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N.° 320 — ANO VIII - UM JORNAL QUE VALE POR UM LIVRO — Diretor: OSWALDO COSTA — Rio de Janeiro, 31 de Janeiro a 6 de Fevereiro de 1963

ORRUPCÃO NO TREPE SÃfrP^
Documentos Espantosos Sobre Fatos da Maior Gravidade:

RES NON
VERBA -

rÉZ o sr. João Goulart um patético apelo aos bra-
sileiros. "para que ajudem o Governo a en-

frentar c resolver os graves problemas da Na-
cão". E acrescentou: "A palavra de ordem é tra-
balhai trabalhar muito".

De perfeito acordo. O povo precisa, entretan-
Io. de saber para quem vai trabalhar: se para o
Br.isil, ou se para os americanos. Êle. que nunca
deixou de esfalfar-se de sol a sol, para ganhar
salários de fome, enquanto meia dúzia de privilé-
jrfados se associa a interesses estrangeiros, con-
trários aos seus, para arrancar-lhe couro e cabe-
Io e prosperar à custa de sua miséria, quer saber
o verdadeiro sentido e a verdadeira finalidade das
palavras que lhe dirigiu o Presidente, ao empos-
sar o novo Ministério. Se é para capitular diante
do Pentágono, do Departamento de Estado e do
Fundo Monetário Internacional, para pagar sob
caricatos disfarces grossa indenização à I.T.T., a
qual ela não tem direito, para "promover" os ne-
gócios ilícitos dos acionistas-fantasmas da "Port

oi' Pará" e da "São Paulo-Rio Grande", para res-
tituir à "Hanna" as concessões imorais que em
boa hora e não sem tempo lhe foram cassadas

pelo saudoso Gabriel Passos, para ajudar o im-

perialismo ianque a invadir Cuba e destruir ay
conquistas de sua revolução, para continuar ven-
dendo a preço de banana aos "tubarões" dos Es-
tados Unidos o nosso café e as nossas matéria?;
primas, para viver agachado diante dos troglodi-
tas de Washington, pedindo-lhes eternamente
"um dinheirinho aí", por amor de Deus; se é para
os "gorilas" do FV Exércilo massacrarem itapu-
nemente os camponeses nordestinos; se é, final-
mente, para levar água estíipidamente ao moinho
de Lacerda, de Ademar, de Gordon e do IBAD,
sob a capa de falsas e hipócritas "pacificações",

então não conte com o povo o simpático pre-
sidente.

Mas se é para lutar pela emancipação econô-
mica efetiva de nossa Pátria, para manter com
firmeza a política externa independente até aqui

seguida, para acabar com o mono-

pólio feudal da terra, para promu-
ver o bem dos trabalhadores, e não
dos "tubarões" vende-Pátria, não
duvide o Presidente de que terá,
dado com calor, com entusiasmo,
com efusão. o apoio que solicita.

Tomamos nota das palavras.-
aguardamos os atos.

' .»» ,„- — nma

Dois trustes norte-americanos dcclaram-sc investidos de podêres ofi-
ciais para controlar o nosso comcrc;o exterior. O SEMANÁRIO revela, em
sensacional "furo" de reportagem, as ordens transmitidas pela 

"Firestone"

c pela 
"Goodyear" à Petrobrás. proibindo nossa empresa estatal de expor-

tar para países do Leste, bem como a corajosa resposta de Francisco Man-

gabeira.
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Na 2." pás., na "Coluna de Brasília", de
Neiva Moreira, e no "Panorama Nacional",
o leitor encontrará definida a posição dos
nacionalistas Crente au novo Ministério,
Posição que é de crédito de confiança, ou
melhor de espectativa simpática, mas náo
de cheque em branco, apesar de fazerem
parte dele diversos nacionalistas. A FPN
espera que estes cumpram os sérios com-
promissos que contraíram com ela, mas
palavras não bastam: exigem-se atos posi-
tivòs de defesa do interesse nacional e de
resistência ás pressões imperialistas As-
sim é que o ministro da Fazenda está con-
vocado pela FPN para dar explicações acer-
ca do caso da I.T.T cuja 'subsidiária en-
campada nn Rio Grande dn Sul pelo sr.
Leonel Brizola vai ser indenizada em quan-

tia dez vezes superior á da avaliação fei-
ta pelo governo gáúclio.

O ministro da Fazenda deverá ser tam-
bém interpelado sobre outros assuntos, c.i-
mo o caso da "Port. of Pará" e da "São
Paulo-Riograndc". que igualmente pei'eií>'ii
fabulosas indenizações a que não têm di-1
reiio, a propalada "atualização do câmbio", I
a atitude do governo em relação ás exi-
gênçías do Fundo Monetário, etc. Será re-
clamada do governo uma atitude decidida je viril em face da ostensiva conjura dos ]"gorilas", liderados por Carlos Lacerda, para ja derrubada do sr. João Goulart e a im- j
plantação de uma ditadura de direita, bem I
como a reafirmação em termos "ca têíóriécs'
de sua política externa independente e
contrária a aeressão que os E$™dcs Uni-I
dôsiessus satélites preparam contra Cuba
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COSTA

Emenda Lívío Braun

garante direiros de
i ¦ ¦'' "

soldados e sargentos
A emenda constitucional

do deputado Lfvio Braun
(foto), põe fim. definitiva-
mente, à controvérsia sobre
i elegibilidade dos sargen-
tos e assegura, igualmente.
aos soldados o direito de vo-
tar e ser votado. O SEMA-
IÂRIO faz um apelo ao povo
irasileiro. em geral, paro
¦ie participe com entusia;-'-
in e espirito de decisão ri:
••na campanha dos' sargen-
>.- em prol de seus direito

:LEIA NA PÁGINA 5)

Policiais-monstros do govêr-
no. como o guarda noturno"Tranca Rua", que aparece ves-
tido de branco, na íoto ao la-
do, num dos flagrantes da re-
constituição do crime, afoga-
ram vários mendigos no Rio da
Guarda. O fato não é novo; é
mais uma faceta da administra-
ção nazista do Corvo a juntar-
se aos horrores do "Pelotão de
Extermínio" da Invernada de
Olaria. Esses e outros crimes
vem levantando uma tempesta-
de de protestos em todo o Pais.
O deputado Elói Dutra, vice-
governador da Guanabara, ta-
xou Lacerda de "insano men-
tal cujos métodos são os mes-
mos de Hitler e Mussolini". O
jurista Roberto Lira. por sua
vez, frisou que os policiais na-
Zistós são indignos até do con-
vívio dos homens da caverna c
da selva. Sobre o terror san-
grento no Rio de Janeiro, leiam
completa reportagem na última
página.
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Em carta ao Presidente Francisco Marígabeira, cujo "fac-simile" reproduzi-
mos em primeira mão, o Engenheiro Eduardo Penfold Muniz, Superintendente
do Conjunto Petroquímico Presidente Vargas, alerta a Petrobrás sobre as exigên-
cias dos trustes ianques. É este o teor do documento: "Presado Senhor, encami-
nhamos ã consideração de V. Sa. a carta anexa, da Firestone International Com-
pany, por se tratar de assunto cuja solução foge ao nosso poder de decisão, uma
vez que se a solicitação feita na aludida carta fôsse atendida, poderia a nosso ver
ferir interesses comerciais da Empresa, vale dizer do país. Na oportunidade, es-
elarecemos que o nosso contrato com a Firestone não prevê o caso citado. Con-
siderando, ainda, a insistência da solici tante para o pleno atendimento de sua
proposição, aguardamos instruções de V. Sa., para que possamos, finalmente,
responder à carta em pauta". No alto do original. Francisco Mangabeira escre-
veu de seu próprio punho: "O Brasil é um pais soberano e náo pode submeter
as suas relações comerciais a decisões de" outras potências". A carta do Enge-
nheiro Eduardo Penfold Muniz tem data de 3 de dezembro de 1962.

O QUE FALTA? Deputado
SÉRGIO MAGALHÃES

(Especial para O
SEMANÁRIO)

0« nacionalistas brasilei-
ros, há muito tempo, susten-
tam que nós somos exporta-
dores de capitais, nós aju-
damos os paises adiantados
a resolverem as suas difi-
culdades e que a melhor
forma de ajuda estrangeira
ao nosso desenvolvimento
consiste em não-interven-
ção na nossa política.

No livro "Problemas do
Desenvolvimento Econômi-
co", publicado no ano de
1960, escrevemos o seguinte
na página 16: "Devldamen-
te situado o problema, so-
mos, na verdade, um Pais
que exporta capitais. Não
obstante as afirmativas em
contrário, dos que exageram
os benefícios do capital es-
trangeiro e escondem-lhe os
malefícios, o capital alieni-
gena tem desempenhado em
nosso Pais. o papel de bom-
ba de sucção de recursos
que, sabiamente canaliza-

dos para a industrialização
autônoma, reforçariam as
posições do Estado e da bur-
guesía nacional". Diríamos,
ainda, na página 25: "O es-
sencial na formulação de
uma política independente é
partir do reconhecimento de
que todo o esforço centrali-
zado dos EUA, com o obje-
tivo de fundir num só bloco
os interesses militares, po-
lítlcos/ econômicos e finan-
ceiros, visa: 1.°) a evitar o
contato econômico e a coo-
peração intima nesse terre-
no entre os paises subde-
senvolvidos e o Leste euro-
peu, contato que terminaria
por subverter todo o esque-
ma político tradicional e por
reforçar, sobremaneira, a in-
dependência e a ação dos
paises periféricos no plano
internacional: 2.°) a impe-
dir que os paises subdesen-
volvidos deixem de absorver
uma produção industrial que

vem dando ocupação a, pelo
menos, quatro milhões de
operários norte-americanos".

O Govêmo brasileiro, atra-
vés da Embaixada do Bra-
sil nos EUA. acaba de decla-
rar que a ajuda norte-ame-
ricana é pequena e cara. Diz
a nota oficial do Governo
brasileiro, devidamente
apoiada em estatísticas:"Praticamente, toda a ajuda
dada ao Brasil foi condicio-
nada à compra de bens e
serviços americanos, contrl-
buindo, assim, para a utlli-
zação de capacidade ociosa
em indústrias de exporta-
ção".

Por outro lado, na publí-
cação do Plano Trienal, pa-
giria 21. está escrito o se-
guinte: "Para que o Brasil
tivesse pago as suas dividas,
em 1961. sem apelar para
novos empréstimos f finan-
ciamentos. teria sido neces-

sário reduzir as importações
a 776 milhões de dólares, o
que não seria possível sem
prol undos transtornos na
economia nacional. A situa-
ção cm 1962 é ainda mais
grave, pois os débitos de ca-
pitais e a remessa de lucros,
alcançam, conjuntamente,
564 milhões de dólares, ou
seja, 45% do valor das ex-
portações". A citada publi-
cação deixou de esclarecer
que a maior parte dos débi-
tos de capitais resultam de
empréstimos no exterior, to-
mados por companhias es-
traneeiras que operam no
Brasil.

Em face desses dois do-
cumentos oficiais que com-
provam as teses defendidas
pelos nacionalistas brasilei-
ros, perguntamos: o que fal-
ta para o Governo adotar
lambem as soluções propôs-
tas pelos nacionalistas.
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COLUNA
DE BRASÍLIA

O MINISTÉRIO
NEIVA MOREIRA

(Secretário Geral da
Frente Parlamentar

Nacionalista)
Indagam-nos, freqüentemente,

lt, do ponto de vista nacionalis-
tu, o governo da chamada SextaRepública é melhor on pior do
que o anterior c se, realmcn-
te, não representa um passo ãfrente, tal o numero dc elemen-
tos nacionaUstas quo o compõem.
Poderíamos icupondcr, singela-
mente, que o govírno * mais uma
filosofia e uma diretiva do qucsimplesmente homens, mas, co-
mo em nosso pais não é fácil
dissociá-los, pode-sc admitir qucn balanço global do Ministério 6
mais favorável quc o dos seus
precedentes.

O que temos reclamado — c já
n fizemos da tribuna — ê o cs-
tiln que marcou a sua composi-
<;ão. Saindo de um plebiscito com
as mios livres para dar ao pais
o ramo que o povo fixou dm
urnas, o Presidente não conse-

*flüu llbertar-sc das injuncôes
«os grupos e das pequenas com-
hinações estaduais ou regionais
que, freqüentemente, Impedem
as melhores soluções, Para po-
der nomear o sr. Balbino para
uma pasta, que, diga-se dc pas-
sagem, não lhe parecia a mais
adequada, tem que mobilizar
uma série de posições para o sr.
I.omanto. Como se viu, na reta
final, que o PSD havia perdido
algumas posições muito do seu
agrado, a começar pela Fazen-
da i houve outro recurso se-
nã- -.r um Ministério para o
sr. il Peixoto c ratear com
ai, :liofctes regionais posi-
i- ' ns Influentes mas gor-
da! verbas, embora a pasta
do . .Urante não exista c o seu
saliinctc nio tenha pouso certo e
dei Os -
dem, Pernambuco ficou sem Mi-
nistro c, como o saldo já estava
imito reduzido, o jeito foi mes-
mo buscar um dos maiores in-
dústrias do pais para lhe entre-
gar a tarefa dc aumentar a pro-
duçio de batata ou dc muttlpli-
car os campos de cultura do va-
le do Plndaré. A lista dos episõ-
dios é grande e sintomática.

