em face da como que
função de superintendente
que o Ministério das Fi-
na n ças tem sobre essas
Caixas, é-lhe possível or-
denar operações de crédito
a favor dos diferentes ra-
mos de atividade econòmi-
ca do respectivo país, in-
clicando não só as diretri-
zes dessas operações, co-
mo, ainda, as condições
mais ou menos favoráveis
no que respeita aos juros
e garantias em que essas
operações se devam efe-
tuar.

Afora isto, pode o mes-
mo Ministério habilitar
essas Caixas com recursos
especiais, derivados de ca-
pitais diretamente garan-
tidos pelo Tesouro, ou, en-
tão, de privilégios (emis-
são de obrigações), neste
caso expressamente conce-
didos por leis especiais.

Como o volume dos de-
pósitos recolhidos às Cai-
xas Econômicas funciona
como uma espécie de índi-
ce da situação política do
país, vê-se logo, sem difi-
culdade, que de supina
importância é a influência
do Ministério das Finanças
sobre esse verdadeiro sis-
mógrafo da economia na-
cional.

(No próximo número
publicaremos o capítulo
final sobre "Atividade
Bancária") .
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Parte das instalações das minas de carvão de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul

Carvão e Energia Termoelétrica

0 
APROVEITAMENTO do car-
vão mineral extraído das ja-

zidas do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina vem, desde muito
tempo, sendo objeto de estudo,
tendo-se em vista um máximo de
utilização econômica. Reveste-se o
problema de alto interesse nacio-
nal, sobretudo se considerarmos a
deficiência de nossas fontes de
energia, fato que nos sujeita, cada
ano, a uma maior despesa em moe-
das estrangeiras, sob pena de im-
pormos um teto ao progresso in-
dustrial do país.

Durante muito tempo, pesou, sô-
bre a hulha do Sul, a fama de má
qualidade, não faltando vozes que
propugnassem o inteiro abandono
das explorações. Somente a per-
sistència das empresas privadas e,
posteriormente, a utilização do
produto de Santa Catarina para
abastecimento parcial das neces-
sidades de coque metalúrgico da
Usina de Volta Redonda, permiti-ram adquiríssemos consciência da
posse de uma reserva valiosa. Nos
duros anos da guerra, quando su-

primentos estrangeiros eram es-
cassos se não impossíveis, valemo-
nos à larga da produção nacional,
logrando inclusive exportar para
países vizinhos.

Hoje em dia, a técnica e a expe-
riência de outros países providos
de carvão de tipo semelhante ao
nosso estão nos apontando cami-
nhos novos. Conquanto continue-
mos importando uma parcela subs-
tancial para atendimento das exi-
gências do consumo, já não subes-
timamos o potencial próprio, a que
procuramos dar melhor emprego
sem que, para tanto, seja necessá-
rio onerar a economia nacional
com o uso de um produto de custo
sobremodo elevado.

O próprio Poder Público, que
durante muito tempo, interveio
indiretamente, acabou optando por
uma ação direta, global, perma-
nente, como bem o atesta o Plano
Nacional do Carvão, ora em exa-
me no Congresso e abrangendo as
diversas fases da produção, tais co-
mo mineração, beneficiamento,
transporte terrestre e marítimo:

as várias formas de consumo: si-
derurgia, navegação, ferrovias,
gás, termoeletricidade e indústrias
diversas, além das regiões em que
se situam as minas.

No Plano em apreço se propõe
o equacionamento do problema na
obtenção dos resultados visados:
produzir determinado volume de
carvão siderúrgico e outro de car-
vão vapor; reduzir o preço do
custo da extração, do transporte e
da administração; criar, enfim, as
condições de estabilidade para o
empreendimento mediante arti-
culação lógica das diversas fases
da operação.

Em Santa Catarina e no Rio
Grande do Sul o problema está
perfeitamente delineado, facilita-
do que foi, inclusive, pelas pró-
pria natureza e composições da
matéria-prima. Assim, a produção
de carvão siderúrgico deverá con-
tinuar se processando no primeiro
daqueles Estados, enquanto que
a do carvão vapor terá sua princi-
pai base no Rio Grande do Sul.

Em Santa Catarina os proble-
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Locomotiva elétrica, funcionando no subsolo. A mecanização da extração, nas
jazidas do Rio Grande do Sid, vem se processando gradativamente.

mas da fase de produção e trans-
porte estão praticamente resolvi-
dos, dependendo de naturais aper-
feiçoamentos, graças aos esforços

dos produtores em cooperação com
a Companhia Siderúrgica Nacio-
nal. O grande obstáculo a remover,
aí, é a utilização dos resíduos que,

tanto neste Estado como no Rio
C rande do Sul, constituem a
maior parcela do material extraí-
do.

Uma solução, porém, se oferece
e está destinada a ser posta em
prática. A crescente necessidade
de nergia elétrica em São Paulo
impõe a montagem, para breve
tempo, de uma usina termoelétrica
que utilizaria aqueles resíduos re-
jeitados para a produção de coque
metalúrgico. Tal caminho se tor-
na mais claro ainda quando, em
virtude da ampliação da usina de
Volta Redonda, maiores serão as
suas exigências de coque, impor-
'vando por conseguinte na amplia-
ção da produção carvoeira.

O problema é comum ao Rio
Grande do Sul e a solução aponta-
da e lá já esquematizada, não di-
fere a não ser quanto ao destino:
ao invés de serem enviados para
São Paulo, os resíduos da produ-
ção carvoeira do Estado poderão

A utilização dos rejeitos verificados na seleção do carvão tipo vapor se processa na alimentação de usinas termo
elétricas,'com grande economia no transporte da força produzida e sensível redução no custo do beneficiamento
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ser transformados em quilowatts,
reforçando o suprimento de ener-
gia elétrica ao Estado, deficiente
desde muito tempo. Ocorre mais
a circunstância de não ser, o Rio
Grande do Sul, rico em potencialhidráulico, o que leva a produção
de energia, naturalmente, para a
fonte térmica.

PRODUÇÃO E TRANSPORTE

Cabe a um grupo privado, brasi-
leiro, o maior contingente da pro-dução carbonífera gaúcha -—
CADEM -— portador de larga tra-
dição e que, num ano — 1943 —
já conseguiu lavrar até 1.340.000
toneladas em suas jazidas de Ar-
roio dos Ratos e Butiá, dispondo
ainda da jazida de Charqueadas.
Somente nesta última a reserva
cubada é de aproximadamente 50
milhões de toneladas.

Desde algum tempo vem a
CADEM executando um progra-ma racional de mecanização, seja
na extração, seja no beneficiamen-

O carvão extraído de Butiá é
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£;?i São Jerônimo: ponto final do cabo aéreo. O carvão vindo pelo cabo é des-pejado no silo que, por sua vez, abastece os vagões da estrada de ferro.

to, e sua produção de carvão va-
por é distribuída na quase totali-
dade no próprio Estado do Rio
Grande do Sul, para uso na Viação
Férrea ou em Porto Alegre e na

cidade de Rio Grande. O trans-
porte, feito por via fluvial, é one-
roso; com a construção de uma
ponte sobre o rio Jacuí, porém,
será a distribuição da produção fa-

embarcado no Porto do Conde, com destino aos mercados consumi-dores de Porto Alegre e Rio Grande.
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. "'^^p7:^l;xSx,%j?fc >^X'-í >''' VjBí >'jH HtH^^Bmj B^^^^lQV^nMHffiKS^m^^ * i"'f'*-

As minas de carvão são objeto de interesse dos estudiosos da economia nacional. Freqüentes sao as visitas de estu-
dantes ou técnicos. Aqui vemos o General Cordeiro de Faria, numa das minas, acom-

panhado de alunos da Escola Superior de Guerra.

cilitada pelas vias ferroviária e
rodoviária.

O ponto fundamental do progra-
ma, no entanto, é o da utilização
do rejeito — cerca de 40% do ma-
terial extraído das minas — na
alimentação de uma usina termo-
elétrica já projetada, dependendo
sua instalação da competente au-
torização do Ministério da Agri-
cultura, por sua Divisão de Águas
e do Conselho Nacional de Águas
e Energia Elétrica.

Isto feito, poupar-se-á a opera-
ção da lavagem destes resíduos,
processo oneroso que hoje em dia
se realiza a fim de melhorar o
aproveitamento total da minera-
ção e que resulta na elevação na-
tural do custo. Instalada a usina,
tais resíduos serão encaminhados
diretamente para as fornalhas e,
ao invés do transporte oneroso
do carvão, teremos o transporte
econômico de força elétrica, fa-
cultando inclusive a ampliação do

progressista parque industrial do
Estado sulino.

MERCADO FAMINTO

Quem quer que compulse a im-

Edifício principal das oficinas, cm Bvtiá

prensa diária do Rio de Janeiro ou
de São Paulo ou mesmo habite
uma destas duas grandes cidades,
conhece perfeitamente a extensão
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Embargue de carvão no porto de São Jerônimo, no rio facuí

da crise de energia elétrica em quevivemos, ameaçando inclusive a
rápida expansão do parque indus-
trial e dos meios de transporte.

O mesmo fenômeno se observa

no resto do Brasil e vem levando
o Poder Público a tomar medidas
rio sentido de apressar a instala-
ção de modernos sistemas, seja
mediante o aproveitamento de re-

Vista parcial da moderna vila operária, em Butiá
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cursos hidráulicos ou térmicos.
Daí estarem em andamento vários
planos regionais, um inclusive no
Rio Grande do Sul, recentemente
aprovado pela Missão Mista Bra-
sil-Estados Unidos, e que foi dos
primeiros a ter assegurado, parasua realização, créditos em moe-
da estrangeira concedidos peloBanco de Exportação e Importa-
ção, de Washington.

O Rio Grande do Sul, pelo fato
de não dispor de apreciáveis po-tendais hidráulicos, tem sido dos
Estados do Sul aquele em quemenor tem sido o índice de cresci-
mento da potência instalada, não
obstante os reclamos de suas cias-
sos produtoras.

Sua população tem crescido em
proporções acima das verificadas
para a maioria dos Estados e, no
último censo, montava a 4.213.316
habitantes, tendo decuplicado des-
de 1872, enquanto a população na-
cional apenas quintuplicou. Isso
atesta as tendências de maior con-
centração numa zona fértil, de



04 junl 10 1952 ~- O Observador — Ano XVli N.a 10V

clima favorável. E' um índice da
tendência à prosperidade de um
Estado com condições superiores à
média das condições do país.

A cidade de Porto Alegre, que
em 1872 tinha 43.998 habitantes,
em 1950 registava 401.213, ou seja
um aumento de 812%, quando no
mesmo período o Rio de Janeiro
aumentou 777% . Tomados os con-
sumos totais de energia elétrica
em 1950, coube a cada habitante
do Distrito Federal a parcela de
488 kWh e a cada habitante de
Porto Alegre somente 253 kWh,
consumo este reputado extrema-
mente baixo.

No momento existem instalados,
na central térmica de Porto Ale-
gre, 24.600 kW, da Companhia
concessionária, mais 6.000 kW re-
presentados por grupos Diesel do
Estado, perfazendo um total apro-
ximado de 30.630 kW. Para 1955,
atendendo à velocidade do cresci-
mento nos últimos anos e admitiu-
do uma margem de segurança de
15%, estima sejam necessários
90.000 kW instalados para atender
à demanda da capital gaúcha, ou
sejam mais 65.000 kW que a po-
tência atual.

De acordo com o plano de eletri-
ficação do Estado, estão sendo ins-
talados dois grupos Diesel com
uma capacidade total de 10.000
kW em São Jerônimo e mais cerca
de 40.000 kW de origem hidráulica
deverão estar à disposição dos
consumidores.

Entretanto, todas as cidades da
serra, que se beneficiam de um
surto econômico muito intenso,
estão famintas de eletricidade e
essa potência não será suficiente
para o abastecimento daquela zo-
na industrial por excelência, daí
a razão que justifica a admissão
de um plano suplementar de. mais
45.000 kW, para reforço do siste-
ma estadual, que os consumirá se
quiser.

E' precisamente este o proble-
ma a que o CADEM se propõe so-
lucionar através de uma central
termoelétrica tendo em vista, in-
clusive:

1) Manter em operação crescem
te as suas jazidas, intensificando
a extração, mecanizando-a e redu-
zindo-lhe o custo;

2) Entregar ao consumo a ener-
gia contida no carvão de forma
enobrecida, isto é, como energia
elétrica;

3) Reduzir transportes de car-
vão que encarecem o produto;

4) Garantir, na boca da mina,
o consumo da parte principal de
sua extração.

Atendendo inclusive a objetivos
de caráter social, é possível, ao
CADEM, contemplar a possibilida-
de de construir uma grande usina
— a principal central termoelé-
trica do Estado — e entregar a
energia à rede geral do Estado, no
seu ponto de passagem mais pró-
ximo.

LOCALIZAÇÃO

Os estudos realizados apontam,
como ponto mais favorável para a
instalação da usina termoelétrica
na bacia carbonífera, a mina de
Charqueadas. Lá está, já cubada,
uma reserva de aproximadamente
50 milhões de toneladas que, ad-
mitindo-se mesmo que se utilize
carvões inferiores, com um poder
calorífico baixo de 4.000 cal/kg,
representa o equivalente a 
120 X 1012 Kcal. Na base de um
rendimento térmico total de 0,165
para transformação em energia
elétrica, ou seja, um consumo de
1,3 kg de carvão tout venant da
mina por kWh, teria a possibilida-
de de produzir 23,1 X 10u kWh.

Num regime de consumo com
um fator de utilização de 0,5, uma
usina de 45.000 kW escoaria por
ano cerca de 200.000.000 de kWh
e a jazida teria vida para mais de
100 anos. A massa de carvão a
movimentar, seria de cerca de 
260.000 toneladas por ano.

Estando localizada mais próxi-
ma de Porto Alegre e do rio Jacuí
que as jazidas de Arroio dos Ra-
tos e Butiá, Charqueadas oferece,
em relação às demais soluções,
vantagens indiscutíveis.

O problema se reveste de vital
importância para a economia do
Rio Grande do Sul que, uma vez
concretizado o empreendimento
terá a sua disposição uma mar-
gem substancial de energia para
ampliação de seu parque indus-
trial e melhoria de seu sistema de
transporte. Tudo, porém, está na
dependência da autorização da Di-
visão de Águas.

Em artigo para os "Diários As-
sociados" o Sr. A.J. Renner, li-
der das classes produtoras do Rio
Grande, teve ocasião de comentar
uma conferência pronunciada no
Centro Cívico da Produção pelo
engenheiro Fernando Lacourt on-

de focalizou, à luz das estatísticas,
que ainda depois de completado
e em pleno funcionamento o mag-
nífico programa que vem realizam
do o Estado, e tomando exclusiva-
mente por base as possibilidades
de consumo da zona compreendi-
da pelos Municípios de Porto Ale-
gre, Montenegro, Caxias do Sul
e São Francisco de Paulo, podia
ter aplicação, além daquela, toda
energia que viesse a ser produzida
pela usina de Charqueadas."Se adicionarmos à referida zo-
na a formada pelos Municípios de
Triunfo, Rio Pardo, Santa Cruz,
Encantado e Garibaldi — escreveu
o Sr. A.J. Renner — num raio
de 75 quilômetros de Charqueadas,
e cuja população, estimada em
mais de 400.000 almas, poderá
consumir por ano 135 milhões de
kWh, sentiremos logo como o
nosso desenvolvimento econômico
está exigindo um esforço conti-
nuado para o aproveitamento de
todas as fontes possíveis de ener-
gia elétrica".

Com base no seu conhecimento
do meio e das suas necessidades,
o Sr. A.J. Renner estranha, com
justeza:uNão vemos, assim, por que re-
cusar qualquer empreendimento
que possa, com maior ou menor
amplitude, aplacar essa fome de
eletricidade que se observa em
toda parte, inclusive em nosso Es-
tado".

EMPREENDIMENTO
ECONÔMICO

Os estudos realizados levam á
convicção do caráter econômico do
empreendimento, de vez que o
kW instalado custará CrS 6.000,00,
representando, na capacidade ins-
talada de 45.000 kW, um investi-
mento total de CrS 270.000.000,00,
com amortização prevista para 20
anos, a juros de 10% ao ano.

Nestas condições, o custo da
energia seria dos mais baixos, es-
timando-se como provável que o
kWh possa ser lançado na rede de
alta tensão a CrS 0,46.15 no pri-
méiro ano, ad mitindo-se as condi-
ções as mais desfavoráveis, ten-
dendo seu preço a decrescer de
ano para ano. Vale notar que o
pôrto-alegrense paga hoje, pelo
seu kWh de consumo médio, a im-
portância de Cr$ 1,35.

O investimento total, de 270 mi-
lhões de cruzeiros, deverá se fazer
na proporção de 60% em dólares
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e 40% em cruzeiros e o CADEM
não depende de financiamento ofi-
ciai, de vez que já o tem assegu-
rado em fontes privadas.

INICIATIVA PRIVADA

Dada a forma de nosso capita-
lismo incipiente criou-se o hábito
de, em face de qualquer empreen-
dimento de maior vulto, pensar-se
em sua execução sob o patrocínio
do Estado ou pelo menos com seu
apoio financeiro. Nestas condi-
ções, quando surge um grupo par-ticular desejoso de realizar fora
de tais bases, aparecem várias ini-
bicões. É conveniente, porém, queo Estado não perca de vista a im-
portância do fator liberdade como
propulsor de iniciativas de mais
alta repercussão econômica o so-
ciai.

No caso em apreço o estímulo do
Estado representa apenas uma au-
torização, de vez que a produção
de energia elétrica acha-se regu-
lada por lei c as instalações, com-
preensivelmente, dependem da
conivência das autoridades com-
petentes, tendo em vista a neees-
sidade da coordenação dos siste-
mas.

Assim, o projeto relativo à
construção da usina de Charquea-
das, com capacidade para produzir
45.000 kW, é digno do amparo que
se traduz no pouco solicitado e que,
tudo indica, será de tão grande re-
levância à economia de tecla uma
região."O combustível, neste caso, será
inteiramente nacional e com a
vantagem de que, aproveitando o
carvão inferior para a produção
de energia elétrica, o CADEM po-
dera melhorar a qualidade da-
quele que é fornecido à Viacão
Férrea c outros fregueses habi-
tuais. Seria, desta forma, dupla-
mente beneficiado o Estado: com
o aumento cias disponibilidades de
energia elétrica, insistentemente
reclamadas pela nossa economia e
com a melhoria do carvão coloca-
do no mercado interno, pela maior
seleção do combustível retirado de
suas minas".

Compreende-se, nesta condições
o interesse com que os mais des-
laçados círculos econômicos do Rio
Grande vêm prestigiando a inici-
ativa do Consórcio que enfeixa as
mais extensas e intensas ativida-
cies carboníferas do país sob o
ponto-de-vista de produção e dis-
tribuicão.

Com a instalação da usina de
Charqueadas ter-se-á resolvido um
duplo problema, assegurando o su-
pri mento de energia a uma área do
Rio Grande do Sul densamente
povoada e garantindo um custo de
produção mais baixo ao carvão va-
por, cuja produção tende natural-
mente a crescer. O aspecto social
não deve ser menosprezado. As
companhias de mineração reunidas
em Consórcio, antecipando-se ao
próprio Plano Nacional do Carvão,
procedem à mecanização gradual
de seus serviços e, com isto, há uma
tendência natural de reduzir a
mão-de-obra empregada. Com a

produção de energia elétrica abun-
dante e a baixo preço, a mão-de-
obra desnecessária à produção do
carvão será fatalmente absorvida
pelas indústrias que venham a se
instalar na área de influência da
usina de Charqueadas, valendo as-
sinalar que alguns empreendimen-
tos já estão sendo examinados, ha-
vendo inclusive solicitações de re-
servas de força feitas ao Consór-
cio.

Estas indicações valem pela an-
tecipação de sucesso do plano e
apontam o acerto do empreendi-
mento.
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MPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO ENGENHARIA
CAPITAL: Cr$ 7 5.000.000,00

Matriz: Rio de Janeiro

FILIAIS: SEÇÕES:

SÃO PAULO

CURITIBA

PORTO ALEGRE

BELO HORIZONTE

RECIFE

BELÉM

PAPEL
Papel de imprensa \
Papel em geral l

CELULOSE
Celulose para fabricação 1
de papel e rayon \

GRAFICA
Máquinas e acessórios para f
indústria gráfica

m

AÇOS E FERRAMENTAS
Aços finos, aços-carbono, ferramentas

MAQUINAS
Máquinas para lavanderias f
Máquinas industriais f

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
Máquinas e equipamentos para indústria de papel è
celulose, turbina a vapor, bombas, etc. \

MOTORES
Motores marítimos e estacionários, \
a gasolina e diesel

MATERIAL HOSPITALAR
Material cirúrgico, Raio - X

ENGENHARIA
Perfuração de poços, pesquisas
geológicas, irrigação

AVIAÇÃO |
Aeronaves de passageiros "SCANDIA" §
Aviões de turismo
m
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Uma das mais Ricas Regiões do País

O Isolamento do Brasil Central

A S RECOMENDAÇÕES da Co-
«TX missão Federal de Abasteci-

mento e Preços (COFAP) para o
escoamento da produção do Brasil
Central, recomendações encami-
nhadas a 26 de maio último ao
presidente da República e por êle
aprovadas, põem em evidência,
mais uma vez, o problema dos
transportes no Brasil. Uma das
regiões mais ricas do país, a do
Triângulo Mineiro e sul do Goiás,
experimenta, a cada ano que passa,
o agravamento de suas condições
de trabalho, pela desconexão dos
sistemas de transportes que a ser-
vem e pela falta de recursos capa-
zes de operar o escoamento nor-
mal do que produz com abundân-
cia.

O resultado é que parte da pro-
dução perecível se deteriora nos
armazéns insuficientes, quando
mais exigentes surgem as necessi-
dades de consumo, nos grandes
mercados na orla marítima, A su-
perlotação dos locais de estocagem
obriga produtos de aceitação ime-
diata a permanecer nos campos de
colheita, com graves prejuízos
para os lavradores. A tragédia dos
transportes, na região do Brasil
Central, repete-se todos os anos,
sem que providências definitivas
sejam tomadas, no sentido de eli-
miná-la.

Ainda agora, as recomendações
formuladas pela COFAP, frutos
que foram de consecutivas reu-
niões promovidas em Goiânia pelo
Sr. Benjamin Soares Cabello, pre-
sidente do referido órgão, com
autoridades locais e representam
tes das classes produtoras e de em-
presas ferroviárias, mesmo essas
recomendações, apesar de sua im-
portância imediata para a região,
sofrem do crivo de medidas incom-

pletas, no que diz respeito à solu-
ção definitiva dos problemas de
transporte e de armazenagem.

RODOVIA PROVISÓRIA

A primeira recomendação da
COFAP diz respeito à terminação
de um trecho da rodovia São Pau-
lo-Cuiabá, trecho esse de cerca de
81 quilômetros, compreendidos
entre o Canal de São Simão e um
ponto a cerca de 75 quilômetros
de Campina Verde, no Triângulo
Mineiro. Com a abertura dessa
estrada provisória, será possível à
produção de Goiás e Mato Grosso
alcançar a bitola larga da Cia.
Paulista, desafogando o volume de
carga da E.F. Goiás e da Cia. Mo-
giana.

Ocorre que. para a execução dos
trabalhos em apreço, o Departa-
mento Nacional de Estradas de
Rodagem (DNER) não dispõe dos
recursos necessários, no corrente
exercício. Nestas condições, pro-
pôs-se a COFAP a adiantar, por
empréstimo, a DNER, a importân-
cia de Cr$ 2.000.000,00, compro-
metendo-se este órgão a concluir
o trecho em foco dentro de noven-
ta dias, a contar da entrega do di-
nheiro.

ESCOAMENTO DO ARROZ

A segunda recomendação da
COFAP relaciona-se ao escoamen-
to de 350 mil sacos de arroz, per-
tencentes à Comissão de Financia-
mento da Produção do Ministério
da Fazenda, e que se encontram
presentemente em Anápolis. Esse
arroz é remanescente de safras
passadas e abarrota os armazéns
das estradas de ferro que servem
à região e de particulares, às vés-

peras da nova safra. Ao que ficou
perfeitamente entendido, nas reu-
niões de Goiânia, as estradas de
ferro não podem dar escoamento
ao arroz estocado, sob pena de sa-
orifício e de prejuízo para a carga
a que se obrigam pela entrada de
nova safra.

Em relação ao problema, resol-
veu a COFAP colocar a serviço do
escoamento do arroz da região 50
caminhões a óleo diesel, podendo
os mesmos servir a outros cereais,
no retorno, esses caminhões trans-
portarão mercadorias para o inte-
rior, solicitadas pelas Associações
Comerciais, ajudando, assim, o
abastecimento das zonas dos pro-
dutos de que necessitarem com ur-
gência, principalmente sal e ei-
mento.

PLANO SALTE

As deficiências do transporte ro-
doviários na região foram longa-
mente debatidas, nas reuniões de
Goiânia. E, nas discussões em
apreço, críticas ponderáveis foram
feitas ao programa de economia
do governo, na parte em que sacri-
ficou verbas consignadas no Plano
Salte para a construção de estra-
das de rodagem no Brasil Central.
Duas dessas rodovias, que servem
a Goiás, possibilitarão, logo queterminadas, alcançar as pontas de
trilhos de três estradas de ferro
das margens do rio Grande, prin-
cipalmente a Cia. Paulista, cuja
bitola larga está capacitada paratransportar tudo o que for levado
à sua estação coletora de Colúm-
bia.

Compreende-se, assim, a solici-
tação encaminhada pela COFAP
no sentido de serem restabelecidas
as verbas consignadas no Plano
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Salte de 1951 para as estradas de
rodagem BR-31 e BR-14. Essas
verbas são no montante de 9 e 12
milhões de cruzeiros, respectiva-
mente, tendo sido reduzida a 7 e 4
milhões, respectivamente. Na hi-
pótese do restabelecimento, podem
ser empregados 1,5 milhões no
trecho Mendonça Lima-Rio Verde,
3 milhões no de Rio Verde-Ara-
guaia, 4,5 milhões em pontas de
concreto armado sobre os rios Pe-
quiri-Boiadeiro-Madeira e Claro,
8 milhões no prosseguimento da
ligação Anápolis-Belém, e 4 mi-
lhões na construção da ponte sobro
o rio Grande, entre Colômbia e
Porto Cemitério.

Sugeriu a COFAP, do mesmo
modo, que as rodovias acima enu-
meradàs, pela sua importância
econômica, fossem incluídas no
regime de primeira urgência do
Plano Rodoviário Nacional.

PROBLEMAS FERROVIÁRIOS

Outra recomendação encaminha-
cia pela COFAP é a que diz res-
peito à remoção de entraves buro-
cráticos que impedem a entrega, à
Rede Mineira de Viacão, de 3 lo-
comotivas e de 50 vagões que se
encontram armazenados no porto
de Santos. Esse material rodante,
de que a empresa necessita com
urgência para cumprir o programa
de escoamento da produção da
extensa região percorrida por suas
linhas, tem sua entrega retardada
pela Alfândega de Santos.

Entraves burocráticos também
estão sendo opostos ao crédito de
.12 milhões de cruzeiros destinado
à Cia Mogiana para atender à
construção de uma ponte sobre o
rio das Velhas, e à aquisição de
quatro locomotivas diesel-elétri-
cas e respectiva instalação de
abastecimento. Esses entraves re-
pousam primeiramente no registro
do contrato, que ainda não foi
feito, porque depende de ser re-
conhecida a competência do Ad-
ministrador do Plano Salte para
assinai, juntamente com o Banco
do Brasil, a autorização da verba.

Mas também se vinculam à li-
cença de importação do material
necessário, com prioridade e ur-
gência. O fornecimento da ponte
pelas fábricas do Brasil é orçado
em dois milhões de cruzeiros e o
prazo de seis meses, ao passo que
os fornecedores americanos e ale-
mães estabelecem o preço de um
milhão e a entrega em quatro

semanas. Em face dessas circuns-
tâncias, sugeriu a COFAP seja
facilitado o registro do crédito
concedido à Cia. Mogiana e seja
permitida a importação da ponte
a ser levantada sobre o rio das
Velhas.

Assunto dos mais interessantes,
dos ventilados nas reuniões de
Goiânia, é o que se prende à si-
tuaeão deficitária das empresas
ferroviárias. Além dessa situação,
estão elas em dificuldades para
ressarcimento dos fretes que lhes
são devidos pelo tráfego mútuo
com as demais estradas, por que.
quando credoras, não lhe são pa-
gos os valores a que tem direito,
senão depois de demorado prazo,
o que perturba sua administração
e abala suas finanças.

Até o mês de março último, a
Contadoria Geral dos Transportes
tinha contabilizado, como fretes
devidos por tráfego mútuo, as se-
guintes cifras:

C r S

Mogiana  20.000.000,00
Sorocabana  15.000.000,00
Rede Mineira .... 12.000.000,00

A retenção dessa vultosa impor-
tância denota a ausência de uma
regulamentação enérgica, de vez
que o fato se prende ao não paga-
mento dos fretes pelo tráfego mú-
tuo por parte de outras estradas.
Assim, sugeriu a COFAP que fosse
determinado à Contadoria Geral
dos Transportes estabelecer um
sistema de liquidação mensal das
contas entre as estradas, pelo re-
cebimento dos fretes de tráfego
mútuo, e que seja dada urgência
à liquidação das importâncias de-
vidas às estradas Mogiana, Soro-
cabana e Rede Mineira, para que
possam fazer face às despesas com
o escoamento da produção da sa-
tra do Brasil Central.

Em caso de dificuldade na liqui-
dação em apreço, sugeriu igual-
mente a COFAP providências que
permitissem as referidas emprê-
sas caucionar, no Banco do Brasil,
os créditos enumerados à conta da
União, para futuro acerto.

Outro fato que mereceu estudo
da COFAP é o relacionado ao ma-
terial rodante da E. F. Goiás. Essa
empresa dispõe de 30 gaiolas de
30 toneladas, mas necessita de ou-
tros tantos vagões fechados para
o transporte de cereais. O trans-
porte de cereais em gaiolas acar-
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reta prejuízos à estrada e aos pro-
dutores. Em face da situação, su-
geriu a COFAP fosse promovida
a troca das gaiolas por igual nume-
ro de veículos fechados, com estra-
das que comportarem a transação,
ieita a compensação de custo, ou
mesmo a título precário.

CRÉDITO BANCÁRIO

Nas reuniões de Goiânia, cons-
tantes foram as queixas dos pro-
dutores contra a política de restri-
ções dos créditos bancários. Vá-
rios depoimentos foram ou vides;
um xarqueador demonstrou ter
paralizado a matança e a fabrica-
ção de xarque por não mais poder
obter recursos com o desconto, nos
bancos, das duplicatas resultantes
da venda do seu produto. Esse eer-
ceamento de crédito para os pro-
dutores está trazendo enormes di-
ficuldades aos demais setores da
vida administrativa do Brasil Cen-
trai e influindo nos preços de ven-
da para os centros de consumo.

Diante da gravidade da situação,
a COFAP sugeriu ao governo que
a Superintendência da Moeda e
do Crédito determine aos bancos
o restabelecimento urgente dos
créditos aos produtores de gene-
ros alimentícios, tomando provi-
déncias para que os bancos voltem
a operar em caução de títulos,
quando oriundos da venda de gê-
neros alimentícios.

SAL E CIMENTO

A escassez de sal e de cimento,
no Brasil Central, foi objeto de
algumas recomendações especiais.
Essa escassez ainda se reveste de
características mais graves quan-
do se sabe que, cm função dela,
se aproveitam intermediários para
impor preços especulativos. Ora,
o sal é produto indispensável à
pecuária, c seu custo elevado for-
ça a elevação dos preços do boi c
de seus sub-produtos. Na base dos
elementos colhidos, recomendou a
COFAP que p Instituto Nacional
do Sal estabeleça um plano de
atendimento aos pedidos de sal
por parte dos pecuaristas ou co-
operativas, através de suas asso-
ciações rurais, encarregando-se a
COFAP de cuidar dos embarques
segundo os destinos mais necessi-
tados.

Do mesmo modo, recomendou
que as Estradas de Ferro Soroca-
bana e Mogiana intensifiquem o



transporte de sal e cimento dire-
lamente de Santos para o Estado
de Goiás e o Triângulo Mineiro.
aproveitando o retorno dos vagões
empregados no escoamento dos ce-
reais da região. E, mais ainda :
que a Fábrica de Cimento Itaú,
de Minas Gerais, proceda no sen-
lido de ser fornecido o cimento
solicitado para Goiânia, o qual,será transportado pela Rede Mi-
neira, com prioridade.

DESLOCAMENTO DE
COMÉRCIO

A escassez de sal e cimento, bem
como de outros produtos, como a
farinha de trigo e tortas oleagino-
sas, resulta tsjmbém, segundo fi-
cou constatado, da sustentação de
tradicionais correntes de comércio.
As aquisições desses produtos con-
tinuam a sei' processadas junto a
fregueses antigos, os quais se en-
centram atualmente impedidos de
colocar as encomendas nos locais
aprazados, em tempo hábil, porfalta de transporte regular.

Assim, estudou-se, nas reuniões
cio Goiânia, a possibilidade de so
deslocar algumas correntes de co-
mércio. E neste sentido, a COFAP
sugeriu que as associações comer-
ciais de Goiânia e Anápolis e ou-
trás cidades da região façam os
seus pedidos para o transporte di-
reto de Santos, pela Sorocabana.
de sal. cimento e farinha de trigo,
assim como tortas oleoginosas de
outros pontos de São Paulo.

ARMAZENAGEM
Com o propósito de atenuar a

crise de armazéns observada na
região, solicitou a COFAP ao Mi-
nistério da Guerra lhe soja cedido
o armazém situado no quilômetro
15 da Sorocabana, em São Paulo,
o qual será destinado à estocagem
de cereais para o abastecimento
dos grandes centros de consumo.

Do mesmo modo, tendo em vis-
ta a demora verificada nas opera-
ções de carga e descarga dos va-
gões por parte dos embarcadores
ou consignatários de mercadorias,
demora que trás grandes inconve-
nientes para os serviços das Estra-
das de Ferro, sugeriu a COFAP
que as associações comerciais de-
terminem aos seus associados re-
tirarem, com a maior urgência
possível, a mercadoria do vagão,
a fim de evitar o congestionamen-
to dos parques ferroviários e o
retardamento das composições.

Com o propósito de fiscalizar a
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execução de todas as providências
ligadas ao escoamento das safras
do Brasil Central, a COFAP resoi-
veu manter na região um funcio-
nário de confiança nas funções de
coordenador entre os transportado-
res e os embarcadores. Esse coor-
denador poderá arbitrar multas,
em benefício das estradas de fer-
ro, sempre que os embarcadores
ou consignatários de mercadorias
retardarem sua carga ou descarga.