Com que objetivo fêz Isso o
Presidente? Os melhores intér-
prete» de sua política acham quoera uma espécie de segnro detranqüilidade, mas. na verdade, anova composição da câmara e do
f„Cí!üi -.* os fatóres ine estãoinfluindo na política Parlamen-tor mudaram de tal sorte, nos úl-«mos tempos, que tais conces-soes não nos parece tenham ata2?S£?-i?a aUeMr °<iu!idro *"
c-.™™0'"^..1!0 Pw-anicntc, Notampo ideológico, o Presidente

/ uJ-„deixara de tcr aD<'io ou opo-' slçao por as ter feito. Os cri--rio. o os métodos de julgam™-W sao outros. Na Seara da vc
/'••, Politicalha, o quc fêz maldou para adoçar o bico .« n-n-wr a gulndice das matreiras ra-posas do toma-lá, dá-«â. Teráque fazer muito mais ou, ontão,

?nn„âan5u**iz"5 suas sôfregasinquietações patrióticas.., Vo fim
12? ?,.sr' Joa° Con,a,t aue o pais¦ao lucrou nada com êsse re-orno ao velho estilo Êle não ob-*!JS V7' *""ític** new aP«io
níS. reformas <we prometeu aonovo, os serviços do Estado não(ícaram nas molhores mios e;wor do oue isso, o povo. qnõ fiz» revolução pelo voto, sentirá queo seu esforço foi inútil.Isso nao significa que o saldo
ínt0 possa ser PosltiTo. mesmo alongo prazo, a circunstancia de-ver alguns baluartes da reaçãoocupados por nacionalistas ê tm-
£?.« *•• sobre'«do por lhes per-miHr, agora, ver por dentro edar uma olhada útil em algunsoej laboratórios mais «picos dapolítica reacionária o até entre-"mista em nosso país.O esencial é quc a nossa lutadeve rontin,,-- -...
ou. até em cadência mais acele-rada. No dia mesmo em que ogovêmo presidencialista se Insta-lava, jã o Fundo Monetário In-ternacional anunciava que "rece-
bera convite" para vir ao nosso
pais fazer planos dc salvação dasnossas finanças. A reação do nos-so grupo foi imediata e proveito-sa. O governo deniestiu que hon-ve chamado o Fundo e o amin-cio d» suu Missão cm nosso país,considerada uma chantagem E'Terrl»-*» que há dúvidas dc quctenb-. -Mo ««im e admttc-se queo convite tenha realmente narti-
rio ri» cotnrpn a0 cnvèrno affín-
do no lusro-fiisco da transfor-
macão í?o roer)mem, piu nome rio
nosso pa)*. E* nossivel qne o FMI
tenha agido por conta própria,
certo de qne nío encontraria rea-

cão maior. Seja como fôr. a nn-
tícia foi dasmentida, o Fundo
desautorizado e a Mlsão de«l-
dratada ria sua importância apa-
rente. Tática ou verdade, o me-
lhor e o mais certo é viciar.

O quc está acontecendo á Ar-
gentina, por obra c graças da
politica do Fundo Monetário o ria
imobilidade de suas forças poli-
ticas progressistas, mais do qne
uma advertência, ê uma tragé-
dia nacional. O pais está finan-
celraraente exaurido e econômica-
mente desmantelado. Tem sido
expulso dos seus mercados tra-
dicionais pela pressão america-
na; o Mercado Comum e a Co-
munldade Britânica enfraquece-
ram sua posição de exportador
para a Inglaterra: a Indústria na-
cional está sendo varrida pela
pressão cxtrangelra: o seu parque
manufaturelro está em crise u-
ria; o desemprego atlnn-e mais
de um milhão entre os sens qna-
tro milhes dc trabalhadores: hou-
ve mais falências em 62 do qne
em todos os dez anos anterio-
res — oito mn sô em novembro
as fábricas estão sendo ocnpn-
das; o funcionalismo cm atrazo e
a imensa indústria petrolífera en-
tregue ao domínio das compa-
nhias estrangeiras. Tudo Isso é o
resultado da politica do Fundo
e da cumplicidade de maus ar-
gentinos

Temos, naturalmente, de Itn-
pedir que tal aqui aconteça, sus-
tentando a política do desenvol-
vimento econômico em base» m-
cionais e eliminando o flominio
imperialista sôbre a nossa eeono-
mia Essa tarefa não pode he-
gar ao seu fim em apenas ligo-
.nas semanas, ou porque minl«>
tros nacionalistas ocupem pas-
tat do governo. Deve ser. Isto. sim
o resultado da mobilização total
das forças progressistas e o ob
jetivo maior do esforço de crans-
formação que, dia a dia, hora a
aoM, devemos realizar.

N.° 320 — 31 cie janeiro a 6 de fevereiro cie 1963 O SEMANÁRIO

Q Ministério, de uni modo ge-ral, foi bem recebido pelosnacionalistas, embora com ai-
gumas ressalvas, como as rela-tivas à permanência do generalKruel na pasta da Guerra e ado sr. Ezequiel Batista da Silvana de Minas e Energia, onde con-tratos e questões da maior Im-
porlânuia estão para ser decidi-
dos, o que obrigaria à escolha deum titular mais identificado com
princípios da luta pela emanei-
pação econômica do Pais. Omesmo, ocorreu no tocante à
pasta da Educação, onde o sr.Darci Ribeiro, sem dúvida o mais
ativo e dinâmico ministro do
Gabinete Hermes Lima, foi su-bstltuído contra todas as expec-
tativas, por imposição, segundo
se diz, do clero reacionário. Seu
substituto, no entanto, o sr. Teo-
tõnio Monteiro de Barros só tem
contra si o fato de ter sido in-
dicado pelo sr. Ademar de Bar-
ros, que hoje divide com Lacer-
da a liderança do macartismo
em nosso Pais. Teotônio foi um

__dos fundadores da Frente Par-
lamentar Nacionalista, de cuja
direção chegou a fazer parte;
por isso, todos esperam dele
uma gestão que não decepcione.

O Ministério, em sua quasetotalidade, é composto de nacio-nalistas. Os ministros da Fazen-
da e do Trabalho são membros
da FPN. O da Educação, como
vimos, foi um de seus fundado-
res. O da Agricultura, sr. José
Ermírio de Morais, foi, em Per-
nambuco, o grande sustentáculo
da candidatura do sr. Miguel
Arrais ao governo do Estado,
tendo anteriormente tomado po-sição contra os imperialistas
americanos, no caso do truste
do alumínio, e em defesa do ca-
pitalismo nacional, contra a Ins-
trução 113. O do Exterior, antigo
socialista e hoje procer do PTB,
nunca escondeu, antes fêz pra-
ça sempre de suas idéias e ain-
da recentemente declarou, fa-
lando como "premier" e como
chanceler, que a política externa
Independente era Intocável e
irreversível. O chefe da Casa Ci-
vil, Evandro Lins e Silva, é um
homem de longa data conheci-
do por suas idéias progressistas,
por isso mesmo figurando na"lista negra" — ou "black lisf,
como diria o professor Gudin —
do IBAD e do Bob Kennedy. O
chefe da Casa Militar, general
Albino Silva, mantido no cargo,

PANORAMA NACIONAL

OS 
problemas surgidos dentro da

Aliança Atlântica, com a nova
estratégia do General De Gaul-

lcvserão"acdfnpaWá'âb£Tom inté-"
rêsse pela opinião pública latino-
americana. Estamos assistindo,
com efeito, ao ressurgimento de
uma tese — "A Europa para os eu-
ropeus; a América para os ameri-
canos" — que poderá ter reflexos
profundos sôbre a estrutura poli-tica e econômica do hemisterio.
Pressionado pelo imperialismo eu-
ropeu, os Estadas Unidos se verão
obrigados a ceder terreno e, por
via dars conseqüências, tentarão re-
forçar seu domínio sôbre o conti-
nente americano. Na batalha de-
cisiva que as nações da América
Latina terão de travar, de um lado,
contra as pressões crescentes de
Washington e, do outro, contra as
tentativas de penetração em massa
de capitais extra-continentais, tó-
das as iniciativas, em prol de um
reagrupamento das forças demo-
cráticas e revolucionárias, não se-
rão poucas para assegurar a vitória
final.

Já são visíveis, aliás, os pri-
meiros sinais dos esforços empre-
endidos por Paris e Bonn para for-
car as portas de entrada da Amé-
rica do Sul. O Governo do General
De Gaulle tem feito, ultimamente,
várias sondagens junto às autori-
dades brasileiras para obter o que
tenta conseguir de um pais não-
alinhado como a Iugoslávia, isto é,
um apoio concreto à sua politica
de descentralização ocidental e
atlântica. Tornam-se evidentes, com
o correr do tempo, as contradições
existentes no campo Imperialista.
Cabe, portanto, aos nacionalistas
saber tirar proveito delas, sem en-
fraquecer a luta dos povos latino-
americanos por sua libertação eco-
nômica Durante longos anos. o
Imperialismo norte-americano foi
e, de certo modo, continua sendo
o inimigo número 1 da América
Latina. É éle o mais atuante, o
mais poderoso, o mais próximo.
Com a nova ofensiva do Imperialis-
mo europeu, entretanto, estará
aberta uma segunda frente de ba-
talha, exigindo dos movimentos
progressistas no hemisfério uma
reformulação de sua tática. Peri-
goso. com efeito, seria concentrar
o fogo contra um ou outro adver-
sário. favorecendo o capitalismo
norte-americano em detrimento do
capitalismo europeu, ou vice-versa,
para relegar a um plano secunda-
rio o objetivo fundamental da luta,
a saber, o aniquilamento do impe-
riallsmo e de seu aliado, o lati-
fúndlo.

Dito isso, compreendemos me-
lhor a importância da Revolução
Cubana para os povos latlno-ame-
ricanos. Hoje, a Ilha da Llberda-
de constitui um pólo de atração,
uma espécie de recife, em pleno
oceano imperialista. De sua sobre-
vivência depende todo o futuro do
hemisfério e, portanto, do movi-
mento de massas. Permitir que os
Estados Unidos e seus satélites con-
í mentais liquidem, sob qualquer
pretexto que seja. as gloriosas e
inestimáveis conquistas do povo
cubano seria o mesmo do que re-
nunciar as lutas, presentes e futu-

Os nacionalistas
e a nova situação

é uma das mais destacadas fi-
guras da corrente patriótica do
Exército, tendo tido eficiente
atuação, como todos se recor-
dam, no caso dos Acordos de
Roboré.

Conservando João Mangabei-
ra na Justiça, Suzano na Mari-
nha e Reinaldo de Carvalho na
Aeronáutica, o sr. João Goulart
deu. de qualquer modo, uma pro-va, que oxalá os futuros aconte-
cimentos confirmem, de não es-
tar disposto a abandonar sem
luta o campo à "gorilada" que
direta ou Indiretamente o pres-siona através dos "inimigos inti-
mos" do Governo, da alta hie-
rarquia eclesiástica e da embai-
xada norte-americana.

O Presidente deveria ter obe-
decido a um critério melhor pa-
ra a escolha de seu ministério,
completando-o com nomes co-
mo os de Barbosa Lima Sobri-
nho, de Valdir Pires, de Bento
Gonçalves, de Jofili, de muito
maior utilidade para o Pais do
que os que as cúpulas dos velhos
partidos lhe quiseram impingir
e de alguma forma consegui-
ram. Explica-se, por exemplo,
ao convite ao almirante-íantas-
ma, Peixotlnho, para uma pasta
que, aliás, ainda está para ser
criada, pasta também fantasma,
portanto, mas que desde já lhe
dá a atribuição de coordenar no
Congresso a Reforma Adminis-
trativa, função que nos parece
privativa dos líderes do Governo
no Senado e na Câmara, como
uma manobra inteligente para
garantir ao Executivo a maio-
ria parlamentar de que êle ne-
cesslta e facilitar, por êsse
meio, a passagem das medidas
que o Presidente vai solicitar ao
Congresso. Duvidamos da possi-
billdade de haver manobra in-
teligente com o almirante Pei-
xotinho como principal tarefa,
a nosso ver, seria muito melhor
executada por homens como Al-
klmin. Pode ser que Peixotinho

saiba mais no particular do quecabe nos cientes como experiên-
cia nascida de longo trato com o
Poder Legislativo. Enfim, os fa-
tos o dirão,

O Ministério só não foi rece-
bido num ambiente de mais sim-
pática expectativa porque to-
dos estavam escarmentados com
a volta à Instrução 204 consu-
bstanciada na extinção dos sub-
sidios às importações de petró-
leo e de trigo e com as noti-
cias que correram à boca pe-
quena de que o Govêmo se in-
elinaria a aceitar as imposições
do Fundo Monetário, na espe-
rança de, assim capitulando,
obter a ajuda norte-americana.
Um telegrama evidentemente
provocador e evidentemente ins-
pirado pelo Departamento de
Estado que a "United Press",
agência telegráfica de Wall
Street, divulgou nas vésperas da
composição do novo gabinete,
pôs muitas barbas de molho e
fêz com que muitos se retrais-
sem e dessem mesmo sinais de
lnsatis facão e desconfiança.
Também outros despachos de
Washington, segundo os quais
novas medidas de "austeridade"
seriam tomadas brevemente,
entre elas a majoração das ta-
rifas de energia elétrica e dos
fretes ferroviários, igualmente
contribuiu para que se acentuas-
se essa desconfiança. Acredita-
se, entretanto, nos círculos na-
clonalistas, que o sr. Santiago
Dantas, na pasta da Fazenda, e
o sr. Almino Afonso, na do Tra-
balho, ambos com sérios com--
promissos com seus companhei-
ros da FPN, que estão dispostos
a cobrá-los, impedirá que o Go-
vêrno descambe para os cami-
nhos perigosos que levaram
Frondizi à prisão da ilha Ma-
ryim Garcia e Rômulo Bettan-
court à situação em que se en-
contra de prisioneiro dos "gori-
Ias" venezuelanos e titere do im-
perialismo ianque.

O sr. João Goulart sabe per-
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VIGILÂNCIA DA

AMÉRICA LATINA
ras, em prol da libertação dos po-
vos latino-americanos. Em outros
termos, nenhum patriota, nenhum
homem consciente de sua respon-
sabilidade, nenhum democrata, en-
fim, tem o direito de relaxar a sua
vigilância em torno das manobras,
públicas ou o c u 11 a s, dos Estados
Unidos para derrubar o regime so-
cialista em Havana e restabelecer
o sistema capitalista. Apesar das
medidas tomadas pela União So-
viética e por Cuba, frente à agres-
são norte-americana do ano passa-
do, apesar das promessas feitas por
Kennedy a Kruschev de não orde-
nar nem permitir a invasão do
território cubano, apesar, também,
de todas as manifestações que se
têm verificado no mundo, em favor
da paz, da não-intervenção e da
autodeterminação dos povos, os cír-
culos mais retrógrados do Imperia-
lismo não desistiram de seus pia-
nos maquiavélicos. O Secretário de
Estado Dean Rusfc já disse, há pou-
cas semanas, que os Estados Uni-
dos não se consideravam moral-
mente obrigados a respeitar os
compromissos assumidos, por oca-
siâo da crise do Caribe, em noveui-
bro de 1962. Mais recentemente
ainda, as agências telegráficas têm
denunciado um recrudesclmento da
campanha de agitação em torno
do suposto aumento do poderio mi-
litar soviético em Cuba, com vis-
tas a preparar o terreno para novas
medidas de agressão. Interrogados
sôbre as declarações do Senador
Kenneth Keating, segundo as quais
o Governo de Fidel Castro disporia
de lanchas torpedeiraa capazes de
transportar e disparar armas atõ-
micas e estaria armazenando b
bas nucleares em depósitos sub-
terrár.eoã. funcionários do Depar-
tamento do Estado foram obriga-
dos a reconhecer que todas as Ins-
talações militares "soviéticas" em

Cuba estão sendo construídas "em
ritmo normal", tendo um caráter"puramente defensivo". Noticias
contraditórias, ameaças veladas,
denúncias de planos "subversivos",
tudo serve a esses círculos para au-
mentar a sua pressão insolente e
abrir o caminho a uma nova ação
armada contra o regime de Ha-
vana.

Em 25 de janeiro, o "Jornal do
Brasil" publicou a seguinte notí-
cia, procedente de Washington: "A
Argentina e os Estados Unidos de-
c-idiram adotar uma série de me-
didas, inclusive a ação militar eon-
junta (o grifo é nosso), para fazer
frente a qualquer novo ato de
agressão de Cuba, a fim de defen-
der o continente da penetração co-
munista, segundo se revelou ontem
em Washington". E logo a seguir:
"O Ministro das Relações Exterio-
res da Argentina, Carlos Muniz, dis-
se ontem à tarde, ao chegar a Nova
Iorque, que suas gestões em Wa-
shington haviam sido "muito posi-
tivas" (o grifo é nosso). Poucos
dias antes,-em 18 de janeiro, o Pre-
sidente do Conselho de Segurança
da OEA, Embaixador Juan Bautis-
ta de-Lavalle, do Peru, admitia que
estavam sendo estudadas "medidas
concretas para deter a subversão
comunista originada em Cuba",
acrescentando que seria apresen-
tado um relatório completo sôbre
as mesmas numa próxima reunião
da Organização dos Estados Ame-
ricanos. Que dizer, então, das con-
versações que o Presidente Kennedy
deverá manter, na segunda quinze-
na de março, cora seis presidentes
da América Central! Informam as
agências que as sessões da Confe-
rència, em São Salvador, serão
realizadas "a portas fechadas", a
fim de que. naturalmente, a opinião
pública não possa tomar conheci*

feitamente que a conspiração
de Lacerda prossegue; com o
apoio de Ademar c o dinheiro do
BID c da "Aliança para o Pro-•rreseo". Sabe que, superada em
Washington a perplexidade cau-
sada pelo resultado do referen-
do, o Pentágono e o Departa-
mento de Estado voltam a tra-
mar contra o seu governo, amea-
çarido-o, entre outras coisas, de
denunciá-lo como comunista, por
intermédio da OEA, a fim de in-
timidá-lo com sanções idênti-
cas às que foram aplicadas a
Cuba. Sabe, portanto, que, se
lhe faltar o apoio popular nes-
sas difíceis circunstâncias, seus
dias estarão contados, tal como
ocorreu com Frondizi, na Argen-
tina.

É óbvio, pois, que o Presidente
estará outra vez à mercê dos re-
acionários do Congresso, se ai
não dispuser de uma vanguarda
numerosa e combativa, como ô a
FPN, que s. exa. ainda tanto su-
bestima, talvez pela moderação
com que ela se têm. conduzido
ante seu governo, moderação
que é antes ponderação em face• do perigo direitista do que prò-
prlamente acomodação, como
supõe a corte do Palácio do Pia-
nalto.

Uma minoria ativa, como a
FPN, vale por dez maiorias ln-
vertebradas como a que o almi-
rante Peixotinho finge que co-
manda, porquanto nem ao seu
próprio partido consegue efeti-
vãmente controlar.

Os nacionalistas, em suma,
dão ao Ministério o crédito de
confiança que por seus prece-
dentes, merecem algumas das fi-
guras que o compõem. Mas nâo
lhe dão nenhum cheque branco!
Querem, como os trabalhadores,
como as Forças Armadas, como
todo o povo, as reformas prome-
tidas. Não são as árvores que
eles estão vendo: é a floresta.
Por isso, aguardam os pronun-
ciamentos e atos dos ministros,
principalmente os relativos a re-
forma bancária, à reforma agra-
ria, ao planejamento econômico
e & política externa lndependen-
te, fazendo votos, de coração,
para que seus companheiros ora
no Governo saibam defender os
principios básicos do nosso mo-
vimento e os interesses reais do
Pais e do povo com o mesmo vi-
gor com que até agora os defen-
deram. Não ganhamos a guerra
para perder a paz.
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BRASILIANAS

memto de todos os detalhes do
compló em marcha contra Havana.

Interessantíssimas, na verdade,
foram as declarações de Spruille
Braden, ex-Embaixador dos Esta-
dos Unidos em Cuba. Disse êle, no
dia 28 de janeiro, que a única for-
ma eficiente de se eliminar a Re-
volução seria uma invasão em mas-
sa, com a participação de exilados
e tropas latino-americanas ades-
tradas e equipadas pelos Estados
Unidos, acrescentando, textualmen-
te: "Nenhum pais jamais foi res-
fatado das garras do comunismo
sem uma vigorosa ajuda do exte-
rior" (sic). Gravem bem as pala-
vras do Embaixador Braden; elas
significam que somente uma ação
militar, apoiada ou organizada pe-
los Estados Unidos, pode liquidar a
Revolução Cubana! Que mais que-
rem sôbre os verdadeiros propósl-
tos dos imperialistas norte-ameri-
canos? A perspectiva de uma rea-
cão fulminante da União Soviéti-
ca tem impedido, até hoje, que o
Pentágono se decida a ordenar o
desembarque dos "marines". Mas,
como disse Kruschev no VI Con-
gresso do Partido Socialista Unifi-
cado da Alemanha, em Berlim Ori-
dental, 1 o u c o s não faltam neste
munde para precipitar a humani-
dade numa aventura nuclear. Sò-
•.lente as advertências de Moscou,
o espírito combativo do povo cuba-
no e a vigilância das massas po-
derão impedir que o Presidente
Kennedy se dei* convencer pelos
cantos de sereia dos "gorilas" e
"caçadores de pulgas" a pulularem
por ai afora.

A opinião pública brasileira tem
de ficar alerta, a fim de que toda
e qualquer provocação ou agressão
imperialista contra Cuba encontre
na sua frente uma muralha in-
transponivel. A grandiosa batalha,
que os nossos irmãos cubanos estão
travando contra os ianques, é a
mesma batalha que todos os povos
do contlnete estão travando contra
o imperialismo e o latifúndio, se-
jam eles de dentro ou de fora, dos
Estados Unidos, da Europa ou da
Ásia. A luta é uma só e indestru-
tivel deve ser nossa solidariedade
a Cuba.

Edouard Bailby

1
JOSÉ FREJAT

Existem mais de cinco mil oficiais norte-ameri- |
canos no Nordeste, fantasiados de civis, com o j

| consentimento do Ministério da Guerra. Desenvol» |
i vem intenso trabalho de espionagem e de desagre- |
I gação do Brasil em dois. Nossos "amigos" ianques =
I esperam a oportunidade para provocarem a divisão |
| do território nacional. No caso de estourar luta in- |
i terna, a esquadra do Caribe está pronta e instruída |
I para apoiar a atividade dos "civis" norre-america- |
| nos, fornecendo-lhes armas e tropas. Além dos pia- f
I nos mirabolantes de domínio do mundo e de áreas |
| estratégicas do continente, elaborados pelo Pentágo- |
| no e Departamento de Estado, foram as fabulosas ri- |
| quezas do subosolo e solo brasileiro que impulsiona- |
I ram a voraz cobiça norte-americana, fazendo-os re- I
I viver velho plano, denunciado por Eduardo Prado em |
| "A Ilusão Americana". |
| O O Governo norte-americano solicitou ao Governo I

brasileiro permissão para a vinda de mais três |
1 mil militares ianques. Por força da oposição dos mi- |
| lirares nacionalistas, o pedido acha-se engavetado. |
i Pode, porém, a qualquer momento, ser movimenta. |
i do. É necessária a vigilância popular. Toda essa pe- i
| netração no território brasileiro é feita com o apoio |
| e o concurso dos aragarcianos, golpistas e reacioná- |
| rios das Forças Armadas, que permitiram aos ian- \
| quês realizarem completo levantamento aerofotogta- |
I métrico de nossas riquezas do solo e subsolo.
I O A ilha de Fernando Noronha continua em poder |
[ 

* do Pentágono. É o máximo em servilismo, uma i
| desonra à bravura e altivez dos nossos antepassados. |
I Para inglês ver, os ianques simularam ato solene de |
| devolução de Fernando Noronha ao Governo brasi- |
I leiro, e lá ficaram. Dos três oficiais brasileiros in- |
| cumbidos de receberem a ilha e assinarem o Proto- |
| colo, dois se recusaram a assinar, tendo em vista que I
\ as cláusulas do Protocolo não correspondiam à reali- I
1 dade dos fatos. A Embaixada norte-americana fêz |
| intensa programação em todo o país, distribuindo |
| fartas gorjetas à "sadia", 

para proclamar que a ilha \
I fora devolvida ao Brasil. E ficou por isso. Lá estão |
I os "civis" ianques, tranqüilos e fagueiros, como se \
| fosse já a ilha um apêndice do território norte-ame- I
| ricano. Torna-se necessário levantar todos estes pro- |
| blemas junto ao povo, nas Assembléias, nos Sindi- |
| caros, órgãos estudantis, para desmascaramento da |
| farsa e retomada de nossa ilha. i
| A É ridículo o processo de reabilitação do voraz |

Ademar de Barros, A imprensa "sadia", os co. |
| lunistas sociais (ou sexuais?) citam frases de Ade- |
| mar, por dá cá aquela palha. A reação espera reti- |
| rar o apoio dado a Lacerda, já muito comprometido |
| com moedas estrangeiras e impopularizado, e ini- i
f ciou processo de recauchutagem do velho Ademar de %
| Barros, corroído de processos criminais por peculato, |
| para alçá-lo à condição de chefe da pregação cívica |
| e moral pela salvação das delícias do regime vigo- 1
| rante no hemisfério ocidental e "cristão". I
i C É impressionante o volume de mercadorias re- |
| cebidas pela Embaixada norte-americana. Todo I
| navio que chega do exterior consigna volumes para |
| a Embaixada. Material fotográfico, material de di- |
| vulgação (subversiva, se viesse de Cuba ou dos pai- |
| ses comunistas — é como Borer diria), caixas e mais 1
| caixas de uísque, automóveis, aparelhos de gravar, I
| o diabo. Aliás, em Recife, o Consulado Americano |
| recebeu várias caixas de armas e até máquina de |
| fabricar balas. "Última Hora" de Recife fotografou 1
| as armas e pôs a boca no mundo, obrigando o Con- 1
| sulado a dizer, em comum acordo com Cid Sampaio |
| e o General Castelo Branco, que as armas se desti- |
| navam à Polícia do Estado. A verdade apurada é que |
| um ou outro caixote foi para a Polícia, mas o grosso I
| das armas lá não chegou. O Brasil parece que per- I
| deu a sua soberania. §
| £ O matutino carioca "Correio da Manhã" investe |

dominicalmente (27-1) contra as favelas do Rio |
I de Janeiro: "Favelas destroem os morros do Rio à |
| sombra do descaso das autoridades"; "alguns barra- I
| eos têm ares de bacana"; "ou 

prevalecem as favelas I
I ou a vegetação da encosta, cuja utilidade dispensa |
| comentários". São frases do jornal. Para êle, a ve- I
| getação do morro é mais importante do que os ho- 1
| mens, mulheres e principalmente crianças que o ho. I
| bitam por força da miséria em que vivem e que a |
| 

"sadia" ajuda a manter. O jornal não protesta con- 1
| tra a miserável condição de vida dos favelados. Isso I
| não o preocupa. Mas a vegetação, que poderá até |
| atrair turistas e dólares, preocupa o "Correio da Ma- 1
| nhã" e recebe o cuidado de uma reportagem de meia |
| página, com quatro fotografias. A imprensa "sadio" |
| gostaria de fazer com os favelados o que Carlos La- i
| cerda está fazendo com os mendigos: lançá-los ao j
| rio da Guarda. E, depois, rezar, com Lacerda e Bo- I
| rer, o rosário em família... |
| J O Governador Carlos Lacerda é o responsável |
| 

"' 
^ pelos crimes cometidos pelu sua Polícia. A Po- |

| lícia da Guanabara apanha os mendigos na rua e. I
| alta noite, depois de espancá-los lança-os da ponte f
| sôbre o rio da Guarda. Dezenas de cadáveres foram I
| encontrados e revelaram o crime hediondo de La- I
| cerda. Sempre fiz o pior juízo de Lacerda. Em ver- |
| dade, jamais alcancei a dimensãc de sua degrada- I
| ção. Não poderia nunca pensar que fosse êle capaz I
| de crimes tão sujos. A UDN tem uma única saída: 1
| expulsar Lacerda de seus quadros ou liauidar-se de I
| vez perante o povo. I
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| EDITORIAL 1

O escândalo da "Firestone" reclama inquérito no Congresso (
"O SEMANÁRIO" publica hoje. — graças, aliás, a ums2 paciente e audacioso esforço de reportagem, que vai sur-

1 preender até mesmo à direção da "PETROBRÁS", — um
ü sensacional documento que comprova, uma vez mais, a per-
H niciosa intervenção estrangeira na administração e na eco-
E nomia do país. Trata-se de uma correspondência enviada
§ pela "The Firestone Tire and Rubber Company" e pela "The
= Good Year & Rubber Company", dc Akron, Ohio, Estados
§f Unidos, à nossa companhia estatal de petróleo, correspon-
S dência na qual aquelas duas empresas americanas proíbem
S à brasileira de exportar para determinados paises a berra-
§ cha sintética que estamos produzindo no pais e que exceda
= ao nosso próprio consumo.
i| xxx
= "1 Gestões e pressões como essas, de bastidores, são de há
H íituito comuns no Brasil. É mesmo freqüente acontecer
= que os próprios embaixadores das grandes potências, aqui
§ representadas, se dirijam para fazer suas pressões (sempre
§ confidenciais) já não apenas ao Palácio Presidencial da
I República ou ao seu Ministério do Exterior, mas até mesmo
= diretamente as repartições e autarquias do Estado, como so
= estas íôssem meras dependências do poder estrangeiro.

j| XXX

| *\ Desta vez, porém, estamos em presença de algo mais
£ grave, e sôbre o qual queremos de modo particular aler-
= tar o Congresso, em Brasília, pleiteando que ali, numa das
| casas parlamentares, ou em ambas, se abra um inquérito
H mais em profundidade. Referimo-nos à alegação dos dois
g trustes acima mencionados, 'segundo a qual "O Departa-
É mento do Tesouro dos Estados Unidos foi investido por lei
g da autorização necessária à regulamentação de certas tran-
§ saçôes internacionais que envolvem cidadãos de naciona-
i lidade norte-americana". Usando dessa autorização, o dito
H Tesouro impôs uni embargo total a quaisquer tipos de cm-
i barque,$ que se relacionem a contratos em que intcrvenbam

direta ou indiretamente firmas ou cidadãos norte-america-
nos, isto é, cmbarqeus com destino a determinados países
da parte Leste do mundo (no caso presente, a China con-
tinental. N da R.) E a Firestone, por sua vez, (a pretexto
de que nos vendem um processo lecnológlco), enviou carta
à PETROBRÁS prolbindo-lhc certa exportação negociada,
dizendo-lhe que não estava autorizada (pelo Tesouro lan-
que ) a dar-lhe consentimento para tal, e mais: que "não
esperava obter tal autorização"

No final da correspondência á diretoria da Petrobrás,
o truste Firestone. numa desfaçatez sem nome, acrescenta:
"Muito apreciaríamos se VV SS. confirmassem seu assentt-
mento em adotar práticas conformes à política exposta no
parágrafo anterior, enquanto tal política estiver em vigor.
Para tal será suficiente assinar no local indicado e restituiiv
nos as duas cópias desta carta".

xxx

•3 Ora, o que significa uma iniciativa dessa natureza? Sig-
nifica não apenas um abuso flagrante, mas significa

também a indicação de uma praxe muito mais generalizada
do que se supõe Ou seja a praxe de empresas estrangeiras
celebrarem contratos ou alegarem direitos contratuais que
terem ou mesmo violentam a soberania de nosso país, à
margem do controle superior do poder Executivo e de seus
ministérios. . , .'