DESEQUILÍBRIO NOS
TRANSPORTES

Outro problema que prendeu
atenções nas reuniões de Goiânia
é o que diz respeito à preferência
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de embarcações pelo sistema de
transporte. Ficou evidenciado, ali,
que se está tornando praxe o apro-
veitamento das ferrovias apenas
para o transporte de mercadorias
de frete baixo, dando-se preferên-
cia ao transporte rodoviário para
os produtos que comportam fretes
compensadores.

Essa falta de equidade na dis-
tribuição dos fretes ferroviários e
rodoviários leva as ferrovias a tra-
balharem com prejuízo, em vir-
tude de estarem obrigadas a trans-
portar, apenas, mercadorias cujos
preços não comportem o trans-
porte em camminhões. A prática
provoca, principalmente, a quase
ausência de mercadorias para se-

EMPRÉSTIMO MINEIRO DE CONSOLIDAÇÃO
"Série C" — Lei n.° 192, de 10 de setembro de 1937

ELAÇÃO DAS APÓLICES PREMUDãS
No sorteio de 31 de maio de 1352

CrS 500.000,00  2.778 733
CrS 100.000,00  9,.375 399
CrS 50.000,00 2.074.380
CrS 50.000,00 2.679.704

PRÈMTOS DE VINTE MIL CRUZEIROS
2.404.353 2.852.723 2.987.782

PRÊNTOS DE DEZ MTL CRUZEIROS
2,003.395 2.150.448 2.664.111 2.703.527

PRÊMIOS DE CINCO MIL CRUZEIROS
2.041.573
2.385.230

2.387.016
2,400.436

2.519.926
2.544.429

2.582.986
2.675.463

2.72/.684
2.985.863

PRÊMIOS DE DOIS NFL CRUZEIROS
2.140.593
2.141.326
2.183.699
2.214.109
2.2C6.417

<,. ooO .98/
2.347.195
2.363.103
2.368.550
2.383.026

2.389.052
2.436.018
2.468.999
2.499.547
2.565.575

2.620.477
2.627.087

627.272
760.392
775.436

2.836.265
2.897.189
2.303.370
2.946.443
2.966.046

PRÊMIOS DE MIL CRUZEIROS
2.007.697 2.182.259 2.338.
2.021.405 2.218.303 2.346.
2.022.187 2.219.859 2.371.
2.024.262 2.221.431 2.385.
2.037.266 2.223.083 2.412.
2.038.059 2.228.640 2.416.
2.039.316 2.232.551 2.435.
2.061.349 2.232.573 2.442.
2.053.076 2.239.000 2.442.
2.067.478 2.241.030 2.446.
2.075.257 2.247.070 2.449.
2.104.531 2.276.200 2.481.
2.121.503 2.279.955 2.482.
2.123.931 2.286.538 2.482.
2.141.589 2.293.232 2.484.
2.150.133 2.298.686 2.490.
2.150.190 2.311.504 2.497.
2.164.023 2.326.423 2.504.
2.166.521 2.327.691 2.508.
2.170.427 2.336.241 2.513.

Secretaria das Finanças, 31 de maio de
Visto. — V. Martins, Superintendente do

380
069
364
135
741
790
619
371
584
153
074
977
056
175
731
008
072
609
823
056
1052. -
Depar

2
2,
o

2
2
2.
2

2.521.177
2.521.627

525.089
528.346
559.834
571.275
585.392
588.897
602.616

2.616.229
2.624.200
2.633.393
2.552.134
2.653.756
2.702.284
2.705.533
2.714.432
2.719.949
2.724.104
2.733.730

- Ulisses Silva
ta mento, da D

2.735.
2.760.
2.764.
2.768.
2.773.
2.776.
2.773.
2.789.
2.803.
2.827.
2.837.
2.845.
2.849.
2.855.

882.
832
883
324

2.S43
2.960

109
402
725
739
131
201
807
284
529
503
301
C63
169
C81
180

10
121
258
417
C03

. D

, Chefe da i.a Seção,
espesa Variável.
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rem transportadas no retorno dos
vagões ferroviários.. ;

Em conseqüência dessa situação,
sugeriu a COFAP que ,as associa-
ções comerciais estabeleçam entre
os seus associados uma convenção,
de forma a distribuir os produtos
da região, equitativamente, entre
as estradas de ferro e caminhões
rodoviários, e não deixar para as
primeiras apenas o transporte dos
produtos de frete baixo e, para os
segundos, aqueles cujos fretes são
mais compensadores.

Igualmente recomendou que as
associações comerciais determi-
nem aos iassociados garantirem às
ferrovias o frete de retorno, evi-
tando que os vagões . trafeguem
vazios, após o descarregamento da
produção no destino. E que, opor-
tunamente, possibilitem à Mogia-
na despachos de 5 mil toneladas
de mercadorias via Guatapará,
pela Paulista, em troca de 5 mil
toneladas de cereais que essa fer-
rovia levará até aquela estação.

BALDEAÇÕES
FERROVIÁRIAS

O problema de como evitar-se
as baldeações ferroviárias, que re-
tardam o escoamento da produção
e encarecem a mercadoria trans-
portada, foi vivamente debatido.
O atual sistema de entrega de va-
gões de uma ferrovia a outra, con-
vencionado nas reuniões do ano
passado em Uberlândia, vem oca-
sionando, freqüentemente, demora
na devolução dos veículos cedidos.
Constatou-se, contudo, que é pos-
sível o trânsito de composições
completas, de uma ferrovia pelas
vias permanentes das outras, des-
de que os vagões e tração sejam
do tipo que as linhas e pontos mais
fracos o suportem.

Uma experiência dessa nature-
za já foi feita, no ano passado, com
ótimos resultados técnicos, quan-
do a Sorocabana entrou com suas
composições pelas linhas da Rede
de Viação Raraná-Santa Catarina,

de Ourinhos a Cornélio Procópio.

Na base dessa experiência, sugeriu
a COFAP o estabelecimento de
convênio, entre as quatro ferrovias
que servem ao Brasil Central, pelo
qual pudessem :

a Sorocabana entrar com suas
composições vindas de San-
ics pelas linhas da Mogiana
e da E. F. Goiás, até Anápo-
lis, e vice-versa;
a Mogiana ir até Anápolis e
Goiânia, pelas linhas da E. F.
Goiás, e, na volta, até São
Paulo ou Santos, pelas linhas
da Sorocabana;
a E. F. Goiás continuar pelas
linhas da Rede Mineira até
Barra Mansa e Angra dos
Reis e pelas linhas da Mo-
giana e Sorocabana até Cam-
pinas ou Santos; o
a Rede Mineira levar suas
composições peLas linhas da
E. F. Goiás até Anápolis e
Goiânia, daí voltando para
Barra Mansa e Angra dos
Reis.

PRODUTOS SUECOS BE AlTA QUALIDADE

FOGAREIROS. COSINHAS,
LANTERNAS. FERROS PARA SOLDAR,

LAMPARINAS
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muito mais
resistentes
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MAIOR ELASTICIDADE
MAIOR RESISTÊNCIA
MAIOR ABSORÇÃO DE CHOQUES

i ara solucionar os problemas de
transmissão de força, a GOODYEAR
acaba de oferecer ao mercado as novas
correias "Multi-V", agora fabricadas com
super-resistentes cordonéis de rayon
e borracha preparada com "negro de
fumo". Estes dois novos elementos,
associados ao alto padrão
industrial da GOODYEAR,
asseguram para as correias
um menor Índice de distensão,
longa durabilidade e supressão
das patinhagens. Para o melhor
rendimento de suas máquinas-
exija correias GOODYEAR
"Multi-V" em côr preta.
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INDÚSTRIA DA BORRACHA
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Onze Meses de Cabotagem
/fjviE JANEIRO a novembro de 1951 — ouse "^If ~0
LJ foram movimentadas, na cabotagem, 4.3b9.M*
toneladas de mercadorias, contra 3.837.047 toneladas
de igual período do ano anterior. Há, assim, a primeira
vista, um acréscimo de meio milhão de toneladas, fato
que denota não apenas a recuperação do ritmo ae
expansão das transações comerciais entre as diversas
unidades da Federação por esta via, 7nas inclusive a
intensificação dos negócios -no mercado interno.

No sentido da importação a maior parcela do mo-
pimento coube, no período em causa, ao Distrito FFe-
ãeral com um total de 1.582.921 toneladas, classifican-
do-se São Paulo em segundo plano com SS9'776^ntl?7le'
ladas e, em terceiro, o Rio Grande do Sul com 375.58b
toneladas. Os quarto e quinto colocados foram, respec-
tivamente, Pernambuco e Bahia, com 308.303 e 212.jyi
toneladas. .

No segundo movimento, a exportação, o ^CLtor
volume foi o realizado por Santa Catarina, com 919.529
toneladas, vindo, em segundo plano, o Rio Grande do
Sul, com 723.295 toneladas e, em
terceiro, o Rio Grande do Norte
com 544.597 toneladas. Em quarto
e quinto lugares estiveram, res-
pectivamente, Pernambuco com
480.312 e o Distrito Federal com
447.055 toneladas.

Segundo as regiões geo-econô-
micas, a mais importante, na im-
portação, foi a Leste, com 1.950.292
toneladas; o Sul concorreu com
1.434.525 toneladas; o Nordeste
pesou na balança com 748.700 e a
do Norte com 235.820 toneladas.
Na exportação, a região Sul influiu
com 2.048.316 toneladas, vindo a
seguir a Nordeste com 1.384.778, em terceiro a Leste
com 747.450 e finalmente a do Norte com 188.854
toneladas. A região Centro-Oeste influiu apenas na
importação com 61 toneladas.

O valor do comércio da cabotagem, nos onze prri-
meiros meses de 1951, rnontou a 23.589.406 mil cru-
zeiros, contra 18.756.869 milhares de cruzeiros de
igual período do ano anterior, registando-se dessa ma-
neira um avanço próximo de 5 bilhões.

A unidade que mais concorreu, na importação,
para semelhante valor, foi o Distrito Federal com
5.146.479 mil cruzeiros, vindo a seguir o Estado de
São Paulo cGm 3.930.740 milhares de cruzeiros c Per-
nambuco em terceiro com 3.073.917 7nil cruzeiros. Os
quarto e quinto colocados foram o Rio Grande do Sul
com 2.341.066 mil e a Bahia com 1.921.577 mil cru-
zeiros.

No sentido inverso tivemos, em primeiro plano,
ainda, o Distrito Federal com 5.128.179 mil cruzeiros
e, em segundo, o Rio Grande do Sul com 4.214.508

ôh

mil' São Paido, em terceiro lugar, registou negócios
no valor de 3.845.777 mil cruzeiros. Em quarto lugar.
Pernambuco compareceu com 2.425.334 mil e, em
quinto, Santa Catarina com 1.206.998 mil cruzeiros.

Segundo as regiões geo-econômicas, o maior valor
na importação foi o da Região Leste, 7.759.315 mil
cruzeiros, vindo a região Sul em segundo plano com
7 207 871 mil cruzeiros; ao Nordeste coube o terceiro
posto com 6.273.357 mil e ao Norte o quarto lugar com
2.348.86 mil cruzeiros.

Na exportação a região Sul pesou com 9.714.903
mil cruzeiros e, em segundo plano, a Leste com
6.624.600 mil, vindo a Nordeste cm terceiro com
5.604.807 mil e, em quarto, finalmente, a região Norte
com 1.645.069 milhares de cruzeiros.

Segundo os produtos negociados — valor — o mais
importante foram os tecidos de algodão, com uma par-
cela de 1.960.179 milhares de cruzeiros, cabendo ao
algodão em rama o segundo lugar com 1.621.191 mi!
e, em terceiro, o açúcar com 1.533.854 milhares de

cruzeiros. Assim, nas três primei-
ras colocações, não temos alte-
ração. Em quarto lugar estão as
madeiras com 728.831 mil e, em
quinto, a borracha com 723.136
mil cruzeiros. Em sexto, final-
mente, o arroz com 511.193 mil
cruzeiros.

Para o volume, quem mais
concorreu foi o sal — 601.426 to-
neladas — seguido velo carvão com
528.483 toneladas, pelo açúcar cem
491.030 toncaldas e as madeiras
com 465.474 toneladas.

As matérias primas influíram
com 2.337.920 toneladas, vindo a

seguir os gêneros alimentícios com 1.583.634 e as
manufaturas com 447.561 toneladas. Qit((?ito ao va-
lor, o maior contingente foi das manufaturas com
8.058.906 mil cruzeiros, seguidas de perto pelos gê-
neros alimentícios com 7.891.441 milhares de cru-
leiros e das matérias-primas com 7.634.9S9 milhares
de cruzeiros.

Sob certos aspectos o movimento do comércio de
cabotagem no curso dos onze primeiros 

'meses de 1951
reflete o momento de expansão vivido no momento
pela economia brasileira. O desenvolvimento dos nego-
cios de matérias-primas corresponde às maiores cri-
gêncías do parque industrial e o dos gêneros edimenti-
cios retrata uni esforço sensível pela melhor disíri-
buição dos suprimentos. Os menores acréscimos são
os das manufaturas que. tendo registado uma redução
no volume de pouco menos de 7 mil toneladas, teve
um aumento, no valor de mais de um bilhão de cru-
zeiros, refletindo, em média, a tendência de preços
771 ais altos.

$ewüç$e&
cvwnmcm*

INVESTIMENTO NA AMÉRICA
LATINA

O 
"JOURNAL of Commerce", d3
New York, publicou recentemente

um artigo em que o conhecido econo-
mista nor^e-americano John Akin, do
National Foreign Trade Council, dis-
cute a questão dos irivéstimontos de
capital rivado estadunidense na Amé-
rica Latina, divergindo, em muitos
pentos, de um relatório apresentado
por um Comitê da Câmara dos Depu-
tados, deste pais, no qual foram ana-
Usadas as relações comerciais entre
os Estados Unidos da América e os
demais países latino-americanos.

O mencionado relatório defendeu a

WÈrí

tese de que havia um clima absoluto-
mente favorável à realização de in-
vestimentos de capital nas Repúblicas
vizinhas, enquanto o Senhor Akin em
seu artigo, manifesta o ponto de vista
de que os paises latino-americanos
não têm oferecido as vantagens espe-
radas, tendo citado, como exemplos,
os casos do Brasil, da Argentina e
Guatemala.

Na opinião do Senhor Akin, o fluxo
de capitais privados, deste país para
a América Latina, poderia ser bem
maior, se não existissem certos fato-
res que muito têm dificultado o de-
senvolvimento das relações comer-
ciais

Primeiramente, acentua o referido
economista que os países recipientes
têm criado toda sorte de restrições à
remessa e ao retorno de capitais,
sendo algumas de caráter provisório,
como acontece no caso do Brasil, que
enfrenta o problema da escassez de
dólares, e outras de natureza mais
duradoura, a fim de evitar-se um
grande êxodode capitais. Em ambos
casos, conclui o Senhor Akin, poucos
seriam aqueles que aplicariam o seu
capital em países que não oferecessem
uma renda capaz de ultrapassar os
lucros oferecidos pelo mercado nacio-
nal, onde, ademais, os riscos são sem-
pre menores.

Em segundo lugar, afirma o Senhor
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Economia Mundial em 1951
VTO RELATÓRIO econômico anual das Nações Unidas, que acaba de ser
1^ divulgado, os peritos daquela organização informaram, sob a pressão

do programa cie rearmamento, a produção mundial em 1951 foi a maior da
história. Entretanto, o ritmo do aumento da produção total, em confronto
com 1950, foi maior do caie o relativo aos produtos militares tão somente.

Segundo os referidos peritos, o aumento continuo da produção de bens
de consumo é atribuído ao fato de caie o rearmamento não alcançou as metas
de produção almejadas. Tal fato. informaram eles, transtornou cs cálculos
dos economistas, originando um aumento cia produção de bens de consumo
em muitos países, em contraste com a queda prevista.

Na opinião daqueles especialistas, os obstáculos técnicos à expansão da
produção nos países industrializados não são de molde a causar preocupação
em 1952. Os estoques de bens de produção disponíveis para exportação talvez
sejam tão grandes ou maiores do que em 1951. podendo cobrir tanto as
necessidades civis como as militares.

Caso a tensão política internacional seja aliviada, reduzindo-se os des-
pènciios em armamentos, aumentarão também as oportunidades cie elevação
dos padrões de vida. tanto nos países mais desenvolvidos como nos subde-
senvolvidos.

Após a eclosão da guerra na Coréia, o clima econômico geral foi domina-
do pela expectativa de escassez e inflação próximas, porém a expectativa
de escassez, na qual se baseou a febre dos negócios com matérias-primas no
segundo semestre de 1950 foi exagerada. A alta dos seus preços entre agosto
de 195Ü e princípios de 1951 excedeu de muito a dos produtos manufaturados
e gêneros alimentícios. Mais tarde essa diferença diminuiu rapidamente e.
a partir de então, tendo cessado a febre das matérias-primas^ desapareceu
uma grande parcela dos lucros.

O volume das exportações mundiais cie matérias-primas, informaram os
peritos das Nações Unidas, subiu apenas 5% no primeiro semestre cie 1951
em confronto com os primeiros seis meses do ano anterior, ao passo que o
seu valor subiu 53%. No mesmo intervalo de tempo, as exportações de pro-
ciutes manufaturados aumentaram 30%, com acréscimo cie apenas 45% nos
seus preços. Conseqüentemente, verificaram-se importantes modificações na
situação da balança de pagamentos de vários países, especialmente no que
se refere ao Reino Unido e à França.

Em 1951 a maioria dos países industrializados aumentou os seus exce-
dentes comerciais ou reduziu seus deficits. No caso daqueles dois países,
as restrições, à importação que foram compelidos

tonelada o preço de seu produto, pro-
vocou uma forte reação nos meios
jornalísticos cios Estados Unidos,
dando margem a vários comentários
sobre a possibilidade de se descobrir
um sucedâneo do produto importado
do Canadá.