De um lado se deve isso à negligência da administra-
ção federal de primeira instância, e de outro ao vasto pro-
cesso de corrupção de que se fazem agentes o poder econô-
mico estrangeiro e sus prepostos internos. As franquias
criadas pela Instrução 113, por exemplo, redundaram em
que se permitisse a contabilização, a taxas de câmbio absur-
das, de grande quantidade de equipamento usado cuja re-
tribuição. em termos de renda de capital, tanto contribuem
hoje para a crise financeira em que nos debatemos.

A Os casos de contratos de "royalties" constituem outros
tantos prejuízos, imputáveis à ausência do controle de

tipo superior sôbre os escalões intermediários da máquina
administrativa. São numerosas e conhecidas as reincidên-
cias de cobranças de patentes cuja retribuição pelo uso.
deveria estar implícita na "nacionalização" dos bens de
capital, propiciados por aquela mesma Instrução 113.

xxx

t Agora nos surge, pelo que se vê em nossa reportagem de
hoje, a respeito da "Firestone", essa nova modalidade

de abuso, representada pelo direito de controle sôbre o nos-
so comércio exterior. Ficamos sabendo, então, que ó sim-
pies fato de uma firma norte-americana (ou um cidadão
norte-americano) participar, ainda que indiretamente (co-
mo vendedora de certo processo tecnológico), num projeto
que custeamos e de cuja execução nos encarregamos (fabrl-
cação de borracha sintética), confere às autoridades dos
E. Unidos o direito de proibir discriminatòrlamente nossas
exportações para tal ou qual país ou área.

Por isso mesmo, embora não tenhamos qualquer espécie
de empromisso com d atual presidente da "PETROBRÁS",
cuja administração nos reservamos sempre o direito de cri-
tlcar, temos o dever de louvar-lhe o desassombro com' qui1
de pronto respondeu ao truste ianque da borracha, reçha-'
çando-lhe a pretensão de garrotear a soberania da em-'
presa do Estado.

.'¦'. .xxx' :v'. 
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/T Mais entretanto do que essa nota de encômio à atitude
cie um administrador, meramente episódica, o que lm-

porta neste nosso registro do fato é a advertência,que ele
nos traz1 sôbre a extensão è a profundidade da secreta.
Ingerência dos grandes trustes internacionais na economia
brasileira. Êle nos dá bem uma idéia da natureza das ma-

nobras que subterrânèamente se tramam e se executam, §
para impedir o desenvolvimento autônomo de nossa indus- i
Irialização e de nosso comércio. §j

No plano interno, isso ocorre por via da ocupação do
mercado nacional por séries inteiras de firmas e ramos de
atividade, que deveriam ser privativos da indústria nacio-
nal mas que foram tortuosamente concedidos a terceiros,
pelas Instruções elaboradas por Eugênio Gudin e seu asses-
sor na SUMOC, o aventureiro internacional Alexander Ka-
fká.

No plano externo, as manobras se executam por via do
controle de nosso comércio exportador, exercido por meia
dúzia de firmas oligopolistas que fixam, segundo os seus
exclusivos interesses, as cotações internacionais dc nossos
produtos-chaves: café, algodão, cacau, minérios, etc.

xxx
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J Isso que acabamos de dizer sôbre o nosso comércio ex- S
terior. é o que "O SEMANÁRIO" vem afirmando edito- s

rlalménte quase que desde a sua fundação: mas só agora, 5
afinal, acaba de ser reconhecido é proclamado em nota ofl- g
ciai do governo brasileiro, divulgada em Washington, a pro- §
pósitb dás famosas "ajudas" americanas. Isto é. estas cor- I
respondem, no seu montante, a menos do que vimos per- §
derido de ano para ano nas relações de troca com os Estado» 1
Unidos. I

56 pois, oportuníssima (já que nos propusemos um Fiat- =
nejarnento Econômico), a sugestão que fizemos linhas atrás, §
a, respeito da necessidade de um largo inquérito parlamen- fi
tar;' não só a respeito de nosso política comercial externa, g
como de modo particular a respeito dos termos dos nume- §
rosos contratos, de empresas privadas e públicas, que o pais &
firmou com os governos ou firmas estrangeiras. O caso da g
"Firestone" Ilustra bem a natureza e a fonte dos males que §
corroem e desgastam o organismo econômico da nação. S
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OS 
últimos acontecimentos

registrados no continen-
te Aírioano deram alento
para os colonialistas repe-
tirem as suas tradicionais
ponderações que "talvez os
jovens países africanos não
estejam ainda em condições
de se governarem", ou en-
tão, que "a independência
teria vindo cedo demais"

.Muito bem. As potências
colonialistas cl o m i n aram
quase dois séculos a África
e que fizeram em todo êsse
longo tempo? Como se en-
controu a África e que fi-
zeram em todo êsse longo
tempo? Como se encontrou
a África ao findar a domi-
nação colonialista?

As colônias da culta Fran-
ça viveram na mais comple-
tà obscuridade, oxAn a ins-
trução raramente Uuhn lu-
gar, pois restava pouco tem-
po da atenção dirigida para
a; exploração das ritfuezas
desses países, para se cogi-
tar da educação do povo.
Assim chegaram a indepen-
dência a Guiné, o Mali, a
Costa do Marfim, o Togo, o
Daomé, o Camerum e o Ga-
bão, com um índice de 1)0%
de analfabetismo. No alto
Volta, Niger e Madagascar o
índice é ainda maior. Na
Mautitania foi preciso até
mesmo construir ás pressas
uma capital pré-fabricada
com cinco mil almas, pois
era na realidade terras in-
teiramente abandonadas.

Nas antigas colônias da

A África come o pão que o colonialismo
Inglaterra, país onde a ins-
trução é levada tão a sério,
os índices não são muito di-
1'crcntes, ao se tornarem in-
dependentes. Ghana apre-
sentava um índice de alfa-
betismo de 75 a 80% da po-
pulaéâo adulta. Na Nigéria,
o índice é de 75%. mas no
Kenia. Tanganika e Serra
Leoa, é dc 85%. Na Bechua-
11 a 1 â n d i a e Basutolândia
chega á 95%.

Foi êsse o quadro em que
se encontravam esses paises
ao chegarem á independên-
cia Em pouco mais de dois
anos como nações indepen-
dentes seus governos reali-
zaram mais do que os co-
loniallstas em duzentos anos.
Em Ghana construiu-se um
grande número de escolas e
foi formado um novo qua-
dro de 8.000 professores. De-
senvolve-se atualmente no
país uma grande campanha
contra o analfabetismo. O
mesmo acontece com todas
ai outras nações recente-
mente independentes. Com
as demais colônias, entre-
tanto, a estagnação do ensi-
no é completa. Durante os
duzentos anos de colonialis-
mo processou-se a um com-
pleto esquecimento do pas-
sado histórico desses países,
seus heróis eram apresenta-
dos como bandidos, apesar

de muitos deles terem In-
frlngido grandes revezes às
tropas invasoras. A peno-
tração das religiões oclden-
tais também marcou a vida
desses povos. Em certas re-
giões da África os indígenas,
te africano deram novo
ao se referirem aos missio-
nários católicos, dizem:"Quando eles chegaram ti-
nham o Evangelho e nós as
terras Hoje eles têm as ter-
ras e nós o Evangelho" A
questão das línguas foi tam-
bém agravada. Haviam três
ou quatro indionias falados
em quase toda a África O
hausa o sudanez, o bantu e
o iurubá eram falados em
grandes extensões do contl-
nente. Com a dominação
colonial, os estados foram
divididos e subdivididos As
línguas de ligações intertri-
bais passaram a ser substi-
tuidas pelo francês ou pelo
inglês, aumentando em de-
corrència os dialetos tribais,
falados apenas por pequenos
contigentes humanos em pe-
quenas regiões, até mesmo
nos limites de uma aldeia

No que se refere ao de-
senvolvimento material, o
continente negro não apre-
senta aspecto diverso. O co-
lonialismo foi um assalto
impiedoso às riquezas afri-
canas. Todo o seu esforço

se dirigia nd sentido da pro-
dução de manufaturas destl-
nadas ao parque industrial
europeu Com êsse objetivo
foi que se construíram pôr-
tos, ferrovias e rodovias. O
desenvolvimento das gran-
des plantações de borracha
se destinavam a abastecer
as fábricas da Inglaterra,
França e Bélgica. A primei-
ra fábrica de pnenmáticqs
construídas na África sò-
mente se deu na Guiné, após
e. sua Independência. De-
pois surgiram outras em ou-
tros países, também c*.ey«is
da emancipação política.'A
África era também grande
produtora de óleos vegetais,
mas sua produção era toda
carreada para a Metrópole
e também somente após a
independência foi que se
instalaram refinariam nes-
ses países. A África é um
dos continentes mais ricos
em' minerais como o feiro,
chumbo, cobre, estanho, ni-
quel, mas jamais se ouviu
falar numa siderurgia em
qualquer pais africano, e a»
primeiras metalúrgicas que
foram construídas, tiveram
lugar após a independênvia.
Hoje existem em execução
planos para o aproveita-
mento do potencial hidro-
elétrico em Ghana, Nigéria,
Altto-Volta, montam-se fá-
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bricas e usinas em quase to-
dos essas jovens nações.
Antigamente só negociavam
com as metrópoles, mas hoje
seu comércio se universalisa
e tem no intercâmbio com
os países socialistas um for-
te estímulo para o seu de-
senvolvimento industrial.
Mas apesar de terem atingi-
do a siia maioridade políti-
ca, õs país ei colonialistas
não concederam essa inde-
pendência de maneira tão
magnânima como pôde pa-
recer.

Na realidade, com exceção
de Guiné, a forma de con-
cessão de independência a
essas jovens nações foi an-
tecipadamente pia n e j a d a
nos países colonialistas. Pro-
cedeu-se em primeiro lugar
a eliminação dos quadros
políticos adversos às metrô-
poles. A maioria dos legiti-
mos líderes africanas, que
não aceitavam acordo com
os colonialistas, foi elimina-
dá. Muitos foram mesmo
aniquilados fisicamente em
grandes números de colônias.
Em Madagascar, na revolta
de 1948, foram mortos mais
de 60 mil nacionalistas. Ter-
minada a eliminação da mai-

oria dos dirigentes nacio-
nalistas, começaram as me-
trópoles a preparar os no-
vos quadros, aos quais en-
teegariam o poder após a
independência. Estes'eram
compostos de políticos do^
cels e simpatisantes da po-litica da metrópole e eram
preparados, política e psico-logicamente, para governar,esses países em comunhão
com os colonialistas. O Ke-
nia tem um indomável Jomo
Keniata. mas os'ingleses, jàfabricaram um Imbola. Na
maioria dos países, os novos
governantes são francófilos
ou anglóficos. Se. para cer-
tos observadores, os freqüen-
tes acontecimentos, afrlca-
nos podem ser uma demona-
tração de imaturidade,,verl-
fica-se numa observação
mais cuidadosa que é apfi-
nas conseqüência de não se-
rem os atuais governos afri-
canos, em sua maioria, uma
expressão legitima das aspl-
rações dos povos dêsse con-
tinente. O que se verificou,
na realidade, foi uma subs-
tituição de processos cólò-
niallstas no continente afri-
cano. As únicas exceções que
poderíamos fazer seriam com

amassou
relação a Kwame Nkruma
em Gana, Modibo Keita noMali e Sekon Touré na Gui-
né;, os demais governantescontinuam : atualmente osmesmos sistemas adotados
pelas metrópoles. Mas acon-
tece que os povos africanos,
.aoganharem a independên-
cia. esperavam que ela lhestrouxessem também melho-
res condições de vida Para
que isso acontecesse seria
necessário que. preliminar-mente,.íôsse .eliminada n- ex-
plõrapâo das metrópoles eu-ropéias sôbre sua economia,coisas que os atuais gover-hantés' reacionários e. neo-colonialistas da maioria dos
paises africanos não tem in-dependência para fazer.
Eles continuam agora, den-
tro do quadro de nações po-liticamente soberanas, mas
economicamente ainda colo-
nials, o mesmo caminho co-
lonlalista que os monopólios
da Europa, hoje associados
no dos EUA, traçaram parao continente negro e que seexpressa, como uma síntese,
nas palavras do economista
do fascismo e do imperialis-
mo, Anton Zischka, que as-
sim classifica aquele contl-
nente: "África — Reserva
da Europa".

Os povos africanos, porémdespertados pela idéia da in-

dependência, não vão pararai. Neste ano de 1963 assis-
tiremos a uma nova etapa
do processo de ressurgimen-
to da África. Os seus povosexigirão que,a independên-
cia deixe de ser um fator de
maior enriquecimento doa
grandes monopólios capita-
listas, para se transformar
num instrumento de pro-
gresso nacional e de maior
bem-estar social de suas po-
pulações. Também asslstlre-
mos a um revisionismo de
r.onceituação geográfica dos
novos Estados, pois as atual3
fronteiras da África foram
traçadas pelo imperialismo,
ao sabor de seus interesses e
em desatendimento aos fa-
tôres étnicos, históricos e
políticos africanos. Nestes
próximos anos assistiremos
ainda a maiores agitações
na África, menos por culpa
dela mesma, do que do im-
perialismo. Os povos afri-
canos travarão ainda árduas
lutas até que voltem ás
fronteiras históricas, até queseus povos organizem govêr-nos legítimos e consigam
banir as novas formas do
colonialismo que se abate-
ram sôbre o Continente Ne-
gro, Se os colonialistas nada
fizeram em dois séculos, sò-
mente os povos africanos po-
derão realizar algo pela
Afrlca e, talvez, em muito
tempo Hoje a África co-
me o pão que o colonialismo
amassou.
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0 imperialismo,
Portugal

e Angola
VÍTOR REGO

(Especial para O SEMANÁRIO)

O SEMANÁRIO tem o prazer de publicar nesta edição,
excelente artigo de Vitor Rego, diretor-proprielário da Edi-
tora Felman—Rego, sôbrc o imperialismo cm Portugal e
Angola. Radicado, há alguns anos, entre nós, Vitor Rego é
um autêntico representante da elite progressista portuguesa.
A recente visita do ilustre senador Juscelino Kubitschek de

Oliveira a Portugal, deu as mais fantásticas especula-
ções da imprensa salazarista. Lendo os jornais de Lisboa,
o leitor desprevenldo fica com a sensação de que Salazar se
convenceu, com esta visita, de que o Brasil em breve vol-
tara a ser aquela "constante subtendlda" da política ex-
terna portuguesa que êle teve a ousadia de proclamar, quan-
do da assinatura do malfadado Pacto de Amizade e Con-
sulta. Ou seja, que o Brasil volta a ser colônia de Portugal.

Não nos interessa discutir agora as conseqüências desta
visita do senador Kubitschek a Lisboa Nem o poderíamos
fazer na nossa condição de portugueses Mas importa re-
lembrar aos brasileiros as implicações do capital monopo-
lista internacional em terras portuguesas e em terras afri-
canas na medida em que nunca será demais frisar no que
implica para o Brasil essa condição de "constante suben-
tendida" de uma política externa diretamente enfeudada
ao imperialismo capitalista.

Uma das perguntas que mais temos escutado em todo o
mundo diz respeito ao "milagre" de Portugal, pequeno e
subdesenvolvido país, agüentar, com maior ou menor im-
passibilidade, uma custosa guerra colonial em Angola e
manter, hoje, o maior império colonial do mundo. Como
será isso possível? perguntam aqueles que verificam a in-
capaeidade de as garndes potências alcançarem os mesmos
êxitos no camoo da manutenção dos impérios. A resposta e
fáKçles: não é Portugal que mantém as colônias — são as

grandes potências capitalistas, em especial a Inglaterra,
que o fa&m por seu Intermédio. Portugal age, nesse aspec-
to, como intermediário porque, também, ele é uma colônia.

Durante muitos anos, o mundo Incorreu no erro de não
julgar tipicamente fascista o regime português sem per-
ceber que de todos os regimes burgueses espalhados pelo
Ocidente o de Portugal era o que mais representava o capi-
tal financiro internacional. Êsse erro ficou a dever-se à cor-
tina de fumaça que os "intégristes" católiçosFj a diplomacia
inglesa e os "trusts" europeus souberam lançar sôbre a P°n-
ta ocidental da Península Ibérica, multo ajudados nisso
pela esperteza do ditador português, o qual, logo após os pri-
melros desastres do Eixo, soube mandar recolher as camisas
verdes e os "fasclos" que alguns correligionários mais exal-
tado haviam espalhado pelas terras portuguesas. Portugal
tornou-se, assim, no laboratório ideal das manipulações do
capital financeiro internacional, no ponto de asilo de todas
as monarquias destronadas que o capital mantinha como"reserva" política, e no protótipo de um regime diretamen-
te controlado pelo capital monopolista com a "vantagem"
de Salazar lhe ter conferido um caráter "histórico" ao ir
buscar às Corporações medievais, tal como Mussolini, a os-
satura da política interna Limpo como um cemitério, si-
lencloso como uma sala de hospital, Portugal, que já era
colônia do império britânico, tornou-se em ponto de apoio
de todo o capitailsmo internacinal.

Essas contradições aparecem flagrantemente quando
analisamos o sen comércio externo.

As colônias fornecem a Portugal (país que a Inglaterra
e os "trusts" Internacionais mantiveram cuidadosamente
fora da zona de industrialização) mais de metade do algo-
dão que êle consome, todas as oleaginosas necessárias.; o
açúcar e os cortumes. Para um país "essencialmente agríco-
ia" é quanto basta. O resto, as grandes riquezas de Angola
e Moçambique, ns minérios e os produtos floreslais,_ são_ ex-
portados pelos imperialistas portugiiéses para os impérios
de que eles, por sua vez, dependem, ao mesmo tempo que
as riquezas existentes no próprio solo metropolitano (o
urânio, a pirite e o minério de ferro) são, também, entre-
gues aos "trusts" internacionais Os capitalistas portuguê-
ses obrigam as colônias a venderem-lhes as matérias-pri-
ma a preços vantajosos enquanto os "trusts" internacionais
obrigam os portugueses a entregarem-lhes a produção a
preços Igualmente irrisórios E ai se forma o círculo vicioso
das "primeiras" e das "segundas" colônias expresso num
fato curiosísslmo: os "trusts" portugueses pagam aos euro-
peus radicados em Afrlca salários muito superiores aos que
pagam aos Indígenas, enquanto que os "trusts" estran-
geiros.pagam aos operários portugueses menos da metade
do que' pagam aos operários nós seus próprios paises...

Portugal compra o algodão angolano e moçambicano a
preços baixíssimos e depois vende caro a essas colônias os
tecidos fabricados com essa matéria-prima. Os imperialistas
estrangeiros compram por quase nada o ferro extraído das
minas portuguesas e depois vendem-lbe o produto laminado
a preços exorbitantes. Haverá quadro mais claro?

As conquistas do capitalismo internacional em Portu-
g«l eáo impressionantes: as minas de urânio da Urgeiriça

estão nas mãos dos ingleses, os quais também controlam as
jazidas de pirite de Sao Domingos de Aljustrel e de tungs-
ténio da Panasqeuira; os alemães detêm o controle das,mi-
nas de ferro de Moncorvo; os belgas exploram as minas.de
carvão; os norte-americanos são donos do estanho e os
franceses do tungstênio da Borralha. O telefone, .o1 telê-
grafo e os transportes públicos estão nas mãos dos estran-
geiros, em especial dos lnglêes. São os "truste" internado-
nais que detém o controle de quase toda a aparelhagem eié-
trica além de produzirem uma importante parte da energia
(Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade). eMtáde da
indústria de cerâmica pertence ao capital estrangeiro'assim
como quatro dos maiores estaleiros navais. Os pneus,'os
cabos de aço, as refinarias de petróleo, a maior refinação
de açúcar e a maior empresa de laticínios são estrangeiros.
As companhias de seguros, os cinemas mais importantes e
os hotéis estão igualmente nas mãos de capitais estranhos
ao país. O célebre vinho do Porto é explorado comercial-
mente pelos ingleses. O quadro é de tal forma impressio-
nante que podemos afirmar que nials de um terço do ca-
pitai dito "português" é, na verdade, controlado por "trusts''
estrangeiros. .

E quando passamos à economia angolana o panoramanão se modifica. Vejamos o quadro dos interesses não-por-
tuguêses em Angola, segundo um documento publicado pelo.
Movimento Popular de, Libertação de Angola (MPLA):Diamantes: Anglo-American Corporation of¦ South'
Afrlca; Banco Morgan; Grupo Oppenheimer; De Beers;.
Guggenheim; T. F. Ryan; Formlniére: Union Mlnlêre du,
Haut-Katanga: Société Généràle de Belgique.

Petróleo: Compagnie Financière Belge de Pétroles (Pe-
trofina); Chase National Bank; British South Afrlca Com-'
pany; Cooper Brothers Company ;The Angola CoalingCom-
pany; Tanganyka Concessions.

Transportes: Anglo-American Corporation of South.
África; Westminster Bank: British South África Company;
Cooper Brothers Company; Tanaganyka Concessions. ...

Alumínio: Pechiney.
Baoxite: Biliton Maatschapplj.
Pesca: Société d'Expansion Commerciale.. .., .„.. , , ,
Mica: Standard Oil.

. Bancos: Banque Belge d'Afrlque. ...
Café: Banque Rallet et Cie.
Açúcar: Barton Mayhew. ,
Algodão: Société Généràle de Belgique.
Hidrálica: Hydrotechnie Corporation:.. Marshall Aid

Founds.
prospecção mineira: E. J. Longyear Co.; Remlna:Aero

Service Corporation Bethelem Steel; Carbide: Mutal Secu-
rity Agency.

Êste é, por alto, o panorama do imperialismo capitalls-
ta em Angola.

A.situação contraditória de Portugal — país simultâ-
neamente colonialista e colonizado — provoca grande con-
fusão no espírito de muitos portugueses tanto mais que
a lnterpenetração dos interesses da alta burguesia lusita-
na com os interesses dos "trusts" internacionais rouba aque-
les membros da classe dirigente que se mantêm afastado»

. do fascismo salazarista a capacidade de se voltarem contraeste último Ao mesmo tempo, a onda de chauvinismo, hà-bilmente disseminada pela propaganda oficial, que varreo país e toma conta da burguesia, impede, até certo pontoque o pais vá tendo consciência da sua dependência em facedos monopólios internacionais: e dizemos que isso se verl-Ilca somente até certo ponto porque as forças democrátl-cas tem desenvolvido uma larga campanha de esclareci-men da opinião pública mesmo levando em conta as tre-mendas dificuldades que enfrentam no setor da repressão
policial.

Há trinta e cinco anos que nós, portugueses, anuncia-mos a queda de Salazar. O ditador, entretanto, vai perma-nçcendo no poder. E se é certo que a revolução portuguesase processará com o esforço dos portugueses e em Portu-
gal, não menos certo nos parece que ela será multo difícilde. realizar-se enquanto os democratas de todo o mundonão tomem conhecimento de que Portugal ê hoje o pais deEuropa mais fortemente policiado cujo governo goza doapoio maciço do capital monopolista internacional (Salazaracaba de receber 50 milhões de dólares por conta das ba-«es aéreas dos Açores, além de ter "vendido" a região sulda metrópole e vastas regiões angolanas, por alto preço,nos alemães, no.decorrer do último ano). A revolução por-tuguêsa - que terá de ser uma revolução do tipo das quese. processam na Ásia, na Afrlca e na América Latina namedida em que Portugal também é subdesenvolvido e cplo-nlzádo,- será feita em Portugal pelos portugueses mas só
poderá ser totalmente vitoriosa e antilmperialista se osdemocratas de todo o mundo, e, neste caso concreto, os de-mocratas brasileiros tornem o problema português um pro-belma internacional de forma a roubar ao fascismo sala-•tórista.alguns dos principais apoios externos, em especial,o apoio do governo brasileiro ou dos grupos econômicos bra-sllelros, um dos quais, aliás, acaba de fazer uma grande ne-
goclata com Salazar comprando uma área enorme ao sulde Lisboa onde vai fazer loteamentos e. dizem construir umcassino!.... ';
., - Acaba de realizar-se uma Importante reunião de poli-ticos portugueses num pais da Europa Ocidental. Estiveram

presentes os líderes socialistas, católicos e comunistas dafrente interna e repreentantes dos núcleos de exilados.
Dessa reunião resultou a formação de uma Frente Patriótica
de Libertação Nacional (FPLN) que terá um órgão "diplo-
mático" e porta-voz no exterior. A FPLN vem, assim, resol-ver um grave' problema da oposição portuguesa: uma re-
preserttação oficial e incontestável dos democratas portu-
guèses de forma a incrementar a luta interna e a termi-
nar com os personalismos e as falsas representatlvidades no
exterior. Seria conveniente — e muito grato para nós, por-tuguêses — que os democratas brasileiros fossem tomando
conhecimento dêsse nome e dessa sigla. A FPLN congrega
todas as correntes democratas e anticolonialistas portu-
guêsas e não nos parece despropositado anunciar a insta-
lação dentro de alguns meses, no exterior, de um birô exe-
cutivo.ao qual os brasileiros democratas e antilmperialis-
tas, poderão prestar um inestimável apoio.Vítor Rego .
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O
GENERAL
OSVINO

"O GL0B0" investiu furiosamente contra o general Os-
vino. Qual foi o crime, Deus do céu, praticado pelo ilus-'Ire e bravo comandante do I Exército para que sobre suacabeça caíssem Lodos os raios da cólera norte-americana daedição em língua, portuguesa do "New York Times"?
Não foram um, mas vários os "crimes" cometidos pelo

general Osvlno. O primeiro foi o dc receber a expressiva.homenagem que lhe prestaram os trabalhadores, através dcsuas confederações, federações e sindicatos.
O segundo íoi o de haver afirmado que o Exército bra-

sllelro er». uma arma de defesa dos Interesses nacionais, c
não um instrumento do opressão cio povo.O terceiro, finalmente, foi o de haver declarado que a
vitória do NÃO, a 0 de janeiro, tinha sido uma vitória dos
trabalhadores.

Conforme "O Globo", o.s nossos generais podem e devem
confraternizar com o CONCLAP, com o IBAD. com o MAC,
com os bacalhoeiros da Associação Comercial, com o embai-
xador Gordon, com Lacerda e com o falcatrueiro cambial
Hcrbert Levy, nunca, porém, com modestos operários, gente
que não é "notícia", pois não dá publicidade, e ã. cuja "fal-
Ia do discernimento" e a cujo "primarismo cultural" o emi-
nente analfabeto que é o dr. Julinho Mentira, do "Estadão",
ainda há pouco so referia, do alto dc suas aristocráticas ta-
mancas de "novo rico".

Também não podia agraciar aos patrões do Comendador
Marinhe» o ponto de vista do general Osvino sobre o papel
do Exército no quadro institucional brasileiro. Para eles,
militar nao é, cidadão, é "capitão do mato" e, pior do quo
isso, "voluntário cia paz" de mr. Kennedy. Sua função,
meramente policial, não o defender os interesses do país: é
atirar no povo.

E' claro que, de acordo com essa teoria, o general Osvi-
no não pode ser ministro da Guerra: quem pode é o Borer.

Quanto a última afirmativa do comandante do I Exér-
cito, é, preciso muita coragem para dizer que a vitória do
NAO se deve ao Ilerbert Levy, que preconisava o impedi-
mento de Jango como única solução do nosso problema po-
litico, ao Rui Gomes de Almeida, que nas véspera do refe-
rendo reuniu os seus apaniguados do CONCLAP em tôr-
no de Lacerda, para celebrar, num discurso ridículo que pro-
vocou hilaridade geral, o "verbo olímpico" do governador da
Guanabara, ao almirante Peixotinho, que abriu a questão
no PSD, ao Ademar, campeão da "livre empresa", que pro-
metera ao IBAD o triunfo do SIM em São Paulo, e aos de-
mais participantes da baderna preparada pelos "gorilas"
para a derrubada de Jango. E' claro que todo o povo brasi-
leiro contribuiu para o sepultamento do Ato Adicional, como
o demonstra o resultado do plebiscito. Mas quem de boa
fé e em sã consciência poderá negar que foram os trabalha-
dores a vanguarda e o fator decisivo da vitória? Enquanto
Lacerda giboiava em Brocoió as suas gorduras ianques, Jof-
filly via no Interior da Pa.raiba camponeses fazerem quinze
c vinte quilômetros a pé para votar no NAO.