Uma cias questões que veio a baila
foi a do emprego de papel fabricado
com bagaço de cana-de-açúcar, as-
sunto que, aliás, vem sendo debatido
nos Estados Unidos nos últimos anos.
Conforme d i v u 1 g o u o BOLETIM
AMERICANO, do Escritor de Expan-
são Comercial do Brasil em New
York, nos seus números 682 e 685, de
19 de janeiro e 9 de fevereiro de 1950,
as experiências nesse sentido, reali-
zadas em Hoiyoke, no estado de Mas-
sachusetts, pela Kinsley Chemical
Company, produziram resultados sa-
tisfatórios.

O aproveitamento do bagaço com
essa finalidade é de grande interesse
econômico não só para os países quecarecem de reservas florestais ade--
quadas, mas também para os que in-
clustrializam a cana em volume apre-
ciável. Apesar da nossa riqueza fio-
restai, a produção brasileira de papelde imprensa em 1952 talvez não seja
superior a 45.000 toneladas, forcando
o Brasil a importar cerca de 185.000
toneladas, principalmente do Canadá,
o que virá agravar ainda mais as
nossas dificuldades cambiais.

Ao que se afirma, o papel de im-
prensa oriundo do bagaço poderá ser
produzido ao custo de aproximada-
mente S 56 a tonelada, em confronto
com o novo preço de S 126 que o Ca-

1950, causaram repercussões em outras nações. Concorrentemente, a ten- nada passará a exigir pelo seu pro
dencia de declínio no déficit, em 1950, na balança de comércio cio restante
do mundo com os Estados Unidos, sofreu uma'reversão em 1951.

Um aspecto importante do quadro geral da situação proporcionado pela
análise em apreço foi o fato de que os países subdesenvolvidos não tiraram
vantaaem da disponibilidade de bens de produção, apesar do receio mani-
festado anteriormente de que os países industrializados não estariam em
condições de fornecê-los.

Na esfera orientai, a análise demonstrou que o comércio internacional
dos países com economias centralizadas foi afetado pelas limitações impôs-
tas por outras nações, relativas às exportações para a área em questão.
Na Europa Oriental houve uai grande aumento da produção industrial, ao
passo que a produção agrícola cresceu apenas ura pouco, tendo caído em
muitos casos, especialmente em conseqüência de secas. Quanto à União
Soviética, consta que o plano qüinqüenal do após-guerra foi completado,
com exceção da parte relativa à indústria leve e a agricultura.

Na lista de países com maior aumento da produção entre 1950 e 1951
— excluindo-se a mineração e a indústria manufatureira — o Japão figura
em primeiro lugar, com 39%. Na União Soviética o aumento foi de 16%,
nos Estados Unidos 10% e no Reino Unido 3%. O aumento médio mundial
foi de 12%. No que se refere aos gêneros alimentícios, o abastecimento
mundial continua a aumentar menos rapidamente do que a população e
muito mais lentamente do que a disponibilidade de bens cie produção.

Akin que o nacionalismo exacerbado
dos países latino-americanos tem pre-
judicado enormemente o desenvolvi-
mento das suas relações comerciais
com os Estados Unidos da América,
sendo que, em muitos casos, tal na-
cionalismo tem facilitado a tarefa de
sabotagem dos comunistas, que se
aproveitam da situação para provocar
desordens c levantar ondas de dos-
contentamento, sob um disfarce cie
falso nacionalismo.

Além desses dois fatores, o referido
economista aponta em seu artigo um
terceiro, que considera de suma im-
portância para que se bem compre-

enda o problema do investimento de
capitais. É o caso da legislação tra-
balhista, que na América Latina apre-
senta feições singulares. Nos países
vizinhos, acentua o Senhor Akin, é
quase impossível despedir-se um em-
pregado incompetente ou desleal, sem
o pagamento de uma compensação
onerosa.

APROVEITAMENTO DO BAGAÇO
DE CANA

A 
RECENTE decisão dos fabrican-

tes canadenses de papel do im-
prensa, de aumentar de USS 10 por

duto, depois do dia 15 de junho
próximo. A imprensa dos Estados
Unidos receia o efeito dessa alta sô-
bre cs pequenos diários e rebcloma-
dários do país. Durante os últimos
vinte anos 749 diários ianques deixa-
ram de existir por associação, fusão
ou fracasso. Com a alta do papel
canadense essa tendência provável-
mente continuará, o que virá preju-
ciicar, em última análise, os próprios
produtores do Canadá.

Alguns redatores são de opinião que
a alta prevista resultará em novos
aumentos nas tabelas de preços de
anúncios e subscrições. Muitos jor-
nalistas, entretanto, julgam que essas
tabelas já excederam o seu ponto de
saturação.

A decisão canadense tem também
provocado reação no Congresso dos
Estados Unidos, onde alguns depu-
tados estão advogando a adoção de
medidas "retaliatórias", possivelmen-
te a elevação de tarifas sobre alguns
produtos canadenses. Outros depu-
tados declaram que a alta forçará os
jornais estadunidenses a fazer um
despêndio adicional de S 50.000.000
por ano, o que vem demonstrar a
necessidade de se desenvolver a in-
dústria nacional de papel de impren-
sa. Outra observação feita no Con-
gresso é de que os Estados Unidos
compram do Canadá 80% do papel
de imprensa que consomem, sendo
desairoso o fato de que a imprensa
do país estava à mercê do monopó-
lio canadense.
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Crônica Açucareira

M ímLw^C

O DM 31 DE MA/O próximo passado chegou a
seu termo a safra açucareira de 1951/52. Os seus

primeiros resultados estão divulgados pelo Instituto
do Açúcar e do Álcool, acusando uma produção de
26.531.087 sacas, contra 24.752.228 sacas do período
anterior. Houve assim uma diferença para mais de
1.778.859 sacas, valendo notar ainda que esta foi a
maior produção de açúcar realizada pelas usinas de
todo o país.

Os Estados da área produtora do Norte — do Pará
à Bahia — concorreram com 11.776.908 sacas e, os
do Sul, com 14.754.179. A produção, que nos últimos
anos açucareiros vinha crescendo de forma impressio-
nante no Sul, coube assim, em mais da metade, a esta
área. Este é um fato que se tem verificado raras vezes,
de vez que, tradicionalmente, o Norte é que apresenta
o maior contingente. Na última safra, porém, somente
o Estado de São Paulo produziu 8.105.401 sacos, con-
tra 6.729.784 da safra anterior. Batendo todos os seus"records" em matéria de açúcar, São Paulo foi, na
safra finda, o Estado maior pro-
dutor, indo além de Pernambuco.
O Estado nordestino ficou em se-
gundo lugar com 7.858.377 sacas.
Tendo preparado suas lavouras
para muito mais, Pernambuco,
como outros Estados do Nordeste,
sofreu sérios prejuízos com a seca.
O terceiro produtor foi o Estado
do Rio, com uma cifra "record",
também, em sua história: 4.577.477
sacas. Alagoas ficou com o quarto
lugar, reduzindo-se sua produção a 1.752.301 e Minas
Gerais colocou-se em quinto com um volume de
1.307.97lhsacas.

Dos 26,5 milhões de sacas, os cinco Estados maio-
res produtores concorreram com quase 24 milhões.
Dos menores produtores, Paraná e Rio Grande do
Norte estão se destacando como aqueles em que se
realizam maiores progressos.

O consumo de açúcar de usina, no país, atingiu a
26.160.597 sacas nos doze meses coinpreendidos entre
1.° de junho de 1951 e 31 de maio de 1952. Na safra
anterior fora de 24.034.503 sacas. Houve assim, no
último ano açúcar eiro, um avanço de 2.126.084 sacas,
crescimento este maior que o havido na produção poruma margem de 347.225 sacas.

Nos últimos anos o consumo de açúcar te?n crês-
cidn de maneira destacada, sendo superior, em 1951,
a 29 quilos "per capita" em média. No total, compre-
endidos os tipos de usina e engenho, a média "per
capita" está próxima dos 34 quilos. Com semelhante
cifra o consumo de cada brasileiro se aproxima van-

tajosamente do verificado nos centros mais adian-
tados.

A expansão do consumo, devida em pequena par-
cela ao crescimento vegetativo da população, e atri-
buída ao crescente uso industrial, à melhor distri-
buição e à melhor capacidade aquisitiva. Estima-se
que, depois de atingir os 37 quilos "per capita", a
evolução do consumo geral venha a se processar cm
ritmo bem mais moderado.

No momento, mantidas as características gerais
da política de defesa instituída há vinte anos passados,
a limitação da produção, em todo o país, é superior
a 36 milhões de sacos, o que se espera seja o suficiente
para cobrir o consumo até 1956.

A safra de 1952/53, iniciada a 1.° de junho, é
estimada em 29.2 milhões de sacas, para um consumo
que se espera venha a atingir 28,5 milhões. Conside-
rado o estoque final verificado em 31 de maio —
2.623.032 sacas — adimite-se a possibilidade de uma
exportação de cerca de 600.000 sacas, tudo dependendo

das condições do mercado interna-
cional. Ê oportuno lembrar que o
Brasil assumiu um compromisso
de fornecer 15.000 toneladas de
açúcar a Alemanha, como parte do
pagamento de uma fábrica de fer-
tilizantes a ser instalada anexa à
Refinaria de Petróleo de Cubatão.
Outras exportações cm exame te-
rão por destino Portugal e Chile,
possivelmente pelo processo de
operações vinculadas contra im-

portações de cortiça e cobre. Em determinados Estados
1_ são Paulo, sobretudo — verifica-se um grande entu-
siasmo para a ampliação do parque açúcar eiro, haven-
do diversas fábricas em instalação. Enquanto isto, em
velhos Estados produtores, os produtores vivem com
dificuldades; é o que acontece particularmente cm Ser-
qipe, onde vem sendo executado um plano de reagru-
pamento das fábricas, procurando-se dessa forma ob-
ter melhor rendimento técnico e uma produção cm
melhores condições econômicas.

O Instituto do Açúcar e do Álcool vem realizando
estudos tendo em vista o desenvolvimento da produção
alcooleira, não somente para melhor atender às exi-
gências da indústria, como inclusive para ampliar os
contingentes destinados à mistura de gasolina, facul-
tando ao país economia de divisas na importação de
combustível. Planos de fertilização, de aproveitamento
industrial de resíduos, estão em pleno desenvolvimento.
Procura-se, dessa maneira, assegurar melhor rentabi-
lidade à tradicional economia canavieira, dando-lhe
maior estabilidade.

1$mP

D
A SERINGUEIRA NA BAHIA

UAS PERSPECTIVAS ótimas se
projetam no panorama da eco-

nomia bahiana.
Uma delas, já em via de estabili-

dade definitiva, é a produção da fi-
bra agave — o sisal — na terminolo-
gia comercial que, no ano passado,
assumiu posição de destaque no qua-
dro da exportação do Estado, apre-
sentando-se em número bem expres-
sivo — cerca de 10.000.000 de quilos.E' um novo ramo de exploração agra-
ria, providencialmente indicado paraas terras da catinga, periodicamente
causticadas pelas secas.

Nas zonas do sul e sudoeste, onde
menos se fazem sentir os efeitos de
longas estiagens, começam a alinhar-
se promissòriamente para a batalha

da produção, os seringais. Cuida-se
de pôr em boas condições as antigas
plantações — temporariamente
abandonadas, enquanto outras no-
vas surgirão certamente, já agora
apoiadas na assistência técnica do
Instituto Agronômico do Leste.

O núcleo principal dos seringais da
Bahia, está localizado no Município
de Una, região de magníficas terras
para o cultivo dessa planta.

No momento, providências decisi-
vas estão sendo postas em prática
para o aproveitamento, em bases
compensadoras, dos seringais exis-
tentes. Vai-se fazendo sentir a ação
conjugada do poder público com a
iniciativa privada, no sentido de co-
locar a Bahia em condições de con-
tribuir decisivamente para que o Bra-

sil tenha borracha suficiente para a
sua indústria.

Em São Paulo, centro do maior
contingente da indústria nacional,
está em via de concretização uma
empresa de vulto para exploração do
cultivo da Hévea Braslliense no sul
bahiano.

E' um dos principais elementos de
tão útil iniciativa, o extraordinário
batalhador pelo progresso da região
cie Una, Dr. Manoel Pereira de Al-
meida, pioneiro da lavoura da serin-
gueira, ali introduzida há um quarto
de século.

Inicialmente, plantou o Dr. Pereira
de Almeida, então Prefeito local,
36.000 árvores. Mas, a sua atuação
não se limitou a isso. Quis que a zona
aproveitasse a excelência de suas
terras para o cultivo de tão útil e
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A Situação do Cobre
A S AUTORIDADES do Departamento de Defesa do Governo norte-ameri-
^ cano estão às voltas com um sério problema, em virtude de o Chile

ter resolvido revogar o acordo assinado com os Estados Unidos da América,
sobre a venda de cobre. Ao que informam alguns observadores, a ausência
prolongada dos embarques de suprimentos procedentes daquele país, poderá
prejudicar seriamente o desenvolvimento do programa norte-americano de
produção para defesa, uma vez que o Chile fornece a maior parte das im-
portações estadunidenses de cobre e esse metal é considerado um elemento
chave para a realização daquele programa, de tão grande importância nos
dias de hoje.

Há poucas semanas, o Governo chileno deu a conhecer a sua decisão de
revogar o referido acordo, firmado há um ano atrás com os Estados Unidos
cia América. Segundo o disposto nesse pacto, o Chile se obrigou a vender
80% de sua produção de cobre a este pais, pelo preço de 27,5 centavos de
dólar, por libra, aumento esse que o Governo norte-americano considera
excessivo.

Na semana passada, o Embaixador do Chile em Washington, Sr. Felix
Nieto dei Rio, entregou um memorandum ao Presidente Truman no qual
expôs os motivos pelos quais o governo de seu país decidira tomar aquela
importante decisão. Ao que parece, o referido memorandum não especifica,
exatamente, qual o preço pretendido pelo Chile, porém alguns porta-vozes
do governo daquela República afirmaram à imprensa que o preço de 33,5
centavos de dólar, seria perfeitamente satisfatório, podendo cobrir a dife-
rença existente entre o preço atual, pago pelos Estados Unidos da América,
e o preço de 55 centavos de dólar, que o mercado internacional tem oferecido
ao Chile, pelo restante de sua produção.

Em conferência mantida com diversos representantes da imprensa, o
Presidente Truman afirmou que a revogação do acordo em apreço o forçaria
a entabolar negociações diretas com o próprio Presidente do Chile, mas que,
não obstante, confiava em que se chegasse a uma solução satisfatória. Toda-
via, as autoridades chilenas em Washington declararam à imprensa que o
governo de seu país continuava aguardando uma proposta norte-americana
e que os embarques de cobre ficariam dependendo dos preços pagos pelos
importadores estadunidenses.

São essas as circunstâncias que cercam o problema do cobre, de tão
grande importância para o cumprimento do programa de defesa norte-ame-
ricano. A propósito, convém notar que, desde o início da guerra na Coréia,
a falta de cobre tem preocupado seriamente as autoridades encarregadas da
realização daquele programa, principalmente porque os recursos de cobre
deste país não atendem ás necessidades dos programas e planos adotados
pelo Governo.

Se as exportações chilenas de cobre, para os Estados Unidos, forem sus-
pensas, é provável que a Administração da Produção para a Defesa e a
Agência da Produção Nacional resolvam reduzir o consumo do metal, reser-
vando as disponibilidades para a fabricação dos materiais destinados â reali-
zacão do programa de defesa.

Segundo alguns observadores, o Governo norte-americano dificilmente
poderá concordar com os aumentos pleiteados pelo Chile, a que esteja dispôs-
to a conceder um aumento correspondente aos produtores nacionais, que já
se sentem prejudicados pelo fato de venderem o produto abaixo do preço
estabelecido para os exportadores chilenos. No momento, os produtores nor-
te-americanos estão recebendo 24,5 centavos de dólar por libra de cobre,
isto é 3 centavos a menos do que o preço que o Governo paga aos exportado-
res chilenos. De qualquer forma, o problema está assumindo proporções
muito sérias, exigindo, por isso, toda atenção das autoridades norte-ameri-
canas que, por certo, não desejam quebrar o ritmo da produção militar do
país, por causa da falta de um produto, de importância primária para o
desenvolvimento das grandes indústrias modernas.

necessária planta, cujo futuro eco-
nômico antevia para o seu município.

Efetivamente, dentro de pouco
tempo os seringais se apresentavam
em boas rondições de produzir. Cerca
de 400.000 árvores, o que já era um
contingente ponderável para aumen-
tar a produção brasileira de borra-
cha.

Veio depois, pelas causas que são
conhecidas de quantos acompanham
a evolução da conjuntura econômica
nacional, o desânimo, a que se se-
guiu quase que o completo abandono
das plantações da árvore da borra-
cha nessa parte do Estado. Nem a
guerra, com a sua insaciável fome
de borracha foi capaz de fazer revi-

ver para a produção, as seringueiras
de Una.

Agora, porém, à semelhança do que
aconteceu com o petróleo, cabendo à
Bahia dar a primeira contribuição
desse combustível ao Brasil, parece
que cem a borracha vai suceder algo
semelhante. Os seringais bahianos
vão contribuir decisivamente para
fazer desaparecer a situação em que
se encontra atualmente a indústria
brasileira, de recorrer à importação
de borracha estrangeira para com-
pletar a deficiência de produção dos
seringais amazônicos em constante
declínio de ano para ano.

Como revelam as estatísticas, o
consumo da indústria brasileira de
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artigos de borracha, vem superando,
de ano para ano, a produção nativa,
já que as plantações ainda estão lon-
ge de atingir o vulto necessário a
corresponder às necessidades do con-
sumo. Em conseqüência, já se pensa
na fabricação sintética desse produto,
em nosso país.

As opiniões estão divididas. Há os
que aceitam tal medida como um im-
perativo do crescente desenvolvimen-
to da indústria nacional de pneus,
câmaras-de-ar e outros artigos de
borracha. Existem, por outro lado,
cs que sustentam não haver necessi-
dade do recurso à industrialização
do sintético para compensar a des-
vantagem da produção face ao con-
sumo.

A realidade, porém, é que, de 1943
para cá, a produção nacional de bor-
racha vem se apresentando inferior
às necessidades da indústria, na es-
cala seguinte: Em 1948, a diferença
foi de 5.262 toneladas. No ano de
1950, para uma produção de 29.709
toneladas, houve um consumo de ....
38.000 toneladas, verificando-se, por-
tanto, um déficit de 8.291 toneladas.
Para 1954, já se calcula um consumo
de 54.000 toneladas, devendo ocorrer
uma falta cie mais de 10.000 tonela-
das, se até lá não conseguirmos au-

mentar vantajosamente a produção
dos seringais brasileiros.
PRODUÇÃO DE MAMONA NA ÍNDIA

"VTOTÍCIAS procedentes de Madras,
IM na índia, informam que segun-

do as últimas estimativas oficiais a
área plantada e a produção de ma-
mona em 1951-52 naquele pais sao
de 1.423.000 acres e 116.500 tonela-
das curtas, respectivamente. As ei-
iras relativas à produção equiparam-
se às da safra anterior, porém a área
plantada na estação passada foi de
apenas .378.000 acres.

Na opinião de elementos ligados ao
comércio da mamona, a índia possui
um excedente exportável de bagas
no total de 56.000 toneladas. A fim
de conservar a torta de mamona no
país e, ao mesmo tempo, possibilitar
a utilização integral da capacidade
nacional de refinação, o governo in-
diano continua a incentivar a expor-
tação do óleo, ao invés das bagas.

Em janeiro último o governo impôs
cotas de exportação abrangendo o
primeiro semestre do ano, estabcle-
cendo, entretanto, certos benefícios
para as exportações com destino à
Austrália. Posteriormente esses be-
nefícios foram suprimidos e as quan-
tidades disponíveis, em mãos dos ex-
portadores a partir de 1.° cie abril.
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relativas à cota do primeiro semestre,
podem agora ser exportadas para
qualquer destino. A cota fixada para
a área do dólar não será afetada c
será válida exclusivamente para essa
área.

No decorrer de 1951 a índia ex-
portou 12.171 e 29.847 toneladas de
bagas e óleo, respectivamente. A
proporção média de extração do óleo
foi de 38%, o que eqüivaleria a uma
exportação total de 90.700 toneladas
de bagas. Em 1950 foram exportadas
80.G51 toneladas de bagas e 22.365
cie óleo, ou seja, o equivalente a um
total de 139.500 toneladas de bagas.
A 1.° de janeiro de 1952 os estoques
indianos de bagas foram calculados
cm 28.000 toneladas, ao passo que
os de óleo atingiam apenas a 3.300
toneladas.

Desde o início de 1952 até agora.
os Estados Unidos importaram 
55.895.850 libras de bagas e 
33.328.000 libras de todas as proce-
dências. continuando o Brasil na
posição de maior fornecedor.

MICA SINTÉTICA

JJ ERIÒDICAMENTE a imprensa
-t estadunidense divulga noticias

as mais das vezes exageradamente
otimistas com relação à produção de
sucedâneos sintéticos de matérias-
primas há muito conhecidas. Fre-
qúentemente os produtos em apreço
figuram entre os que são importados
do Brasil, como são os casos de cêras.
amido, cristal de rocha, etc. A última
notícia divulgada sobre o assunto
refere-se à mica. Cerca de 10 % da
mica consumida nos Estados Unidos
provém do BRASIL, 85 % da índia
e o restante de outros países, inclu-
sive os Estados Unidos.

Ao que se anuncia, obteve-se um
êxito digno de nota na produção de
folhas sintéticas de mica para apli-
cação comercial. Por razões de segu-
rança não foram divulgados até ago-
ra os detalhes sobre o processo da
sua produção. A firma Intcgrated
Mica Corporation, de Long Island.
New York, acaba de pôr em íuneio-
nàmento uma fábrica piloto dessas
folhas, com base no processo Heyman.
qual seja o de converter cm folhas
os cristais ou flocos da mica natural
de produção nacional, mediante um
método de aquecimento e resfria-
mento gradual sob pressão.O produto
obtido resiste à temperatura de 2.000
graus Fahrcnhcit.

Ao que se afirma, o novo material
poderá preencher 80 % das necessi-
dades do consumo do país, elimi-
nando, praticamente, o perigo da
interrupção dos fornecimentos cs-
trangeiros. Poderá substituir em
grande parte os plásticos transparen-
tes, amplamente empregados, mas
que oferecem pouca resistência ao
calor e também ser empregado na
indústria química, já que poderá ser
feito poroso. Existe também a possi-
bilidade do seu emprego como subs-
tituto do estanho utilizado na fabri-
cação de latas para gêneros alimen-
tícios, porquanto o material sintético
pode ser fundido e aplicado sobre
folhas metálicas na forma de um
revestimento muito fino.
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#1 X Tradicional
a ODOS OS ANOS, na mesma época, isto é, naV< ultima semana do mês de julho, vem se reali-

zando em Minas Gerais, na tradicional Escola deviçosa, aquilo a que os seus organizadores acharam
por bem chamar de ''Semana do Fazendeiro", quemelhor seria se se denominasse de "Semana do Agri-
cultor", tão vastos c magmficos são os resultados queesta última classe de trabalhadores aufere em con-
tacto com quem lhes pode ministrar melhores conhe-
cimentos da vida no campo. Realmente, há quasecinco lustros (o deste ano é o 24.°) que se repete esse
certame, que revresenta um dos acontecimentos demais profunda sig?iificação na reforma dos métodos
de ação postos em prática pelas populações rurais
daquela parte do Brasil. E tanto isso é verdade quea agricultura em Minas Gerais apresenta índices deadiantamento só obtidos através de experiências bem
conduzidas, que objetivem o meio e sua produtividadeem relação às plantas cultivadas. Aquilo que a eco-logia agrícola ensina em a?ios de
observações técnicas pode e deve
ser divulgado a todos os que se
empregam nas lidas do campo. O
mesmo se dá com a zootécnica.
ciência que trata do melhoramen-
to dos animais domésticos. Outro
tanto se pode dizer da fitopato-logia ou da defesa sanitária ani-
mal, que determinam os processosde resguardo dos elementos vivos
que ajudam o homem a não sentir
dificuldades. Quando estas se ma-nifestam, quando o meio não cor-respo?ide aos fins, é porque o de-sequilíbrio vassou a constituir nor-
ma e a miséria é o sintoma mais
cruento que se revela imediata-
mente, como sucede no Nordeste
por ocasião das secas periódicas.responsáveis amaldiçoadas peloêxodo rural, pela fome e pelamorte de milhares de indivíduos.

Procurando disseminar entre os leigos ou entre osmais atrasados, de maneira fácil e compreensível tudoquanto a ciência ensinou aos mais cultos ?w caso osmestres da, Escola de Viçosa, esta instituição realizaobra de benemerencia, porquanto não apenas difundelições praticas excelentes, mas procura incutir noespirito dos participantes a certeza de que o melhorcaminho e justamente aquele que ali se mostra atodos, isto e, o abandono de hábitos ruinosos, que nãofazem a felicidade de ninguém ...Centenas e centenas de agricultores enriquecemtodos os anos, nas aulas que ouvem ou nas demons-trações que assistem, seu cabedal de conhecimentosvaliosos, que lhes são proporcionados gratuitamentee sem a menor sombra de intuitos políticos E isto demaneira agradável, simplòr lamente, como convém aogrão de inteligência de muitos dos presentes

i —*á-ES_gg£

Este ano há um jnotivo maior a justificar afluên-
cia maior ao famoso certame de Viçosa. É que a Escola
Superior de Agricultura, da Universidade Rural do Es-tado de Minas Gerais, completa 25 anos de existência
utilíssima, no afã do aprimoramento técnico dos queescolhem a ciência agronômica para a for7?iacão daselites responsáveis pelo progresso nacional. ' 

Daí a
preparação intensiva que se desenvolve, no interessede proporcionar a todos os que comparecem à 24.aSemana de julho próximo os mais variados cursosrápidos, juntamente com a realização de uma expo-sicão de produtos agropecuários selecionados, obtidos7ios vários serviços e seções da Escola, constituindo-seisso motivo excelente de atração e demonstração dacapacidade do homem que lavra a terra racionalmente

Serão dias de trabalho intenso os que vão de 21a 26 de julho, em pleno período de férias dos alunosda Universidade, porquanto professores e acadêmicosse transformarão em instrutores de campo, desde oamanhecer até às últimas horas
da tarde, quando as atividades
diárias se encerram e dão lugarao repouso e ao divertimento pas-sa-tempo, que inclui quase sempre
pequena conferência por um dosmestres presentes, previamente de-signado, abordando tema de atua-Udade marcante.

Não se pode desconhecer aimportância que a reunião deViçosa representa na formaçãode mentalidade mais evoluída dos
que têm na terra a razão de serde sua existência. Seria mesinoobra de patriotismo a obriga to-riedade do comparecimento de to-dos os agricultores mineiros aessa oportunidade rara de apren-der algo que os conduzirá poroutros rumos, mais seguros c maisamplos.

Em contado com os que têm obrigação de acom-
panhar o evolucionismo das ciências, o agricultor ad-quire em poucos dias soma bem expressiva de conhe-cimentos relacionados com os problemas de conser-vacao do solo, de adubação, de combate a pragas cdoenças, de melhoramento de plantas, de defesa dosrebanhos, de contabilidade agrícola, de administraçãorural, de organização do trabalho, de tudo, enfim quediga respeito a vida na fazenda e aos meios indicadosde desenvolvimento dos trabalhos que lhes são nró-pnos.

Com tal critério de realidade, posto cm práticaem ambiente adequado, cuidadosamente preparado osi-esultados alcançados são de molde a justificar a repe-tiçao auspiciosa. Oxalá no Brasil inteiro se levasse aefeiio obra de aperfeiçoamento tão notável e útil, quetranscende da rotina e envereda pela senda de umatradição abençoada.

PRODUÇÃO ALGODOEIRA NO
HEMISFÉRIO OCIDENTAL

O DEPARTAMENTO de Agricultura^ dos Estados Unidos, por inter-médio do seu Escritório de RelaçõesAgrícolas Estrangeiras, publicou íon-
go trabalho a respeito da produçãoalgodoeira no Hemisfério Ocidental,
com a exclusão da dos Estados Uni-dos, fazendo a comparação do quesucedia antes da guerra 

"e 
o que se

passa atualmente. Diz aquele tra-balho que a produção algodoeira totalna America Latina não correspondeu

á confiante espectativa dos técnicos,
que há vinte anos passados faziam
previsões otimistas a seu respeito.Assim, por exemplo, nesta parte docontinente, o progresso mais acen-tuado se verificou no México, cuja
produção algodoeira é atualmentecerca 4 vezes maior que a médiaanual do período de 1935-39. Salva-dor, Guatemala e Nicarágua tambémregistraram grandes aumentos per-centuais, mas a produção continua
pequena sob o ponto de vista mim-dial Na América do Sul, a produçãoalgodoeira argentina é aproximada-

mente duas vezes maior, agora, do
que antes da guerra, mas este fatoe praticamente anulado pela quedada produção brasileira. O Brasil, en-tretanto, continua a figurar como o
principal país produtor de algodão
do Hemisfério, depois dos EstadosUnidos. Entretanto, com as novasobras de irrigação realizadas no Mé-xico, é possível que o Brasil seja embreve aoeado dessa posição.As estatísticas do Departamento deAgricultura são feitas em basesanuais, cobrindo o ano algodoeiroamericano, que principia a 1.° de



agosto, e as cifras relativas a 1951se reportam às estimativas do pre-sente ano algodoeiro. Na América
(Latina) do Norte, a produção cal-culada para 1951 é de 1.480 mil far-dos, inclusive 1.375.000 no México.Em 1935-39, a mesma zona produziaanualmente, em média, apenas 374.000fardos, para o que o México entravacom 334.000 fardos. Estas cifrasincluem as das índias Ocidentais

Britânicas, cuja produção se temmantido estável, por volta de 5 milfardos por ano.
Quanto à América do Sul (ao suldo Panamá», a produção de 1951 éavaliada em 2.640.000 fardos, contraa média anual de pré-guerra de 2 711mil fardos, para a qual o Brasil entracom a maior parte.
A produção argentina para 1951está preliminarmente avaliada emG00 mil fardos, contra a média de

pre-guerra de 239 mil fardos. A
peruana, que se reveste de especialsignificação internacional por causada variedade de fibra longa, será de

cerca de 400 mil fardos, contra 379antes da guerra.
A Venezuela, a Colômbia e o Para-

guai fizeram avanços moderados, en-
quanto a produção do Equador decli-nou ligeiramente.

O Brasil, em 1935-39 produziu emmedia 1.956.000 fardos, mas a esti-mativa de sua produção para 1951e de apenas 1.500.000 fardos. E isto
ja representa uma recuperação sôbre
Í9Í™ 9iiando a Produção desceu a1.300.000 fardos. Antes da guerraera crença generalizada dos técnicos
que a produção algodoeira do Brasiltenderia a expandir-se firmementeForam introduzidas variedades me-moradas do Uplancl norte-americano-o Japão se voltara para o Brasilinteressado na aquisição de algum'algodão brasileiro, e o Brasil estavaplanajando a ampliação de sua in-custria têxtil, favorecendo o consumoda fibra nacional. Uma praga nosEstados Unidos levantara a persoec-tiva cie uma queda nas disponibili-dad.es norte-americanas para expor-tacao. Alguns técnicos chegaram a

na

supor que a produção brasileira po-deria alcançar o nível de 2,5 a 3milhões de fardos anuais e estabili-zar-se aí.
Vários técnicos cotonicul tores assimexplicam o fato de o Brasil ainda nãoter alcançado seu potencial algo-doeiro :

a) — A circunstância de ser o
plantio do café relativamente maisvantajoso do que o do algodão, resul-tando que alguns Estados não sesentem impelidos a fazer uma tran-sição em larga escala do café parao algodão.

b) — A perda dos mercados euro-
peus, durante a guerra, e a quedada capacidade aquisitiva de muitos
países europeus, depois da guerra.o — O fato de a expansão indus-trial têxtil brasileira ter que colocarsua produção internamente e não noscompetitivos mercados internacionais

d) — Finalmente, o fato de oBrasil se ver forçado a ampliar sua
produção alimentícia, para acompa-nhar o crescimento de sua população.

Farinha cie Soja e seu Preparo
TODAS as variedades de sojax são portadoras, infelizmente, de

gosto desagradável ao paladar dosocidentais. Seu consumo, por isso,não somente em grãos, como também,sob a forma de farinha, não se de-senvolve entre nós, embora suas in-contestáveis e magníficas proprieda-des nutritivas, opina com segurança
o químico industrial Arnaldo AcldorE esclarece :

Procurando solucionar esse proble-ma, de remoção do mau gosto, os
estudiosos no assunto idealizaram
processos que hoje são utilizados em
países ocidentais, onde a prosperida-de da indústria de soja está perfeita-mente assegurada. Todos os proces-sos em uso eliminam o tegumento
do grão, particularidade que já con-corre para melhoria, em parte, do
sabor, quer do grão, quer da farinhadele resultante.

O primeiro processo empregado
para obtenção de uma farinha desoja estável e isenta de seu gostonatural, foi patenteado por BERC-ZELLER em 1924. Constitui em sub-
meter os grãos, isentos das impure-zas da colheita, â ação do vapord'agua por espaço de 10 a 15 minutos,
lasses grãos, a seguir, são secos e
quebrados, para facilitar a remoçãodo tegumento, e, triturados até"* aforma de farinha impalpâvel. A fa-rinha assim elaborada possui saboragradável, além de ser relativamenteestável.

Uma patente posterior, do mesmoautor, consiste em submeter a sojaseca ou embebida em água, à disti-lacão em corrente de vapor d'água,e, posteriormente, passá-la atravésde uma máquina cortadeira, sendo
que os tegumentos são removidos pormeio de aspiradores e peneiras me-canlcas.

Outras técnicas

_Outros mais processos patenteadosvao aqui enumerados :
a) — De Shellabarger que se re-sume no tratamento ria soja limpa

pelo vapor dágua a 60° C, em vácuo
parcial — 240 m/m — cerca de 40minutos; secagem em ambiente degas carbônico, trituracão dos grãosremoção dos tegumentos e moagemate farinha inpalpável.

b) — De Baile que se baseia noentumccimento da soja, por 12 horas
pelo vapor dágua para facilitar aremoção do tegumento. Os grãos jáisentes do tegumento são postos emóleo de amendoim quente, ou outroóleo aconselhável.