O furibundo artigo do "Globo-Esso" não passou, por-
tanto de um pretexto do Pentágono para atacar o grande
soldado-cldadão que é general Osvlno, que por pa,triotismo
está pagando, dessa forma aos inimigos do Brasil, o mes-
mo tributo que antes pagaram Estillac e Lott, e também
estão pagando os nossos sargentos, pela posição assumi-
da nos idos de agosto de 61. Imperialismo e reação "hur-
lent de se trouver ensemblo" com Forças Armadas demo-
(.Táticas. Osvino é o anti-gorila por excelência, E êsse é o
seu "crime".

SANCTA
SIMPLICITAS

INFORMA o sr. Garibaldi1 Dantas, técnico cm assun-los algotloeiros, que a Riíssiufigura, hoje, como um dosmaiores compradores tlc
nosso algodão. E logo per-çunta: "Qus faz ela com és-sc algodão? Procura.-á re-
vendê-lo a países dc suaárea de ação, como fêz comoutros produtos? Ou o uti-lizará na sua própria indús-
tria?"

Essas perguntas sc parecemcom algumas, do maior pi-toresco por .sua imbecilidade,
constantes do excelente li-vro intitulado "Diálogo Ura-
slI-URSS", de Nestor'de no-
landa. Uma telefonista do
Rio, por exemplo, indag-ou
dc uma colega sua dc Mos-
fiou sc as moras soviéticas
casavam-se puras... Um pro-1'essor de música, porque era
proibido exeoutar-se Bcetho-
ven, P.rahms, Mozárt etc, na
União Soviética... E assim
por diante.

Que pobres diabos laças
perguntas dessas e acredi-
tem mesmo que os soviéticos
comam carne humana, vá
lá. Mas, o sr. Garibaldi Dan-
tas?! Êle não nos diz que
produtos a Rússia nos com-
prou para revender, embora
saiba perfeitamente que os
Esíaclos Unidos de seus amô-
res revendiam na Europa
cale que aqui nos compra-
vam. Podemos, porém; sa-
tisfazer-lhe a curiosidade,
informando-o dc que os ms-
sos estão comprando o nosso
algodão para fazer pirolitos.

Foi por essas c outras fin-
gidas ignorârtcias c falsas
incompreensões que durante
anos e anos a fio deixamos
de comerciar com os países
socialistas, enquanto o nosso
café sc acumulava nos ar-
mazens do IBC e o nosso ai-
gotlão ora expulso do mer-
cado mundial pelos amigos
americanos do dr. Garibaldi.

AS
INSOLÉNCIAS
DEBOB

INDÚSTRIA
O BRAVO
ALMIRANTE

DOS "PERIGOS" SUZANO
Q Presidente Kennedy deveria por uma rolha na boquinha

de seu mano Bob. "play-boy" elevado as cülmlharíclàs
de ministro cia Justiça cios Estados Unidos graças ao seu pa-ventâsco c aos dólares do papai. Bob tomou a si como tare-
fa provocar e ameaçar o Brasil. Aqui esteve, defendendo in-
terésses pecuniários de empresas privadas de seu pais, o
que náo lhe ficou muito bem. e ao mesmo tempo proles-tando contra a suposta infiltração de elementos comunistas
nos escalões superiores do governo, que vem sendo a tecla
preferida do Departamento de Estado e do Pentágono para
esquadrar o Brasil no; esquema imperialista do Fundo Mone-
tário. Bob declarou, ria oportunidade, que éle e seu irmãos!;
nho presidente tinham adquerido essas informações do em-
baixador Gordon. Êste, por sua vez, dcsculpando-se, saiu-se
pela tangente de as haver obtido dc pessoas de projeção,
que, entretanto, não nomeou, mas que elevem realmente
existir, ligadas ao nosso governo. Os nossos chefes de govêr-
no são em geral tão mal cercados — o Jango não escapa à
regra. - que sobre isso não pode haver maiores dúvidas.

A verdade, porém, é que nem Bob, nem John têm a ver
com assuntos dessa natureza, da nossa alçada exclusiva e
não evidentemente, da alçada do FBI. O Brasil não é Porto
Rico para ser tratado como se fosse feudo dos Estados Uni-
dos. A atitude de Bob representava, pois, menos uma "gaffe"
de eervejeiro de Boston do que um ato de insolência de um
proposto graduado do imperialismo ianque. Dizem que Jango
o repeliu á altura, na ocasião. Isso, contudo, não impediu o
irmão do presidente americona de valtar à carga com no-
vas insolèncias, às quais o Itamarati estava na obrigação
de responder, se a mentalidade nele dominante fosse a dó
resguardo da soberania nacional, e não a da subserviência
semicolonial diante dos trogloditas de Washington.

Bob mostrou-se zangadinho —- ai meu Jesus! — por-
que, segundo êle. funcionários brasileiros estariam atra-
palhando. com a sua má vontade e a sua falta de coopera-
ção — são expressões dele — os planos dos imperialistas
ianques. Bob quer os nossos funcionários de espinha dobrada
ante os arrogantes salchicheiros dos States» e, por via de
conseqüência, ante os '"gangsters" de Chicago que dão o
tom ao "american wáy of life". E, por isso, bate o pé, ner-
voso, contra os "mausinhos" que põem areia nos projetos re-
colonizadores de Washington.

Ora, já é tempo do governo brasileiro acabar com essas
repetidas e insuportáveis insolèncias de parte do boquir-
roto ministro da Justiça dos Estados Unidos. Somos ou
não somos uma. nação soberana? Somos. Que direito, pois,
tem êsse Bob de dar palpites sobre assuntos de nossa econo-
mia interna, como se estivesse falando com seus criados '
Temos ministro novo no Itamarati. Esperamos que éle aja.
nesse caso. como brasileiro, patriota, c não como brasileiro
amcricanalhaclo.

é de longa data que o im-¦* perlallsmo explora a "in-
dústria do perigo". Primeiro— Iodos sc lembram — foi
ò "perigo amarelo". Trata-
va-se dc cortar as azas á en-
tiada do Japão no mercado
mundial e, ao mesmo tempo,
d<; manlcr o domínio escra-
vocrata dos ocidentais sobro
a China c demais países quo
a "civilização cristã" avoca-
ra à patemal lulcla dc suas
metralhadoras e canhões.

Depois, foi o "perigo nc-
gro". Tr*tava-'.se de correr
uma cortina de fumaça sô-
bre as atrocidades inomillá-
veis praticadas pelos bran-
cos "cristãos" contra os po-
vos dc côr, muçulmanos ou
fetichistas, tio continente
africano.

Atualmente, é o "perigo
vermelho". A competição dos
países do Lcslc europeu c da
China Popular ameaça as
posições (los imperialistas
ocidentais nos mercados dos
quatro cantos do globo, coi-
sa que eles não podem to-
lerar, por mais que finjam
aceitar, dc boca, o principio
da coexistência pacífica e
por mais que, também só de
boca, falem em paz, desar-
mamento, etc. Esse novo"perigo" concentron-se, pe-
los modos, na America La-
tina, hoje o alvo preferidodas "bourrages de crânes"
dos provocatlores ianques.

Como sc vê, o "perigo"
apenas mudou dc côr. Dc
amarelo passou a preto c,
agora, c vermelho. O que
não mudou foi a imaginação
dos imperialistas. Continua
a mesma, como a mulher do
coronel Limoeiro.

QASERVADOR ECONÔMICO

1 Antes de O SEMANÁRIO emitir sua opinião sobre
o novo projeto de reforma bancária, cuja revisão

o Governo deferiu a uma Comissão de especialistas,
(aliás, como decorrência da negativa reação pública
ao projeto-Faraco), julgamos conveniente ocupar-noc
do problema do Conselho Monetário em relação ao.
Banco Central. Completaremos assim, como promete-
ramos aos leitores, a série de ésclareciihentos indis-
pensáveis a uma inteligência geral do problema ban-
cario, objeto da reforma agora pretendida.

2 Conforme observou nos seus excelentes estudos oA sr. Fetrônio de Medeiros Guimarães, — com quem
concordamos literalmente. — "há uma constante na
estrutura dos Bancos Centrais em todo o mundo: O
CONSELHO MONETÁRIO É PARTE INTEGRANTE
DÒ BANCO CENTRAL, É ÓRGÃO DE CÚPULA DO
BANCO CENTRAL, no mesmo passo em que O BAN-
CO CENTRAL É ÓRGÃO DE CÚPULA DO SISTEMA
BANCÁRIO",
*> Somente, duas exceções se conhecem, nessa regra

geral: Estados Unidos e França.
Nos Estados Unidos é fácil de compreender-se

que o Conselho Monetário (lá denominado "Board of
Governors", Junta de Governadores), seja um órgão
autônomo. É que nos EUA não existe apenas um
Banco Central, como acontece em quase todo o Mun-
do, mas doze (12) Bancos Centrais Autônomos. E dai
que a criação ali de um "Conselho Monetário Autôno-
mo", acima dos Bancos Centrais, tenha sido o meio
encontrado para coordenar as atividades dos 12 esta-
beleclmentos.

4 
Note-se, de passagem, que êsse meio não seria o
único nem o melhor, para coordenar a menciona-

da dúzia de Bancos. Na Alemanha Ocidental, por
exemplo, ao se introduzir lã, com a liquidação do Rei-
chsbank (e naturalmente por inspiração das autori-
dades norte-americanas de ocupação), um Sistema
Federal tlc Reserva semelhante ao dos EUA, com 9
Bancos Centrais, íizeram-no com um aperfeiçoamen-
to: colocou-se um deles, o Bank Deutscher Landçr
(com sede em Francfort-sôbre o Reno), como institu-
to central que comanda os demais. E DENTRO DELE
SITUOU-SE, COMO CÚPULA DO BANCO: E NELE
DIRETAMENTE INTEGRADO, O CONSELHO MONE-
TARIO.

A aparente descentralização alemã (com os seus
nove Bancos) se traduz na realidade por um sistema
fortemente controlado: o Bank Deutscher Lander, por
meio daquele seu Conselho, decide de modo absoluto
sobre a política bancária comum. Procedimento idên-
tico teriam, por certo, os norte-americanos, se lhes
fosse dado hoje estruturar ou reestruturar o seu sis-
tema baseados em critérios de racionalidade, e não
de tradição. Copiariam o sistema da Alemanha Oci-
dental.

Ç A França, por sua vez, antes da nacionalização dos
grandes Bancos, tinha o seu Conselho Monetário

localizado dentro do Banco Central, que é o Banco da
França. Já com aquela nacionalização, tal Conselho
deixou de ser órgão de cúpula do Banco Central, para
constituir-se em órgão de cúpula do sistema bancário.
Ao reestruturar o seu sistema, certamente considerou,
em face da nacionalização, a conveniência de coman-
dar diretamente todo o sistema, ao invés de fazê-lo
(como é regra quase absoluta), por intermédio do
Banco Central. É axlomático. entretanto, que as exce-
ções confirmam a regra.

A reforma bancária
Faracoprojeto

L No projeto Faraco — assim como nos demais sur-
gidos na Câmara e no Senado — se foge à regra

imperante, qual seja a de que, onde não ocorre o sis-
tema de Bancos Centrais múltiplos nem a nacionali-
zação do sistema, o CONSELHO MONETÁRIO É ÓR-
GÃO AUTÔNOMO COLOCADO COMO "CÚPULA DO
SISTEMA BANCÁRIO NACIOANAL", e não como
cúpula do Banco Central.

Trata-se no caso de uma espécie de doença do
papel carbono, enfermidade que consiste na obsessão
do traslado, para o Brasil, daquilo que sendo realmen-
te bom e praticável nos EUA (nas condições especiais
de lá), é entretanto contra-indicado aqui. Como, por
exemplo, o Sistema. Federal de Reserva.

Felizmente se reagiu entre nós contra a preten-
dida imposição da forma descentralizada norte-ame-
ricana, dos Bancos Centrais múltiplos e autônomos; a
apção dominante, e certa, continua sendo a do Banco
('entrai único, caractqrizador de uma forte centrali-
zação.

~T Fiel á sua própria linha descentraliisadora. o pro-
jeto-Faraco nem ao menos encampa aquele sábio

e jâ pragmático principio do nosso sistema de moeda
e crédito, que é o de dispensar especial tratamento às
variadas e definidas regiões geo-econômícas do País,
conforme o proposto pelo sr. Olinto Machado e apro-
vado pelo II Congresso Nacional de Bancos; principio
êsse que se poderá concretizar facilmente por meio da
criação, no Banco Central, de tantas Diretorias Re-
gionnis quantas sejam as referidas regiões.

O Foi por adotar esse último principio, que o nota-
vel especialista, sr. Petrônio de Medeiros Guima-

rães sempre se bateu e se bate, com muito boas ra-
zõgs, pela tese da transformação do Banco do Brasil
em Banco Central, segundo um esquema de formu-
lações que apresentou ao recente Congresso Brasilei-
ro para a Definição das Reformas de Base. Vamos
transcrevê-las e comentá-las, pela excelente contri-
buição que representam para o novo projeto de Re-
forma Bancária que se pretende apresentar ao Con-
gresso:"Artigo 3.° — Considerando a grande extensão do
território nacional, e ante a necessidade de auscultar
com maior precisão as exigências da conjuntura nas
diversas regiões do País, e no mesmo passo levar-lhes
com maior eficiência os benefícios das suas atribui-
ções totais, o Banco do Brasil terá uma sede central,
sedes regionais e sedes locais, a saber:

a) SEDE CENTRAL — Em Brasília (D.F.), com
jurisdição sobre todo o território nacional; .

b) SEDES REGIONAIS (Segue-se a discrimina-
ção das sedes das regiões geo-econõmicas norte, nor-
deste, centro-oeste, centro-leste, centro-sul e sul, e
das unidades da federação que as compõem);

SEDES LOCAIS, constituídas por tôdas as de-
mais cidades do Pais, em que o Banco do Brasil man-
tiver agências;

m
Parágrafo único: Fica o Poder Executivo autori-

zado a ampliar, por decreto, a rede de sedes regionais
e locais, se as necessidades reveladas pela descentra-
lizaçâo administrativa da execução da política nacio-
nal da moeda e do crédito assim o exigirem";
O "Art. 39 - - As Diretorias Regionais exercerão as

funções mistas que lhes cabem, de delegadas da
Diretoria de Operações, cujas instruções observarão
rigorosamente. ¦

Parágrafo único: Quando colidentet, essas ins-
truções, as Diretoria Regionais recorrerão delas, ime-
diatamente, para o Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito.

in "Art. 40 — Além das atribuições especiais que
lhes forem conferidas no Regimento Interno,

compete às Diretorias Regionais:
•— coordenar as atividades das Agências das

respectivas regiões:
— deliberar, dentro das regras e limites fixa-

dos pela Diretoria de Operações, sobre tôdas as opera-
ções que transcendam à competência singular dos Ge-
rentes das Agências sob sua jurisdição:

— propor ao Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito, por intermédio da Diretoria Exe-
cutiva dessa Superintendência, os limites dos encai-
xes bancários, das reservas de numerário a serem
mantidas no Banco do Brasil S.A., das taxas de juros,
descontos e redescontos a serem observados na Re-
giáo. considerada a conjuntura regional, e bem as.sim
as providências de caráter econômico e financeiro que
devem ser postas em prática na Região, em face des-
sa conjuntura;

— realizar em caráter permanente levanta-
mentos estatísticos e estudos da economia da Região,
de forma a conhecê-la profundamente em seus mf»
nimos aspectos, e poder sugerir e orientar providèn-
cias e soluções em prol do desenvolvimento e da se-

gurança regionais;

"["REMENDA pressão foi feita sobre o sr. João Goulart, porseus ''inimigos" íntimos a serviço do Penlágono e doDcuarTainento cie Estado, no sentido de enfraquecer o dis-
positivo de segurança do governo. A manobra consistia em
impedir a nomeação do general Osvino para a pasta da Gue-ra — Jango convidara-o — t< dn substituir o almirante Su-
zanó, na da Marinho, por um "gorila" disfarçado. So o Presi-
dente cedeu em parte a essa pressão — e oxalá não venha
a arrepender-se. disso mais c.èdo do que nrevemos — teve,
pelo menos, o bom-senso de resistir às iniecões que sofreunara. afastar Rnzano. Compreende-se o ódio dos reacioná-
rios e imnerlallstas contra êste. E' um homem fundamen-talmente bom. amigo de seus comandados, profissional 100%,
mas, ao lado disso, é também um intransigente defensor dointeresse nacional e um extremado e sincero patriota. No
dia em cum êle ordenou mie os fornecimentos de combustívelao» iv-"p-..<- ''o p«anpri,ra deixassem de ser feitos oelas emnrê-
sas particulares, estrangeiras, e passassem a sê-lo direta-mente nela "Petrobrás" nesse dia atraiu sobre a sua pessoa,o.s ódios furibundos dos negoclistas c entreguistas que se
beneficiavam dessa absurda e escandalosa situação. A medi-
da não era somente patriótica: era também altamente mo-
ralizadora. pois é do conhecimento rie todos a série de abu-sos a que aquele estado de coisas dava lugar, refletindo-se
de forma dèsprímorlsfl sobre o conceito de que sempre go-zou na opinião pública a nossa Marinha dc Guerra. Quem se
der ao trabalho de comriulsar o relatório do deputado Da-
goberto Sales à Comissão de Inqérito designada pela Câ-
mara para investiear as atividades anlibrasileiras da "Esso"
e da "Shell" ficará estarrecido com as revelações sensacio-
nais que vieram a furo, sobre os negócios da "Mobilou" com
a Marinha. Na ocasião, foi produzido um documento, cuja
autenticidade seu autor reconheceu, no qual se continham
histórias escabrosas a cerca de- proprinas pagas a interme-
diários por aquela empresa norte-americana. Tratava-so
nada mais, nada menos do oue uma carta do seu-gerente
à matriz nos Estados Unidos. Ficou assim provado que havia
gente interessada em que fosse mantido o regime dos con-
tratos com a,s firmas estrangeiras fornecedoras, e isso ex-
plica o fato de, durante todo o longo reinado dos "gorilas"
em nossa Marinha de Guerra, jamais ter sido possível intro-
ciuzir qualquer modificação no "statu quo" estabelecido,
mesmo depois, cio escândalo provocado pela denúncia do-
cumentada feita pelo coronel-aviador Anderson Mascare-
nhas àquela comissão dc inquérito.

Os nossos "gorilas" são irracionais, politicamente. Do pon-
to de vista da "defesa" individual, são, porém, mais vivos
do que o Schmidt ou o Lucas Lopes. O almirante Suzano
acabou com essas mamatas. Dai o ódio que há contra êle.
Dai a admiração que todos os patriotas, todos os brasilei-
ros de vergonha votam a êsse bravo marinheiro, coberto
de serviços ao seu pais e à sua classe. Jango fez bem em
mantê-lo no posto, que tanto tem sabido honrar.

l*i

Pontos nos ii

— elaborar freqüentes relatórios relacionados
com as atividades referidas no item anterior, a fim de
manter informadas as Superintendência da Moeda e
do Crédito e a Diretoria de Operações sobre a conjun-
•tura-e-os problemas regionais;

— apresentar à Superintendência da Moeda e
do Crédito e à Diretoria de Operações, semestralmen-
te, um relatório das atividades da Diretoria Regional
e das Agências da Região, no correr do semestre ante-
rior, bem como da conjuntura e da evolução económi-
ca regionais;

7) — manter um cadastro geral das empresas c
atividades industriais, comerciais e rurais, da Região;

8 —: cumprir tôdas as determinações oriundas da
Diretoria Executiva da Superintendência da Moeda e
do Crédito e da Diretoria de Operações".

11 Comentando as proposições acima, devemos di-
zer que concordamos em que as Diretorias Regio-

nais, nelas propostas, atendam, de certo modo, aos
adeptos do Sistema Federal de Reserva norte-amerl-
cano; pois que tais Diretorias Regionais (nessa fór-
mula de transação) se incumbiriam de exercer, nas
sede das regiões geo-econômicas, o papel daqueles pre-
tendidos Bancos Centrais Autônomos, mas com a in-
comparável vantagem de atuarem com uma autono-
mia-controlada, ou seja, sob a disciplina e orientação
geral determinadas pela cúpula do BANCO CENTRAL
(único). O que eqüivaleria a evitar-se o risco de se
converterem aqueles organismos regionais em livre-
atiradores e, portanto, em agentes da desordem eco-
nómico-financeira, em ve? cie agentes de uma. politica
racionalmente planejada, em função de todo na-
cional.

¦J O Voltando à doença do "papel carbono"; o proje-
to-Faraco. em confronto com as formulações do

sr. Petrônio de Medeiros Guimarães, revela-se fia-
grantemente uma improvisação a martelo, do modelo
norte-americano, quando esposa o esquema do CON-
SELHO MONETÁRIO AUTÔNOMO, fora do Banco
Central e como cúpula do sistema bancário. Êle parte
do presuposto de que temos (ou deveríamos ter) uma
série de Bancos Centrais (e não apenas UM), ou do
presuposto de que teria havido aqui no Brasil uma na-
cionalização ampla, como no caso da França.

Ao seguir tal orientação, o projeto-Faraco nem ao
menos considerou a realidade de que nos próprios Es-
tados Unidos o Conselho Monetário é cúpnla dos 12
Bancos Centrais, e não "cúpula do sistema bancário",
como aquele deputado a rigor pretende, para o Brasil.

Ninguém (mas ninguém, mesmo), de mediano
bom senso, colocará a Diretoria de uma Empresa fora
dessa Empresa. Seria isso desligá-la da realidade. Se-
ria separar a cabeça do corpo. Ao contrário, todos
obviamente colocam a Diretoria de uma Empresa den-
tro desta mesma, para que possa viver os seus proble-
mas, sentir as suas pulsações, provar a tôdas as suas
atividades.

Velho, mas ainda hoje absolutamente certo, é o
brocardo: "O olho do dono engorda o cavalo".
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Q MESMO Tribunal Elei-
toral dc São Paulo.

que negou registro a nu-
merosos candidatos a
deputados e cassou os
mandatos de outros, ia
eleitos por expressiva vo-
tação, acaba de ser obje-
to de gravíssima dentai-
cia por parte do sr. Salva-
dor Losacco, representai!-
te do PTB na Câmara Fe-
deral.

Na sessão do dia 16, da
Câmara dos Deputados,
Lossaco declarou, em dis-
curso, ter no Banco da
América, cujo presidente
é o sr. Herbert Levy, pre-
sidente da UDN, a conta
gráfica de um dos juizes
daquela corte, o de nome
Muniz Barreto, na qual

Corrupção no TRE de São Paulo

ieiz que cassou mandato de
deputa
justamente nas vésperas
do julgamento do recur-
so interposto contra aque-
Ia medida pelos prejudica-
dos, foram lançados dez
milhões de cruzeiros! Ape-
nas...

Losacco acusou de su-
bôrno todos os membros
do TRE paulista, abrindo
exceção para o juiz Pas-
coal imperatriz, represen-

tante dos advogados.
Após historiar a atua-

çâo do TRE de São Paulo
no caso dos candidatos
acusados de comunistas
pela policia, a qual classi-
ficou de inconstitucional e
ilegal, exigiu o deputado
petebista a apuração ur-
gente do escândalo daium-
ciado e conseqüente ex-
purgo no Tribunal Eleito-

ebeu lu mi
ral, sob pena de continuar
descrente na Justiça o
de ter de "realizar uma
eleit orado paulista ou
nova revolução para mo-
rallzar o voto no Pais".,
Alertou o Congresso para
a necessidade de modifi-
car-se a composição dos
tribunais brasileiros tor-
nando-a "mais democra-
tica e menos propriedade

da maioria privilegiada
que domina o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário,
frustrando inteiramente
a vontade do povo brasi-
leiro".

No momento em que Lo-
sacco formulava sua gra-
vissima acusação, perante
o Plenário estarrecido, o
sr. Herbert Levy achava-
se pre&ente, tendo-a ouvi-

do de cabo a rabo, sem,
no entanto, opor-lhe a
menor contradita, o que
não deixa de ser estranho,
dada a sua condição de
presidente do Banco do
América.

Na sessão seguinte, do
dia 17, o si' Afrânio de
Oliveira foi a tribuna pa-
ra defender os j u f ? e s
acusados. A verdade, po-

rém, é que se ateve a ira-
ses de outro efeito — "a
honra de nossos magistra-
dos está acima de qual-
quer suspeita" etc. etc. —
não apresentando nenhu-
ma contraprovs que Inva-
lidasse a acusação.

O caso, aliás, é muito
simples. É o próprio juiz
Muniz Barreto requerer
uma perícia nos livros do

Banco e, por essa forma,
demonstrar que nenhuma
quantia de vulto foi lan»
cada na sua conta correu-
te, na véspera do julga-
mento em que foi "mag-
na-pars". Nem S. Exla.,
nem o Banco, cujo presi-
dente, como dissemos,
acumula essas funções
com a de presidente da
UDN, têm o direito de
agarrar-se à tábua de sal-
vação do sigilo bancário,
para se eximirem a essa
sindicância.

Losacco fêz outra grave
denúncia: a venda de vo-
tos em branco pelas Jun-
tas Apuradoras, com o co-
nhecimento do Tribunal
Regional Eleitoral.

Tudo isso precisa e de-
ve ser posto em pratos
limpos. Esperemos que o
seja.

r't

Servidores da NOVACAP Acusam Sette Cântara:

Gravíssima a sit abastecimento
BRASÍLIA (Do correspon-

dente) — A Associação dos
Servidores da NOVACAP,
por seu presidente (Geral-
do Campos) e vice-presiden-
te (Vicente Medeiros), en-
viou longo memorial ao sr.
João Goulart, expondo-lhe
com minuncias e a base de
dados impressionantes a
grave situação do abasteci-
mento alimentar da popula-
ção do Distrito Federal

Vamos resumir para os
leitores o que ocorria antes
e o que ocorre atualmente
em Brasília, a êsse respeito.

Brasília era abastecida por
supermercados mon tados.

organizados c dirigidos pelo
Serviço de Subsistência da
NOVACAP. Esses mercados
funcionavam como verda-
eleiros armazéns reguladores,
pois não tendo como objeli-
vo principal o lucro, muito
menos o lucro excessivo com
a exploração cio consumidor,•aquele Serviço achava-sc
perfeitamente em condições
ele suprii' a população de
Brasília de gêneros dc pri-
meira necessidade a preços
bastante razoáveis. Isso
obrigava o comércio particu-
lar a moderar seus ganhos,
com real benefício para o
povo.

Mesmo tendo de importar
mercadorias de São Paulo,
da Guanabara, do Paraná e
do Rio Grande do Sul, pa-
gando por elas os altos fie-
tes do transporte rodoviário,
o Serviço de Subsistência da
NOVACAP conseguia man-
ter os preços em nível aces-
sivel à bolsa do consumidor,
a cujo orçamento doméstico
não se impunha, assim,
qualquer .sacrifício, muito
menos sacrifício acinin do
limite máximo dc suas pos-
sibilidades. como está acon-
tecendo agora em virtude
da reviravolta operada no
abastecimento de Brasília.

Em julho do ano passado,
com efeito, o então Prefeito
Sette Câmara teve a luml-
nosa idéia de transferi-lo
para uma empresa privada,
a Sociedade de Abasteci-
mento ele Brasília (SAP),
que "recebeu de mão beijada
um vastlissimo patrimônio
constituído dos supermerca--
dos existentes, com toda* as
suas caríssimas instalações,
granjas-modelo, armazéns,
dezenas de viaturas, incluin-
do caminhões frigoríficos, e
um estoque imenso de mer-
cadorias", conforme denun-
cia o memorial enviado ao
Presidente da República pe-

Elegibilidade dos Sargentos:

1 Emenda constituciona
definitivamente à co

§ndo lim
sia!

2 
Garantido igualmente aos soldados,
o direito de votar e ser votado!

los srs. Geraldo Campos e
Vicente Medeiros. Tudo de
propriedade da NOVACAP,
que por isso não recebeu um
ceitll de indenisação!

Acrescenta o impresslo-
nante documento:"Não somente isso. A di-
rcção da novel empresa pas-
sou a admitir novos funclu-
nários. muitos deles com sn-
lários bastante mais eleva-
elos do que os pagos pela
NOVACAP, aos seus servido-
res postos à sua disposição.