O -— De Goessel que consiste emmergulhar a soja em óleo, secá-lo
quebrá-lo a fim de facilitar a eli-minação do tegumento; finalmentercduzí-lo a farinha. Posteriormente,
este aulor modificou sua patente'resolvendo aquecer a soja em para-fina líquida, entro 100° a 110° Cdurante 5 minutos e continuar amarcha do processo anterior. O tra-lamento pelo óleo afrouxa o tegu-mento, facilitando a sua remoção

d) De Cohn que consiste emsubmeter a soja a um soluto ácidofraco a 75° C. O material é, a seguirseco em estufa ventilada a 60° C e'posteriormente, reduzido à farinhaimpaipável.
e) — De Strohl, consistindo em

ínS°^er, ° sabor pel° aquecimento a100° C durante 10 minutos e, poste-riormente, reduzir o material à fa-rinha.
f) — De Oberhard que colocou osgrãos de molho até se tornarem en-tumecidos, tratando-os pelo vapord'agua por meia hora. Secou-os, de-pois a baixa temperatura 60 a 65° Ce os enbebeu com soluto de formal-deido a 5 % por 24 horas, para depoissecá-los, novamente.

g) — Goller e Winkler, atribuindoaos glocosídios e aos galatosídios oamagor da soja, recomendam o seuaquecimento a 65 a 75° C e patentea-ram um processo para a remoçãodesses glucosídios e galatosídios pordialise sob pressão ou vácuo a 65 a80° CO próprio tegumento da sojaage como membrana semi-permeável.
A remoção do aroma desagradável

Na opinião de Horvath, um dosmestres conhecedores da tecnologiada soja, o aroma desta encontra-se
na camada periférica do cotilédon?
do grão; daí preconizar sua remoção
pelo entrumecimento ou pela ger-minacão.

Outros processos acerca da desoda-rização existem na literatura, porémtodos eles repousam em processospatenteados.
Quando se pretende obter uma fa-rmha com baixo teor em óleo, a soja

já isenta de tegumento, deve ser
prensada e a torta reduzida, nova-mente, à condição de farinha. Estaassim elaborada, ao ser utilizada em
panificação possui maior capacidadede absorção do que a farinha detrigo.

Costuma-se, remover, ainda, o gòs-to e o aroma naturais da soja, pro-cedendo-se do seguinte modo :
1) — Tratamento dos grãos porparafina ou por óleo vegetal comes-tivel, a quente, (com exclusão doóleo da própria soja) durante 5 mi-nu tos;

2)
3»
4)

centrifugação;
secagem;
trituracão grosseira, para re--,_ «.vu^vttu siuàòeuci, para re-moção do tegumento por ventilação;

5) — digestão com um soluto de
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papaína de concentração de 0,02 %em relação ao peso da soja, de forma
a ter-se uma papa;6) — repouso durante três horas,

seguido de secagem, trituração cio
material nos moldes do procedidocom a farinha de trigo.

A farinha resultante que apresenta

cór cie tijolo aroma e gosto agrada-
veis, pode ser utilizada nas variadas
modalidades de alimentos, inclusive
na elaboração de pão.

Os Erros das Plantações não Controladas
"HE TEMPOS a tempos, o público1-J é despertado pelo noticiário dos

jornais com referência aos sexos dosmamoeiros. Às vezes, trata-se de uma
divulgação científica, mas a maioria
das oportunidades refere-se a casos
para os quais falta conteúdo experi-
mental, para confirmar as novidades,
escreve o engenheiro-agrônomo Os-
valdo Bastos de Meneses, que acres-
centa :

"Já mostrei, em várias oportimida-
des, o que se conhece, no momento,
sobre a manifestação dos sexos domamoeiro, e uma vez mais, instado
pelos pedidos de esclarecimentos dediversas fontes, volto com a mesma
disposição de ser claro neste trabalho
divulgativo.

O sexo, isto é. a distribuição deórgãos característicos, masculino efeminino, entre as plantas, desde o
princípio da História, é conhecido.Atribui-se, mesmo, aos egípcios, etambém aos hebreus, cerca de 700ancs antes da era Cristã, o perfeitoconhecimento na distribuição dossexos da tamareira. o que possibilitou,então, a esses povos, cruzamentos
artificiais daquela planta. É evidente
que só pela distinção das plantasfêmeas e machos se poderia criar aarte de polarização artificial, isto é,levar o elemento fecunclante mascu-lino (pólen) para possibilitar a fe-cundação do elemento femini n o
(óvulo) . As primeiras informações
exatas sobre o mecanismo da fecun-dação se elevem a Camerarius (1Ô65-1721), que chegou, mesmo, em 1694,a escrever um trabalho em latimsobre o sexo das plantas, e que seintitula "Carta sobre o sexo das
plantas".

De então para cá, inúmeras con-
quistas têm sido feitas no assunto,conquistas que mais se avolumamdepois que uma ciência ainda jovem,a Genética, forneceu meios para me-lhor explicar a transmissão heredi-taria dos caracteres dos seres vivos.A Genética nasceu nos albores desteséculo, sendo, mesmo, das mais novasdas ciências, embora a que maiores
progressos tenha feito dentro daBiologia.

As explicações da Genética
A Genética ensina que os caraetc-res hereditários se transmitem depais a filhos, e condicionados a umou mais fatores a que se chamam

gens Assim, um caráter, como formada^ flor, por exemplo, pode pôr umúnico gen, ou produção de frutos porvários deles, agindo em conjuntoSempre para cada caráter há umpar de gen (chamado alelo), e quan-do eles sao vários na expressão domesmo caráter são chamados de ale-los múltiplos.
No caso particular do sexo nos ma-moeiros, não vamos precisar dessa

nomenclatura, e não é necessário
maiores explicações sobre outros ca-
racterísticos do gen.É do conhecimento geral que o
mamoeiro apresenta indivíduos que
produzem bons frutos, e outros que
produzem mamões pequenos, presosa um pedúnculo comprido, e que se
chama de "mamão de corda". Àque-
les denominam de mamoeiros fêmeos
e a estes de mamoeiros machos. Está
feita, assim, a grosso modo, a dis-
tinção popular entre os sexos.

Ainda o sexo do 7na7noeiro
Em verdade, os fatos não são só

assim, e por isto é que complica
pouco a explicação quando se procuramostrar, por exemplo, que é impossí-
vel transformar "macho" em mamo-
eiro fêmeo. Vejamos os fatos. Hoí-
meyer separa os mamoeiros da se-
guinte maneira :

a) — planta macha : flores em
grupo, pedúnculo comprido, 10 esta-mes, pistilo rudimentar (às vezes,
porém, bem desenvolvidos e capazesde dar frutos);

b) — planta fêmea : flores solitá-lias nas axilas das folhas (algumasvezes flores em grupo), ovário grandee ausência de estames.
Os cruza7iienios práticos e teóricos

Além desses dois tipos, há cerca de5 outros em que as flores femininasestão, ora mais ora menos, associa-das às flores masculinas, constituindoo que se chama tipo hermafrodito.
De acordo com a nomenclatura

genética estabelecida por Hofmeyercs símbolos que representam os sexossao os seguintes :
Ml, gen dominante para macho-M2 gen dominante para herma-frodito;
m, gen recessivo para fêmea.
Chama-se dominante ao gen quena expressão de um caráter, dominao seu alelo recessivo. No comporta-mento de cruzamentos diversos tem-se encontrado os seguintes 

'resul-
tados :

hermafrodito). toda a descendência
(100%) produz plantas capazes dedar bons frutos.

A descendência dos esquemas 4 o5 segrega na relação de 1 mamoeiro
fêmeo para dois hermafroditos, mos-trando que o hermafrodito é hetero-zigoto (impuro) para o sexo. A for-ma hermafrodito puro ihomozigoto)
para o sexo seria M2 M2. não encon-Irada, aliás, até hoje.

Co7no evitar os erros
O conhecimento desse mecanismo

do sexo traz vantagens práticas delongo alcance, como é óbvio. E trazfundamentos teóricos que explicam
por que é necessário evitar a conta-minação de mamoeiros "machos" nasculturas, pois os mesmos, se fecunda-rem mamoeiros fêmeos ou hermafro-ditos, hão de acarretar, logo na pri-meira geração, um número enormede "machos", que vai de 33 a 75 %de toda a população. Esclarecem.também, esses estudos, que se deveisolar variedades diferentes umas dasoutras, a fim de evitar misturas. Foio que fizeram, por exemplo, os jesuí-tas do Colégio Nóbrega, de RecifePernambuco, com a variedade conhe-cida como "caiano roxo". Isoladas
por uma área murada e cercadas poraltas mangueiras, mesmo assim, vez
por outra, dava-se contaminação de
pólen estranho, sujando a pureza domaterial.

Está errado, pois. plantar diversasvariedades umas ao lado das outrasem ampla polinização aberta, semse tomar o cuidado de trabalhos ne-cessados de polinização controlada.
FABRICO CASEIRO DE BANHA

MO FABRICO da banha fundida.x escreve o engenheiro-agrônomo
Amaury H. da Silva, deve-se visara obtenção de um produto branco-creme, de odor característico ou detorresmo, formando pasta homogêneaou levemente granulada c sem impu-
ü?5a« ° QUe aliás n'~xo ó operaçãoclilicil. Para tanto, são necessáriosalguns cuidados durante o preparoda banha. Inicialmente, é precisoque a banha em rama seja extraídaantes de se começar a destripagem

1 — mm x Mim = 50 % mm
mm x M2m — 50 •": mm

50 % Mim
50 % M2m

<25 <-; Ml.Mli
— Mim (auto fec.) - 25% mm : 50- Mim
- M2m (auto fec.) = 25 % mm : 50 % M2m : (25 < M2M2)- 3V12m X M2m = 25".; mm : 50'.; M2m : (25% M2M2)- M2m X Mim = 25 <~, M2mm : 25 % M2m : (2

^Os mamoeiros que estão entre pa-rentesis são esperados teoricamente
embora jamais tenham sido encon-
í?x ' ou seía' há uma causa here-ditaria (provavelmente letal) que oselimina antes mesmo de nasceremPelos esquemas práticos (fêmea x

3 % Mim : 25 % M2M1)

evitando-se, assim, que seja a mate-ria-prima suja pelo sangue e escre-mento, que transmitem ao produtocor escura e cheiro desagradável. Éconveniente, também, fundir separa-damente as diversas classes de gor-duras, principalmente a g o r d u r a
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OBSERVAÇÕES RURAIS
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| Pio XII e a Produção Agrícola Mundial
Ê 

"D ECEBENDO em audiência especial os participantes do IX Congresso
l „~J internacional de Indústria Agrícolas, Sua Santidade o Papa Pio: Ali pronunciou expressivo discurso, salientando a necessidade de= aumentar-se a produção agrícola no mundo, a fim de se poder enfren-: tar a penúria e a fome que já se faz sentir em algumas partes do globo
! com° na Chll?a e na índia. Evocou o Sumo Pontífice os progressosI científicos e técnicos que alcançaram algumas nações, no campo daprodução de alimentos, e acrescentou : -Enquanto a maior parte dos
¦ Í^ol1S 2ao mata: * fome e enquanto vastas regiões continuam sub-missas a lome periódica, não se pode manter, égoisticamente. vantagensque privariam povos inteiros de um alívio a que tem inegável direito"Pio XII mencionou ainda o interesse com que acompanhava o de-senvolvimento da colaboração internacional no domínio científico etécnico, acentuando : "Esperamos muito dessas relações de ajuda mu-tua para o bem da Humanidade". Depois evocou os resultados regis-trados pela ciência a serviço das indústrias agrícolas, observando queos progressos sao insuficientes, acrescentando : "É necessário aumentarconstantemente a quantidade das matérias-primas disponíveis trans-formar essas matérias-primas tendo em vista a sua conservação me-lhorar as suas qualidades alimentares e permitir o seu transporte sehouver vontade de atender às necessidades do consumo, particular-mente entre os povos mais deserdados. Trata-se de necessidade de taimodo fundamental, que constitui de certa maneira uma obrigaçãomoral b ¦' ,
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prensada de torresmos, que é inf.e-
rior. O tecido adiposo a ser fundido
deve ficar isento de carne magra
(músculos), mas no caso do toucinho
pode-se deixar a pele. As partes
gordurosas precisam ser cortadas em
pedaços pequenos, de dois a quatrocentímetros de comprimento, porqueos grandes torresmos custam a fundir
e absorvem muita banha. Os peque-nos pedaços são então lavados em
água morna para retirar o sangue e
impurezas. Outro cuidado importam-
te é o de evitar o cobre puro o usar
tacho de cobre-estranho ou galvani-zado, no fundo do qual se coloca meio
litro dágua para cada cinco quilosde gordura, com o fim de evitar ele-
vação de temperatura. Para melhor
alvura do produto, ainda se podeadicionar 0,5 a 2 por mil de bicar-
bonato de sódio. A fusão, por sua
vez, exige cuidados especiais, para
que não sejam prejudicadas as qua-lidades normais da banha. O fogo
pode ser direto, porém brando, paranão escurecer e dar mau gosto à
banha. O conteúdo do Lacho precisaser mantido em movimento lento o,
à medida que os torresmos ficam
amarelos e boiam, são retirados com
espumadeiras. evitando a sua queima.
Quando o líquido gorduroso apresen-
ta na superfície borbulhas redondas,
que crepitam e se assemelham a olho
de peixe cozido, a banha fundida
está pronta. Deve, então, ser filtrada,
esfriada um pouco e agitada com
colher de paú para homogenizar e
clarear o produto. Depois, é guar-dada euTrecipientes limpos, em localfresco e isento de odores, porque a
banha adquire o gosto da fumaça
e cie outros produtos em sua vizi-nhança.

A APLICAÇÃO DA TIROPROTEÍNA

A TIROPROTEÍNA é uma subs-
tfx tãncia constituída de caseína eiodo, cuja ação no organismo é se-

melhante ao harmônio da glândulatiróide. Esta, como se sabe, fabricaum harmônio, a tiroxina — que re-
gula o metabolismo básico do animalensina o Proí. Raul Briquet Júnior.'

E aduz:
De longa data se sabe que a tiro-xma, aplicada às vacas leiteiras, au-menta a produção de leite. Aconteceentretanto, que o Dreço da tiroxinatorna antieconômico o aumento deprodução verificado. Com o adventocia tiroproteína, obtida por preços
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irrisórios, o emprego desse esfimu-
lante tiroídeano passou a ser enca-
rado pelos criadores como um meio
eficiente e barato de aumentar a
produção de leite.

Nem todas as vacas apresentam a
mesma reação quando sujeitas a um
regime alimentar, no qual figura a
tiroproteína. Umas aumentam a pro-dução, outras se mantêm indiferentes
e outras diminuem a produção, depois
de algum tempo de aplicação da
droga. Em termos gerais, porém,
pode-se dizer que a tiroproteína au-
menta a produção de leite e, em
muitos casos, a de gordura.Além do fato de nem todas asvacas reagirem da mesma maneira.
foi verificado que, para manter onível de produção aumentado e evitar
a perda cie peso das vacas, é neces-
sário mais alimento. Em média, é
necessário ciar vinte e cinco por cento
de alimento adicional em relação à
alimentação usual. Este fato leva a
consideração de que o emprego da
tiroproteína não é econômico, como
se pensa.

Inconvenientes da droga
Por outro lado, experiências muito

recentes mostraram que o emprego
da droga afeta a saúde do animal.
Quisto ovariano e alterações no sis-
tema respiratório e na glândula ma-
mária têm sido atribuídos, recente-
mente, a essa droga.

Desse modo, o emprego da tão
falada tiroproteína deve ser estudado
com cuidado, não só ao que toca ao
aspecto de lucros líquidos, devidos ao
aumento de produção, como aos pre-
juízos possíveis que ao animal possa
causar essa droga.
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rreio Aéreo Naciona
/ M MEADOS deste mês de junho o Correio Aéreo
V-^ Nacional completou o seu vigésimo primeiro ani-
versário. Em amplas reportagens a imprensa procedeua rigoroso balanço dos serviços prestados ao Brasil
neste período, quando foi realizada uma obra de des-
bravamento da interlândia, encurtando distâncias e
dando vida ao singular paradoxo de terem, muitas
regiões do país, conhecido o avião antes do trem a
vapor ou do automóvel.

Aí estão, prestando relevantes serviços ao país,muitos dos pioneiros. Hoje, em face do adiantamento
da aviação comercial, eles pode?n contar com o sabor
que vem da aventura o que eram os vôos pelo interior
naqueles duros a?ios de trinta, quando a maioria dos
aparelhos não tinha rádio c quando eram escassos os
campos de pouso.

Os resultados do Correio Aéreo Nacional, sòme?ite
podem ser comparados, no Brasil, aos obtidos pelas
Obras Contra as Secas.

Um ano após sua inauguração com a linha Rio-
São Paulo, foi criada a linha Río-Campo Grande, em
Mato Grosso. Um dos pontos de referência, naquela
época, para os pilotos do C.A.N., era o nome de cada
uma das cidades pintado no telhado de um de seus'
principais edifícios. Logo depois veio a linha Rio-
Curitiba. Somente em 1934 o C.A.N. atingiu o Nor-
deste, mediante o estabelecimento
da linha Rio-Fortaleza e, neste
mesvio ano, no sentido do Sul,
chegou et Uruguaiana, no R i o
Grande e, no sentido do Oeste,
chegou também à fronteira de
Mato Grosso. No ano seguinte, es-
tabelecia-se a primeira linha in-
ternacional, indo de Campo Gran-
de a Assunção, no Paraguai, da-
tando de 1935 a ligação Teresina-
Belém, que levou òs aviões do
C. A ,N. ao extremo Norte do
Brasil.

Cobrindo sempre rolas não ex-
pioradas, sua missão foi a de des-
bravar ajudando a colonização,
servindo como elo á unidade na-
cional, levando os lugares mais
distantes o sinal de presença da forca aérea enipre-
gada numa atividade de paz. Sua simples atividade
postal, tem o Correio Aéreo Nacional prestado serviçosos mais humanos, ora transportando enfermos quenecessitam de assistência médica especializada sòmen-te prestada nos grandes centros. Graças à sua presençano Acre, a população local está realizando hoje emdia, em 15 minutos, viagens que outrora duravam diase semanas, em virtude das particularidades geográficasda região. J

No Território do Rio Branco, quando a navegação
fluvial e impraticável, são os aviões do C.A.N. querealizam a distribuição de viver es. Entre seus serviçoscontam-se, inclusive, aqueles prestados à pacificaçãodas tribus Xavantes, Kalapalos e Camaiurás, medianteei cobertura de área das zonas onde se desenvolvem ostrabalhos cia Fundação Brasil Central.

_ No momento o Correio Aéreo Nacional compreendevinte linhas que cobrem todo o Território Nacionalrealizadas em viagens geralmente semanais, partindoao Rio de Janeiro e obedecendo aos seguintes itine-ramos: K
— LINHA XAVANTINA : Escalando Belo Hori-

i?%Í6J 
UJ)erlandi^ Goiânia, Aragarças, Xavintina. Ku-luene, Xingu e Caximbo.

— LINHA AUXILIAR DO S. FRANCISCO ' Es-calando em Belo Horizonte, Pirapora, Januária, Lapa,

: Es-
Fer-

Barra, Xique-Xique, Remanso, Petrolina, Paulo Afonso,
Joazeiro, Fortaleza, Acarail, Camocim, Parnaíba, Te-
resina, Floriano e Picos.

— LINHA AUXILIAR DO TOCANTINS : Esca-
lando em Belo Horizonte, Paracatu, Campo Formoso,
Goiânia, Formosa, Paranaú, Peixe, Porto Nacional, To-
cantínia, Pedro Afonso, Conceição de Araguaia, Caro-
Una, Tocantinópolis, Grajaú, Imperatriz, Marabá, Ca-
meta e Belém.

— LINHA INTERNACIONAL DE CAIENA : Es-
calando em Montes Claros, Barreiros, Carolina, Belém.
Macapá, Amapá, Olapoque e Caiena.

— LINHA BELÉM-LIT'ORAL : Escalando em Ca-
ravelãs, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Parnaíba,
Teresina, São Luiz e Belém.

— LINHA BELÉM-NOTURNO : Esta linha, iam-
bém chamada de "Night and Day", faz as mesmas
escalas da anterior, exetuando-se Parnaíba e Teresina.

— LINHA DA BOA VISTA : Escalando cm Mon-
tes Claros, Barreiras, Carolina, Belém, Santarém, Ma-
naus, Caracaraí, Boa Vista, Surumu, NonnãncUa, Be-
lém, Maú e Boa Vista.

— LINHA DE FERNANDO DE NORONHA
calando em Caravelas, Salvador, Recife, Natal c
nando de Noronha.

— LINHA DE FORTALEZA : Escalando cm Ca-
ravelas. Salvador, Recife, Natal e
Fortaleza.

10 — LINHA LITORAL NOR-
TE : Escalando cm Campos, Vitó-
ria, S. Mateus, Caravelas, Porto
Seguro, Canaviciras, Ilhéus, Salva-
dor, Aracaju, Penedo, Maceió, Re-
cife, João Pessoa, Natal, Acu, Mos-
soro e Fortaleza.

11 — LINHA INTERNACIO-
NAL DE LA PAZ : Escalando cm
São Paulo, Bauru, Campo Grande,
Corumbá, San José, Roboré, Santa
Cru? de La Sierra, Cochabamba cLa Paz.

lTfcftTÊ7:fi-in 12 ~ UNHA 00 ACRE : Es-
ii Mê rSii calando em São Paulo. Três La-u W3è. ,, *,„ goaSj Campo Gramlc< Cuiabá, Cá-

„ . ceres, Vila Bela, Porto Príncipe,Gua<jara-Miri?n, Porto Velho, Rio Branco, Serra Ma-dureira, Fcijó, Tarauacá c Xapuri.
13 — LINHA INTERNACIONAL DE ASSUNÇÃO •

Escalando em São Paulo. Três Lagoas, Campo GrandePonta Porã e Assunção.
14 — LINHA INTERNACIONAL de Lima : Esca-lando em Bauru, Campo Grande, Corumbá. Santa Cruzde La Sierra, Arequipa e Lima.

15 — LINHA DE PONTA PORÃ : Escalando emSao Paulo, Três Lagoas, Campo Grande c PontaPorá.

t 16 — LINHA GUAÍRA : Escalando cm São Paulo.Curitiba, Foz do Iguaçu e Guaíra (cidade fronteriçacom a Argentina c o Paraguai).
^ 17 — LINHA DE PôRTO ALEGRE : Escalando cmSao Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Pelo-tas, Sao Gabriel, Guaraí. Uruguaiana, Santo Ângelo cCruz Alta.

18 — LINHA DE URUGUAIANA : Escalando emSao Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, SantaMaria, Alegrete, Uruguaiana, Livramento e Bagé.
19 — LINHA AUXILIAR DE GRAVATA : Escalan-do em Santos. Paranaguá. Florianópolis, Porto Alegree Gravataí.
20 -~ LINHA RIO-SAO PAULO : Servindo aos cur-sos de tática aérea da Cumbica e à Escola de Especia-hstas da Aeronáutica.
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FRETES FERROVIÁRIOS NOS
ESTADOS UNIDOS

A 
COMISSÃO Internacional de Co-
mércio, de Washington, acaba

de autorizar um novo aumento nos
fretes ferroviários do país, tornando
o mesmo extensivo aos transportes
fluviais. Tal aumento, que aliás, já
é o décimo-segundo desde o fim da
guerra passada, será de 67c, para a
região leste, c de 9%, para o restan-
te do país. Excluindo-se os novos
aumentos, calcula-se que, desde 30
de junho de 1946, os fretes subiram
67,6% em média, em todo o país.

As ferrovias norte-americanas es-
peram obter com a nova majoração
dos fretes, uma renda adicional de
USS 678.000.000, que poderá cobrir
cerca de dois terços da importância
de US$ 990.000.000, a serem clespen-
didos, durante o curso deste ano, na
compra de novos equipamentos, in-
clusive vagões de carga. Ao que in-
formam os jornais, as ferrovias
foram autorizadas a cobrar os novos
fretes, quinze dias depois da divul-
gacão dos referidos aumentos, tendo
sido ainda estipulado o prazo de um
mês, para cobrança dos fretes rela-
tivos ao transporte de grãos de trigo
c subprodutos.

Segundo declarou a precitada Co-
missão, a situação financeira das
companhias de estradas de ferro po-
poderá ser mantida por algum tempo,
se não forem alterados os fretes em
vigor e desde que não se modifiquem
o volume e o tipo do tráfego, ora
observado. Observou, entretanto, o
referido organismo que a tendência
ascensional das despesas e dos pre-
ços, assim como a instabilidade dos
salários, aliadas às incertezas em
tomo das tendências do tráfego do
futuro, constituem um perigo cm po-tencial para todo o sistema de trans-
portes do país, a menos que sejam
aumentadas as rendas das compa-
nhias.

MOVIMENTO DO PORTO
NEW YORK

DE

A ARRECADAÇÃO alfandegária do-£* do porto de New York alcançou
o maior nível do ano em marco úíti-
mo; foram arrecadados USS
22.698.967, dos quais USS 15.951.295
referem-se â cobrança de direitos.
Em março de 1951, a referida arre-
cadação atingiu a soma de USS ....
28.198.968.

O movimento de carga, durante o
citado mês, foi superior ao de igual
período em 1951, tendo alcançado os
totais de 6.929.154 e 6.361.097 tone-
ladas líquidas, de mercadorias expor-
tadas e importadas. Da mesma for-
ma, o total dos navios que chegaram
e partiram do referido porto, em
março último, foi superior ao que se
registrou há um ano — 1.482 e 1.384,
respectivamente. No mês passado,desembarcaram em New York 40.365
passageiros, ascendendo a 29.816 o
total de passageiros embarcados.
Mais de 60% dos navios que tocaram
nesta cidade, durante o mês em aprê-
ço, foram de registro estrangeiro,
representando trinta e três nações.

Quanto ao movimento dos aeropor-
tos, afirmam as estatísticas que, em

março último, chegaram a esta çida-
de 41.750 pessoas, atingindo a 37.975
o total de passageiros embarcados.
A arrecadação dos aeroportos, no
mesmo mês, alcançou a importância
de USS 1.055.768.

ASPECTOS RODOVIÁRIOS

A propósito da matéria que sol) este título
publicamos nu número passado, solicita-nos o
D.N.E.R. a publicação das seguintes retifi-
cações:

Mapa "Plano Rodoviário Nacional com rc-
alce do Programa de l,a Urgência." —

na São Paulo — Belo Horizonte, onde
pela convenção se entende "existente
a melhorar", veja-se "a construir";

onde se lê rio Paraíba, na divisa Ma-
ranhão — Piauí, considere-se rio Par-
naíba.

Mapa "Plano Rodoviário Nacional", no qual
figuram as jurisdições dos Distritos Rodo-
viários Federais. —

Figura o território do Estado do R.
G. do Norte na jurisdição do DRF I,

em vez de na do DRF3, e aquele do
Estado cie Sergipe, na do mesmo DRF 4,
em lugar de naquela do DRF-5.

Tabela à pág. 100. in fine. — Emende-se,
nas colunas "número";

i• í

Cami- Chassis
nhões, para, ca-

Automo- ônibus, minhões,
ambu- ônibus,

veis lancias, ambulãn-
etc. cias, etc.

i
cm 1950.. 15.717 17.07G 15.934
cm 1951.. 47.274 33.229 28.978

No texto, à pág. 105. 3.a coluna, nas 8.a c
Ü.a linhas, onde se imprimiu

... se os impostos não furem regis-
lados ...

leia-se:

... se os impostos não forem rea-
justados ...

PARA A INDUSTRIA
PARA PESCA E TRANSPORTE

PARA SERVIÇOS AUXILIARES

RQLINDERS

I

oferece as vantagens seguintes:

ÜJ ser de fabricação sueca

ser de fácil maneio, grandemente econômico
e de construção simples e robusta

estar em funcionamento no Brasil desde 1912

ser representado por lirma com organisacáo
técnica, estoque de sobresalentes e oficinas
próprias, com corpo de mecânicos especlallsados

estafem garantidos por um ano contra quaíque*
deleito de funcionamento ou de fabricacáo.

Comprove V*. Sa. o acima adquirindo também um 
" 

^QUHÜEWH"
A minha firma terá satisfação em ajude!-o em suas dificuldades íéc-
nicas fornecendo conselhos, orçamentos, estudos, etc.f inteiramente grátis

<^——-- — - ,, M-nr- , 
>L|....j_

Disponha Va. Sa do Corpo Técnico de minha firma,
especializado em motores 

" 
BOUNDERS 

'

Representante Exclusivo para o Brasil

<A*toHU.$matdãHi\adety/Hcot.cettc<s

t_ Rua Visconde de Inhaúma n.° 37
End Tel. '/VINSALVASCXT.
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Ganhar uma corrida tiao
depende apenas da competência

do volante. A qualidade do carro
e a aceleração da máquina

são os principais fatores da vitoria.
O mesmo acontece em datilografia.

Maior aceleração significa mais
batidas em menos tempo. Na ilustração
acima, vemos as barras de aceleração

dos tipos da Halda, a máquina
de escrever de precisão fabricada na
Suécia. Basta um ligeiro toque na tecla

e o movimento da barra l\o tipo é
acelerado automaticamente.

Numa tração de segundo o tipo bate
no papel, reproduzindo letras mais

limpas e finas. Este sistema de barra
de aceleração, os 49 rolamentos
suecos e muitos outros detalhes

produzem o "toque de plunm" da
Halda — famoso em todo o mundo.

is ? ¥A1 í ^#á^*
UM PRODUTO FACIT

FABRICADO NA SUÉCIA
DESDE [892
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Representantes c assistência técnica nas principais
cidades do Brasil.

Ms v% £k
(MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO)

Rio de Janeiro: - Rua México, 21 - 4P andar - Tel. 52-3588Sao Paulo, ¦ Praça Ramos de Azevedo.. 206 - Conj 410/20 - Belo Horizonle: - Cosa Sy stema Ltda. - Rua Tomotos, 86
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Banco Nacional
Desenvolvimento

de
jAPROVADA PELO Senado e logo remetida ao Pre-•** sidente da República, foi sancionada iá a lei quedispõe sobre a restituição dos adicionais criados peloart. 3.0 da Lei n.° 1.474, de 16 de novembro de 1951e fixa a respectiva bonificação, bem como autoriza aemissão de obrigações da Divida Pública Federal ecria, finalmente, o Banco Nacional do DesenvolvimentoEconômico.

Proposta pelo Poder Executivo em projeto ampla-mente justificado, a lei cm aprêeo vem constituir maisuma peça na engrenagem do plano nacional de rea-
parelhamento e expansão industrial, devendo funcionarcomo instituto financiador, permitindo ao GovernoFederal, não só maior plasticidade no suprimento derecursos necessários ao andamento dos trabalhos aempreender, como também por assegurar boa disci-
phna na aplicação de recursos financeiros explicita-mente destinados a tais trabalhos. Daí a razão deencontrarmos, na mesma lei, providências de obtençãoc de aplicação.

Em seu artigo 8.° diz ela; "Para daraos objetivos desta Lei. bem como da Lei n °
24 de dezembro de 1951 e do art. 3.° da Lei n ° 1 474de 26 de novembro de 1951, é criado, sob a jurisdiçãodo Ministério da Fazenda, o Banco Nacional do Desen-volvnnento Econômico, que também atuará, como agen-te do Governo, nas operações financeiras que se refe-rirem ao rcaparelhamento e ao fomento da economia

O Banco terá autonomia ad-ministrativa c personalidade jurí-dica própria, gozando como ser-viço público federal, de todas asvantagens e regalias respectivas,
inclusive quanto a impostos, taxas,direitos aduaneiros, juros morató-rios, impenhorabilidade de bens,
foro c tratamento nos pleitos ju-diciais. Exercerá todas as ativida-
des bancárias, na forma da legis-
lação cm vigor, dentro de limitesc condições que serão fixados noregimento interno e mais os se-
guintes :

execução
1.518,'de

m
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da Fazenda, o atendimento dos compromissos diretosou indiretos, assumidos pelo Governo na execução doreferido programa ou de outros em cujos financia-mento participar por força de lei;
IV — receber o produto da cobrança de impostos,taxas, sobre-taxas, rendas ou contribuições de quais-quer espécies, que se destinem a custear as inversõesou despesas com o reaparelhamento econômico a cargoda União, dos Estados e Municípios ou sociedades deeconomia mista em que preponderem ações do PoderPúblico, ou que tenham por objetivo atender ao serviçode juros, amortizações e resgate de encargos assumidos

para o mesmo fim;
V — satisfazer, diretamente ou por intermédioae outros órgãos, as obrigações decorrentes do serviçode juros, amortizações e resgate dos encargos assü-?nidos, no país ou no exterior, em virtude da. execuçãode programas de reapar elhamento e fomento, inclusive

quanto as obrigações governamentais referidas noartigo 1.° da Lei;
VI — controlar e fiscalizar a aplicação dos re-cursoso, de qualquer procedência, destinados a obrasserviços ou investimentos para cujo financiamentototal ou parcial, venha o Tesouro Nacional a dar asua garantia ou fornecer os recursos, conforme vre-visto nu Lei n.o 1.518, de 24 de dezembro de 1951 eno art. 3.° da Lei n.° 1.474, de 26 de novembro de 1951 ¦

VII — contratar no exterior, por si ou como
agente de governos, entidades au-
tárquicas, sociedades de economia
mista e organizações privadas, aabertura de créditos destinados à
execução do programa de rcapa-
relhamento c fomento de que tra-
tam a Lei que cria o Banco c as
de ns. 1.474 (art, 3.°) e 1.518,
nos termos e condições nelas pre-vistos;

VIII — efetuar, sempre q u e
autorizado em lei, outras opera-
ções visando ao desenvolvimento
da economia nacional.
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I -¦ Só poderá receber depósitos

autárquicas;
em que pre-

a) de entidades governamentais ou
b) de sociedades de economia mista

ponderem as ações do Poder Público;
c) de bancos, quando c nas condições em queforem estabelecidas pela Superintendência da Moeda

e do Crédito;
d) de sociedades de seguro e capitalização;
eJ judiciais;
f) que res altar em de operações realizadas peloBanco ou que a elas estejam diretamente vinculadas.
II — Só poderá efetuar empréstimos ou financia-mentos com os objetivos do reapar elhamento e fomentoestabelecidos nas Leis ns.° 1.474 (art.
São atribuições do Banco, ainda ;

3 o > e 1.518

I — receber os recursos provenientes da co-branca, pelo Tesouro Nacional, dos adicionais de quetrata o art. 3.o da Lei n.° 1.474, ou outros tributoscriados em lei;
II - movimentar créditos obtidos no exterior

para o financiamento do programa de reapar elhamentoc fomento previsto nas Leis ns.° 1.474 (art. 3.°) e1.518.
III - promover, mediante instruções do Ministro

Estas, as atividades e atri-buições fixadas cm lei para o Banco Nacional doDesenvolvimento Econômico, cujo capital inicial seráde 20 milhões de cruzeiros, fornecidos velo TesouroNacional.
Por seu intermédio poderá o Tesouro Nacional

garantia prevista em lei para financiamento de ins-talacao ou reapar elhamento de empreendimentos úteisa economia do país, desde que satisfaçam as seguintescondições :

a) ter o investimento sido considerado de inte-resse nacional por despacho do Presidente da Remi-blica, mediante proposta do Ministro da Fazenda;b) aprovação da operação, seus detalhes de prazo,amortizações, juros, etc, obedecidos o disvosto nosartigos 12 atem fj, 14 (item b) e 16 (item b) da lei-d obrigação, por parte da entidade financeirade recolher ao Banco, as quotas ou contribuições desti-nadas ao serviço de juros e amortizações;
d) sub-rogacão do Banco em todos os direi-os egarantias dadas pelas entidades financiadas aos orga-nismos financiadores, no caso em que o Governo seveja obrigado a honrar a sua garantia;e) fiscalização, pelo Banco, da aplicação dofinanciamento recebido.

Estes são os pontos fundamentais na estrutura doBanco Nacional do Desenvolvimento Econômico cujalei foi recentemente sancionada.



126 Junho • 1952 - O Observador — Ano XVli — N.'° 197

INVESTIMENTOS

A CHA-SE constituída e em pleno¦** funcionamento a "Interamerica-
na de Financiamento e Investimento
S.A.", empreendimento cujo propó-sito é o de promover a participação
pública em sociedades anônimas cui-
dadosamente selecionadas e cujas ati-
vidades sejam fundamentais para o
crescimento e o desenvolvimento da
indústria e do comércio do Brasil.

Trata-se cie iniciativa de um grupofinanceiro constituído de destacados
elementos do Brasil e dos Estados
Unidos, com um capital inicial de 50
milhões de cruzeiros, 48 % dos quaisforam fornecidos por doze bancos
brasileiros e os 52 % restantes supri-
dos pelo Chase Bank e pela Interna-
tional Basic Economy Corporation.

Os doze bancos brasileiros que par-ticipam do grupo são os seguintes :
Banco Boavista, Banco do Comercio
e Indústria de São Paulo, Banco Mo-
reira Sales, Banco Português do Bra-
sil, Banco Brasileiro para a América
do Sul, Banco Comercial do Estado
de São Paulo, Banco Comércio c In-
dústria de Minas Gerais, Banco Cru-

zeiro do Sul de São Paulo, Banco
Mercantil de Niterói, Banco Nacional
do Comércio de São Paulo, Banco da
Província do Rio Grande do Sul c
Banco Sul Americano do Brasil.

O Chase Bank, dos Estados Unidos,
está organizado por uma lei que lhe
permite desenvolver suas atividades
no estrangeiro cm escala mais am-
pia do que os bancos comerciais.
Quanto á Basic Economy. cujo presi-
dente é o Sr. Nelson Rockfeller, c
uma companhia de desenvolvimento
econômico que há muitos anos opera
no Brasil e em outros países latino-
americanos.

De acordo com o prospecto, os ser-
vicos da nova companhia incluem
assistência na organização de novas
firmas, com o fornecimento de capital
através da venda de títulos, assim
como a distribuição de ações de com-
panhias já estabelecidas que requei-
ram capital adicional.

Sua direção está composta pelosSrs. Ernesto G. Fontes, Tcodoro
Quartim Barbosa, Barão de Saavedra,
Eduardo da Silva Ramos, Charles
Emmette Waddell e George E. De-
vendorf.

SEU ENORME CONSUMO PROVA QUE 0 PUBLICO...
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^ptocfofc ANTARCTICA

PARA OPERAR EM CAMBIO

PELA 
Superintendência da Moeda

e do Crédito foi baixada a se-
guinfe instrução relativa às condições
exigidas para operar em câmbio:

"A Superintendência da Moeda e do
Crédito, de conformidade com as atri-
buicões que lhe foram conferidas pelo
Decreto-lei n.° 7.293, de 2 de feverei-
ro de 1945, especialmente nos itens e
c li do artigo 3.°, c considerando queas operações de câmbio e movimento
internacional de moedas e valores
são, nos mercados financeiros o eco-
nómicos, de vital importância para o
país, resolvo estabelecer que os ban-
cos nacionais 011 estrangeiros devida-
mente habilitados por carta-patente
para a prática de operações banca-
rias em geral só poderão pleitear au-
torização para operar em câmbio,
mediante o preenchimento das se-
guintes exigências complemcntarcs:

— comprovação de constarem de
seus estatutos cláusulas que indiquem
como uma de suas finalidades a prá-tica de operações cambiais;

— prova de terem depositado noTesouro Nacional a caução a que serefere o artigo 1.° do Decreto-lei nú-mero 9.602, de 10 de agosto de 1946
c seus parágrafos;

— haver integralizado capital creservas livres num total mínimo deCrS 80.000.000.0 (oitenta milhões decruzeiros) ;
— exibição de cartas originais deseus futuros banqueiros no exterior,em que sejam oferecidas linhas decredito disponíveis, que permitam amovimentação de fundos a descober-to, totalizando a importância de USS500.000 (quinhentos mil dólares) ouo seu equivalente em outras moedas;
— ter a sua sede, filial ou agên-cia, pelo menos, num porto nacionalde exportação e importação:

6— início e continuidade das tran-saçoes cambiais dentro de 60 diascontados do deferimento da conces-sao. sob pena de ser cassada a auto-rizacao.

Aos estabelecimentos já autorizados
a operar em câmbio, ficam assegura-
das as condições estabelecidas nas
respectivas cartas-patentes até o tér-
mino do prazo fixado, ou, a critério
da Superintendência, até dois anos
da data da publicação desta Instru-
ção, se dentro desse período esgotar-
se aquele prazo. A renovação de tais
autorizações ficará, porém", condicio-
nada ao cumprimento das exigências
enumeradas.

A SITUAÇÃO CAMBIAL DA
ARGENTINA

QEGUNDO comentários publicadosyj> pelo ••Journal of Commerce". de
Nova York, a Argentina parece estaratravessando uma fase de crise no quediz respeito às suas disponibilidades
de cambiais. Tal situação pode ser
explicada pelo fato de continuarem
muito baixas as exportações argen-
tinas, —- talvez em conseqüência daseca que vitimou o país, elevando o
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nível dos preços dos produtos expor-
táveis.

Desde o início do corrente ano,
vêm-se esgotando rapidamente as re-
servas de cambiais daquele país. De
fins de 1951 até 15 de abril último re-
gistrou-se um decréscimo de 483 mi-
Ihões de pesos, enquanto em igual
período do ano passado, foi assina-
lado um acréscimo de 393 milhões e
700 mil pesos. Por outro lado as re-
servas de ouro do Banco Central Ar-
gentino caíram de USS 288.000.000.
em março de 1951, para USS 
268.000.000, em março passado.

Dois países europeus — a Suécia e
a Holanda — resolveram restringir
suas exportações para a Argentina, a
fim de evitarem o acréscimo de seus
atrasados comerciais. A Suécia esta-
bcleceu uma taxa sobre as exporta-
ções destinadas ao referido país. vi-
sando, com o fundo assim obtido, fi-
nanciar as importações de produtosargentinos de alto preço.

No comércio com os Estados Uni-
dos, a situação argentina é igualmen-
te desanimadora. Em março último,
as exportações norte-americanas, pa-ra aquela República platina, atingi-
ram apenas USS 15.000.00 contra
USS 19.400.000 alcançados em mé-
dia. por mês, durante b ano passado.As importações estadunidenses, poroutro lado, baixaram considerável-
mente, alcançando, tão somente, USS

9.900.000, em março, enquanto a mé-
dia mensal de 1951 se havia elevado
a USS 18.300.000. O "déficit" da ba-
lança comercial argentino-americana
atingiu, assim, o nível anual de USS
62.400.000 contra USS 13.800.000, do
ano passado. Tais cifras, compiladas
pelo Census Bureau, de Washington,
não abrangem todo o "déficit" co-
mercial argentino, de vez que não in-
cluem os fretes, seguros e outras des-
pesas que os importadores argentinos
terão de pagar, em dólares.

Ao que esclarece o "Journal of Com-
mercê", as dificuldades cambiais ar-
gentinas têm sido motivadas pela
queda dos preços dos tecidos e cal-
çados em todo o mundo, queda essa
que determinou uma redução na pro-cura dos dois principais produtos de
exportação da Argentina — lã e cou-
ros. Ademais, os saldos comerciais
argentinos continuam a ser abalados
pela escassez do trigo, cuja safra foi,
praticamente, dizimada pela seca queassolou o país.

CRÉDITOS À AMÉRICA LATINA

QEGUNDO o último relatório men-^ sal do Banco de Exportação e
Importação, os países latino-america-
nos, até o dia 30 de abril passado, ob-
tiveram da referida organização USS
1.048.172.240. Essa importância re-
presenta apenas as contas ativas, não

abrangendo, portanto, as operações
passadas, as quais ascendem a USS
620.021.400. Alguns empréstimos fo-
ram feitos diretamente aos governos
interessados, outros a organizações
governamentais ou a grupos de ban-
cos e empresas particulares.

Os países que mais se beneficiaram
com os aludidos empréstimos foram
os seguintes: México, com US$ ....
286.307.125; Brasil, com USS
208.802.990; Chile, USS 138.389.260 e
a Argentina com USS 130.210.000. O
Brasil e o México foram contempla-
dos com 28 empréstimos, cada um,
enquanto Costa Rica, Cuba, El Salva-
dor e República Dominicana só con-
seguiram um empréstimo. A Guate-
mala e Honduras foram os únicos
países latino-americanos que não re-
ceberam créditos daquele Banco.

A primeira transação, empreendida
pela organização em apreço, foi rea-
lizada a 1.° de junho de 1939, quan-
do o citado Banco autorizou a con-
cessão de um crédito de USS 2.400.000
ao Paraguai, para a construção de
uma rodovia. A maior soma já auto-
rizada foi a de USS 125.000.000, con-
cedida, em maio de 1950, a um con-
sórcio de bancos argentinos, para a
liquidação de atrasados comerciais.
O menor dos créditos foi o de USS
85.000, concedido a uma empresa
uruguaia (Talleres Grafico S/A.), pa-ra que pudesse adquirir material grá-fico nos Estados Unidos.
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im. "S?*" em São P

A 
EXPANSÃO do Estado de São
Paulo é um dos acontecimentos

mais expressivos da vida nacional.
Dia a dia, aquele povo dinâmico se
movimenta num trabalho incessante
e criador, levando a cabo empreen-
dimentos fecundos, da mais alta im-
portância para o nosso país. Por isso.
as indústrias bandeirantes aumen-
tam, as lavouras se estendem, o co-
mércio se amplia e a vida urbana
apresenta um aspecto de renovação
permanente, de desenvolvimento con-
tínuo.

É que os paulistas — abarcando
neste termo todos os que lá vivem
e trabalham — têm a ambição do
progresso, o anseio do crescimento,
vibrando constantemente pela von-
tade de criação. Daí que novos come-
timentos surjam a toda hora, em
ininterrupta atividade realizadora.

Agora mesmo, podemos registrar
mais uma iniciativa nesse sentido,
fruto do espírito inovador dos pau-
listas : é a fundação do Banco do
Comércio <S. Paulo) S. A. À sua
frente encontram-se nomes dos mais
conhecidos e prestigiosos do mundo
econômico, financeiro, administrativo
e cultural de São Paulo, como Fran-
cisco Matarazzo Sobrinho, Fúlvio
Morganti, Severino Pereira da Silva,
Paulo Suplicy, Alexandre R. Smith
de Vasconcelos, Nelson Mendes Cal-
deira, Jorge Americano, Henrik A.
Sptzman Jordan, Roberto Maluf, Ro-
gério Giorgi, Vi tor Morse. Mário
cl'Almeida, Manuel Garcia Filho, Aldo
M. Azevedo, Bruno Hollnagel, José
Sérgio Scuracchio, L. C. Heilbronner-,
João Rosato, Ernesto Diederichsen,
Carlos Reichenbach, Benigno Mendes
Caldeira, Armando de Arruda Pereira,
Ernesto Barbosa Tomanick, Arnaldo
D'Ávicla Florence, Eduardo Garcia
Rossi, Roberto Pinto de Souza, Pedro
Lunardelli, Haroldo Levy, Túlio As-
carelli, Arthur Bennett, Samuel Kla-
bin, João Arnstein Arno, Paulo Plínio
Prado, Stefan Neuding, Wilson Men-
des Caldeira, Vicente Noronha, Tho-
maz Corbett, Orlando Tomaso Gélio,
Odilon Queiroz Ferreira e Ulisses Paes
de Barros.

Na realidade, o novel estabeleci-
mento de crédito já existe, pois êle
não é mais do que a Casa Bancária
do Comércio S. A., cuja carta pa-tente 2.853, adquirida em 25 de março
de 1943, que transfere agora sua sede
para São Paulo, mudando seu nome
para Banco do Comércio (S. Paulo)
S. A. e elevando seu capital paraCrS 100.000.000,00.

O grupo que encabeça a nova insti-
tuição bancária, é o mesmo que está

â frente da Companhia Fiduciária do
Brasil, composto dos Srs. Mário
d'Almeida, conde Alexandre Siciliano
Júnior, Fúlvio Morganti, Paulo Álvaro
Assunção, Alexandre Smith de Vas-
concelos, Henrik A. Spitzman Jordan,
Nelson Mendes Caldeira, Artur Ber-
nardes Filho, Francisco Matarazzo
Sobrinho e o próprio Banco do Co-
mércio do Rio, o qual tem como prin-
cipais acionistas os Srs. Cincinato
Braga, A. J. Peixoto de Castro Júnior,
Valentim F. Bouças, Nelson Grimaldi
Seabra, Rodrigo Otávio Filho, Manoel
F. de Carvalho Brito, Hermann Stha-
mer, Vicente Noronha, Severino Pe-
reira da Silva, Orlando Tomaso Gélio,
Ricardo Seabra, além de outros mais,
num total superior a 600 figuras des-
tacadas nas finanças, na indústria,
na política, no comércio e nas letras
do país.

Este mesmo grupo é o que controla
o Banco do Comércio S. A., o mais
velho Banco do Rio de Janeiro, pois
sua fundação data de 1875, tendo re-
cebido sua autorização para funcio-
namento de D. Pedro II, em fevereiro
daquele ano. Com essa velha insti-
tuição de crédito operaram proemi-
nentes vultos do Império e da Repú-
blica, estando por isso ligados a ela
nomes consagrados em nossa história,
como o visconde de Mauá, o visconde
do Rio Branco, o barão do Rio Branco,
Campos Sales, Prudente de Moraes,
Rodrigues Alves, Rui Barbosa, conse-
lheiro Antônio Prado e Roberto Si-
monsen. Está, portanto, o empreen-
dimento que ora surge em São Paulo
unido a uma das mais antigas Casas
do gênero no Brasil, alicerçado em
experiência quase secular, possuindo
um sólido lastro de probidade e se-
gurança, garantindo-lhe tudo isso
uma tradição das mais ilustres em
nossa história bancária e financeira.

Para os que ainda não conhecem
a vida interna do Banco do Comércio
S.A., basta dizer que seus depósitos
vêm num crescendo contínuo, tendo
passado de"CrS 339.358.312,50 em 1949.
para CrS 859.721.759.90 em 1951. atin-
gindo em abril último, a CrS 
888.819.099,80. A evolução dos lucros
brutos acusa as seguintes cifras;
1946, CrS 46.091.738,90 e 1951 : CrS
82.155.853,70. A cotação de suas ações
na Bolsa, subiu de CrS 360,00 em
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1919, para CrS 510,00 em 1950, atin-
gindo a CrS 580,00 no ano passado.
Para um Capital de CrS 50.000.000,00
e Reservas de CrS 54.741.052,40, so-
mando a CrS 104.741.052,40, o Banco
do Comércio S.A. possui um acervo
que excede atualmente a mais de CrS
500.000.000,00 podendo-se afirmar que
é o Banco mais rico do Brasil.

Tendo, assim, uma larga experiên-
cia dos negócios, a fim de atender o
aumento substancial de pedidos de
novos créditos, em função do surto
de prosperidade que atravessa São
Paulo, seus acionistas resolveram fun-
dar um Banco autônomo, o Banco do
Comércio (S. Paulo» S.A.

Atuará o Banco do Comércio (S.
Paulo) S.A. em seu objetivo social,
além de operações de tradicionais
caraterísücas de Banco Comercial, em
financiamento para o reequipamento
i n d u s t r i a 1, para reaparelhamento
agrícola, para empreendimentos de
base, tornando-se desse modo pode-
roso instrumento de incentivo às ati-
vidades produtoras essenciais. Por
isso mesmo inclui êle em seus Con-
selhos de administração, técnico o
fiscal homens com um acervo de rea-
lizaçôes das mais grandiosas no domí-
nio industrial, agrícola e comercial.

Como tudo foi estudado em seus
mínimos detalhes para assegurar o
êxito da iniciativa, a localização da
sede do Banco do Comércio (S. Paulo»
S. A. recaiu num ponto privilegiado
da Capital paulista, o Edifício "C.B.I.",
local ideal para as atividades banca-
rias, situado na Rua Formosa, que
tem uma "população flutuante" de
25.000 pessoas diárias, em média. É
o Edifício "C.B.I." um imponente
conjunto arquitetônico, onde se acham
instalados os escritórios das maiores
companhias nacionais e estrangeiras,
além de importantes entidades autár-
quicas e associativas, como Instituto
cio Açúcar e do Álcool. Caixa Econô-
mica do Estado de São Paulo. Socie-
dade Rural Brasileira, Sindicato da
Indústria de Fiação e Tecelagem.
Clube Piratininga, Automóvel Clube
de São Paulo, etc. Esse conjunto de
companhias e entidades que abriga o
Edifício 'C.B.I.*' promove-lhe uma
enorme afluência de pessoas.

É por conseguinte, no coração da
Paulicéia, no seu ponto estratégico
que está sendo instalada a sede do
Banco do Comércio (S. Paulo) S.A.,
a nova unidade bancária com que
acaba de ser enriquecida a Capital
paulista, cujas ações, para aumento
de capital, estão sendo lançadas pelo
Consórcio Brasileiro de Investimentos,
firma que já conquistou sólida repre-
sentação nesse ramo de negócios.