Se a Prefeitura já dispu-
nha de mão-de-obra mais
barata e competente, só um
puro desatino ou manobra
politiqueira poderia justifl-
car a onda de empreguismo
criada na empresa. Além dis-
so, gerou um grave problc-
ma social: — o pessoal an-
tigo da NOVACAP, todo êle
especializado e capacitado
nas atribuições inerentes ao
seu serviço, foi e está sendo
devolvido à Companhia, sem
qualquer justificativa piau-
sível. Habituados, desde
quatro, cinco e seis anos. cx-
clusivamente. ao trato dos
assuntos de abastecimento
alimentar, cm que se er.pe-
cializaram, esses servidores

BRASÍLIA (Do correspondente) — Uma comissão do
Clube de Suboficiais, Subtenentes e .Sargentos das Forças Ar-
madas e Auxiliares, composta do sargento Antônio Prestes
de Paula, presidente do clube e da comissão, sargento Ama-
ro Umbelino de Santana, secretário, suboficial Luís Francis-
co das Chagas, sargento Alfeu Magalhães de Mendonça e
sargento Evaristo Cubas, procurou o deputado Lívio Braun,
do PTB do Rio Grande, solicitando-lho a apresentação cie.
emenda constitucional, que. dando forma mais clara c mais
explícita aos incisos da Carta Magna referentes as inele-
gibilidades, liquidasse de vez a questão da elegibilidade dos
sargentos, posta em dúvida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A emenda ficou assim redigida:
"Suprimo o $ único do art.

132 e altera a redação do
art. 138.

Art. 1." — art. 132 da
Constituição Federal passa
a vigorar sem seu paràgra-
fo único, com o seguinte
texto:

"Não podem alistar-se
eleitores:

I — os analfabetos:
II ¦— os que não saibam

expremir-se na lín-
gua nacional:

III — os que náo estejam
privados, têmpora-
riamente ou defini-
tivamente. dos direi-

tos políticos
Art. 2.° — Redija-se assini

o art. 138 da Constituição
Federal:

"São inelegíveis os inalis-
táveis"

Justificação: Esta modiíi-
ticação da Constituição jus-
tlfica-se \en. face das polê-
micas surgidas com o regis-
tro e eleição de sargentos
das Forças Armadas para as
Casas Legislativas do Povo e
o conseqüente não reconhe-
cimento da elegibilidade dos
mesmos pelos Tribunais Su-
pertores da Justiça Eleito-
ral"

O deputado Livio Braun
necessitava, regimentalmen-
te de 108 assinaturas, para
a apresentação da Emenda.
Sem maior dificuldade, no
entanto conseguiu, de saída
coletai cerca ele 150 Como
sua incorporação ao texto
constituciona1 depende de
aprovação, pelo Congresso,
em duas sessões legislativas
consecutivas — no caso a

de 63 e a de 64 — sonien-
tu neste último anu o assim-
to ficará resolvido, em tem-
po. contudo, de alcançai ;i
eleição presidencial de 65
e a futura renovação da
Câmara e cio Senado le-
derais e das asemblcia.- es-
taduals

Espera-se que numa de
suas primeiras sesòet ele
mareio o Supremo Tribunal
Federa) dé ganho de causa
ao recurso interposto pelo.'-
sargentos contra a lutem-
pestiva sentença do TSE.
De qualquer maneira c oom
que a questão seja definiu-
vãmente aclarada no texto
constitucional, a fim cie evi-
tar a reprodução do episo-
dlo, que tanta e tão justa
celeuma levantou e conti-
nua a levantar entre a ofi-
cialidade inferior de nossas
Forcas Armadas Não nos
esqueçamos de que o esdru-
xulo veredictum do TSE co-
lidiu frontalmente com ju-
risprudència firmada do Su-
premo Assim, não seria
impossível que eventual
maioria de membros reacio-
nários daquela corte de ius-
t:«a eleitora) futuramente1
voltasse a repetir o gesto tn-
feliz de seus colegas- que
cassaram o diploma do sar-
gento Aimoré Cavalheiro,
violando a lei e passando

por cima de todos os prece-
dentes.

Os sargentos constituíram
por toda parte comitês
pró-eiegibiliclade, que estão
agindo intensamente no sen-
tido do reconhecimento dos
direitos da classe, como pro-
va a iniciativa tomada pelo
de Brasília e consubstancia-
da na Emenda Livio Braun,
pela qual as praças de pré,
inclusive, terão não só o di-
reito de votar, que ainda nâo
têm e não deixa de ser um
absurdo, como igualmente o
de serem votadas. No mun-
do inteiro,. o soldado vota.
Só entre nós é que é proi-
bido de fazê-lo, muito em-
bora sua mulher e seus fi-
lhos o possam, o que restil-
ta num perfeito contrassen-
so: a família pode votar, o
chefe da família, não... O
soldaio pode morrer pela
Pátria, na trincheira. Não
pode, entretanto, opinar sô-
bre o seu destino, numa ca-
bine eleitoral. A defesa da
Pátria é entregue, dêsse mu-
do, a homens a quem se con-

i sidera inaptos ao exercício
da cidadania! A Emenda
Braun. iniciativa dos nossos
sargentos, vai acabar com
essas sobrevivências do feu-
dalismo politico na legisla-
cão eleitoral. Devemos todos
apoiá-la com o maior vigor.

Comício de
¥fõTõ cTCübã

Em apoio ao Encontro
Nacional e ao Congresso
Continental de Solidarie-
dade a Cuba, a realizar-
se no Rio de Janeiro, de
26 a 30 de março, terá lu-
gar no próximo sábado,
dia 2 de fevereiro, às 20
horas, no Largo do Ma-
chado, o Comício de Apoio
ao Congresso Continental
de Solidariedade a Cuba
Um conjunto de artistas
de rádio, televisão e tea-
tro abrilhantarão àquela
festividade. As Comissões
convidam o povo do Rio
de Janeiro e cidades vi-
zinhas para êsse grande
ato público de solidarie-
dade a Cuba.

estão encontrando dificul-
oades para empregar suas
atividades noutras tarefas.
Talvez venham aumentar,
dentro em pouco, a leva as-
saz avultada de trabalhado-
res sem ocupação imediata
para a sua força de traba-
lho Acrescente-se a isso
que os novos elementos ad-
mitidos. nem de longe se
equiparam em experiência,
tirocinio e dedicação, aos
antigos. E muito menos no
terreno da honestidade, o
que. nesses adventicios da
SAB, está sendo muitíssimo
discutido. Não obstante a
campanha difamatória con-
tra os nossos companheiros,
feita sob encomenda e paga
a certos órgãos de ímpren-
sa suspeitos amilhada nos
cofres públicos a verdade é
está: os ratos não são os
trabalhadores da NOVACAP.
Eles chegam, às levas, de
fora, investindo contra os
queijos cia SAB".

Os resultados da evidente
negociata, pela qual o sr.
Sette Câmara teria de ser
devidamente responsabiliza-

(alçados Clark:
(Conclusão da pág. 71

traordinária de 30-3-61 que
aprovjetta elevação-do capi- ¦
tal para Cr£ 220.000.000.00,
mediante capitalização de
reservas e reavaliação do
ativo Portanto, um aumen-
to de 40 milhões no capital,
sem qualquer novo investi-
mento

No "Diário Oficial" de
26-11-61, tem-se a ata da
assembléia cera) extraordi-
nária de 31-7-61 que apro-
vou o aumente, do capital
para CrS 252 000 000.00, pela
capitalização de reavaliação
de ativo Um aumento de 32
ir) i I h õ e s no capital, sem
qualquer novo investimento

Em assembléia dn 4-9-fil.
ata publicada no "Diário
Oficial" de São Paulo, em
26-11-61, o capital foi eleva-
do para CrS 302 000.000.00
Desta vez. quem sabe. a úni-
ca, o aumento foi realizado
em dinheiro.

JÁ SE ENCONTRA NAS
PRINCIPAIS LIVRARIAS

"A Rebelião do* Povos Coloniais"
DE

AMILCAB ALENCASTRE
Os oovof ctnomois superem velho.* teorias —

Isroei base colonioliste? -ic Médio Oriente — Extran
geinsme * desenvolvimento Econômico — O desterre
violente dos árabes palestinos — China Popular der-
rato MalthiB .- Ajudo econômico colonialista — O
neocotonialisme do Alemanha Ocidental — Luzo
Tropicatismo, teoria colonialisto superado — etc.

Brasília
do, foram os seguintes: os
gêneros, de saída desapare-
ceram do mercado, inclusi-
ve o leite, a carne e os ovos,
o estoque deixado pela
NOVACAP foi todo êle in-
tetramente remarcado pela
SAB sem que esta. no en-
tanto, por éle pagasse um
centavo sequer, as merca-
d o r i a s. ao reaparecerem,
passaram a ser vendidas por
preços superiores aos vigen-
tes na praça!

Nunca se viu maior nem
mais escandaloso "panomâ".
Uma organização do Poder
Público, cie interesse coleti-
vo, é transformada em es-
tabelecimento particular e
doada aos — sim doada! —
aos incorporadores dêste,
com todas as suas instala-
ções e bens imóveis e se-
moventes, como se fosse pro-
prledade ou fazenda da au-
toridade que realizou seme-
lhante falcatrua pela qual
a população de Brasília eslá
pagando o pesado tributo de
um encareciniento brutal rio
custo de vida Antes da SAB.
a carne custava 130 cruzei-
ros o quilo: lioir custa 230.
O arroz custava 60: hole,
custa 170 O feijão custava
28: hoje custa 90 A dúzia
de ovos custava 130; ho.ie.
custa 200. Lsso em pouco

mais de seis meses! E tudo
em nome da "livre emprê-
sa"!

O memorial da Associação
dos Servidores da NOVACAP
pede "a imediata anulação
do ato constitutivo da So-
ciedade de Abastecimento
de Brasília, por ilegal e da-
noso aos interesses do povo,
além de lesivo ao patrimônio
da NOVACAP da Prefeitura
elo Distrito Federal e da Na-
cão" bem como a devolução
elo acervo do que a SAB ln-
dèbitamente se apropriou,
graças à complascência cri-
mínosa c a irresponsabilida-
de do sr. Sette Câmara.
Trata-se. como muito bem
acentua o memorial, de "im-
perativo da moralidade ad-
niinistrativa", além de. a-
crescenta.mos, de um caso de
.salvação publica pois a po-
pulação de Brasília está sen-
elo roubada e esfomeada pe-
Ias beneficiários da espan-
tosa maroteira, os "tuba-
rôes" da raia Acre, do Rio, o
da rua da Cantareira, de 3.
Paulo.

Quanto ao sr. Sette Câ-
mara, espera éle. no "dolco
lar niente" do Guanabara,
que o governo lhe dê uma,
embaixada. Antes, porém,
deveria responder a inque-
rito

HA ORDEM
ÜOIMA

EDNA LOTT

Vimos hoje às pági-
nas dêsse combativo ór-
gâo da imprensa nacio-
rialista para formali-
zarmos. agradeeida. a
apresentação du colu-
na "Na Ordem dc Dut"
que a partir desta data
passa a ser publicada
sob a nossa responsábl-
lidade.

Trata-se de uma Ini-
clativa de nosso emi-
nente amigo e compa-
nheiro de lutas nacio-
nalistas Dr. Oswaldo
Costa, digno diretor
desta folha à qual pro-
curaremos, na medida
das nossas modestas
possibilidades, d n r o
melhor desempenho.

Nessa coluna segui-
remos, obviamente, a
linha de ação do Mo-
vimento Nacionalista.
E' oportuno também
salientar que. eomo
deputada estadual ria
Guanabara, encara re-
mos prioritáriarrente
os problemas que Inte-
ressam.a nossa sofrida

e desgovernada terra
carioca. A luta pela
emancipação nacional
exige, no entanto que
estejamos vigilantes e
atentos aos problemas
mais eruciantes que se
colocam ao conjunto do
novo brasileiro Legis-
lar e psArover oara o
povo dentro do bom
s p n t i d o nacionalista
imrjtlcan* àqueles que
foram guindados ã po-
sicão de comando por
escolha popular, uma
múltipla p infatierável
derlieacão. Hoje em dia
começa o povo a ter
aquilo que constitui
apanágio de um pais
aue 'caminha a passos
laraps nara o seu ama-
durecimento: consclên-
cia politica.

Povo que decide povo
que eritíon povo que se
afirma é sinônimo de
povo no limiar da
nmanoinacno. Contrl-
buir ainda que mndes-
tamente para acelerar
êste processo, constitui
o nosso objetivo. Ai tens
pois. companheiro, tua
coluna. Ajude-nos com
o látego da crítica e
eom o subsidio da su-
gestão, que estaremos
plenamente recompen-
sados.

OBSERVADOR MILITAR

Trama
"gorila"

no
Nordeste

^SSUNTO de magna importância nos bastidores da contra-
revolução brasileira é sem dúvida aquele que trata da

ação "gorila" no Nordeste, representada pela cúpula do rv
Exército, apoiada e estimulada pelo Pentágono.

ultimamente vêm sendo intensificados os trabalhos de

planejamento nesse sentido Profundas modificações vêm
sendo introduzidas no sistema militar do IV Exercito paramelhor prepará-lo para a ação contra-revolucionária. pre-ventiva ou repressiva.

Vale lembrar aqui o carátei ilegal ele algumas dessas
modificações que prevêem entre outras coisas, a criação de
uma 5a seção tmelhor diríamos 5° coluna) dedicada aos"assuntos civis do covêrno militar" e a inclusão pura e sim-
pies de elementos civis como o padre Melo c o padre Crês-
po, no E.M do TV Exército Tudo como se vê. completa-
mente à margem dos mais taxativos dispositivos regulamen-
tares A tropa, está prevista uma organização tipicamente
policial que desfigura completamente a sua estrutura de tro-
pa regular que tem as elevadas missões previstas na Consti-
tnição e não as rie simples volante; para perseouir nordes-
Unos reduzindo-o* Injustamene as condições de vis can-
gaceiros

— "Coronéis'' e capangas reconhecidos como tais pelo
próprio comando do TV Exército, já que assim os designa em
documentos oficiais estão previstos para atuar juntamen-
te com essas tropas volantes

6 o caso de se perguntar-
Por que nas locubracões táticas dos homens que inte-

gram a cúpula do IV Exército Castelo Branco. Aragão. Mu-
rlci e outros, náo ocorrem as hipóteses mais viáveis para os
dias que passam tais sejam as do bloqueio do nordeste pela
esquadra ianque e a do desembarque de tropas da mesma
procedência?

Os motivos dessa hemlplegia tática estão claros Apa-
vorada que está essa cúpula com o contacto com uma rea-
lidade cada vez mais concreta que é o formidável acenso
das forças populares ao poder, não vacila em planejar no

sentido de entregar a pátria ínerme a fúria repressiva do
imperialismo.

Nesse quadro, a peça de maior Importância no momen-
to é o "tema" com o qual pretendeu o comando do IV Exér-
cito testar êsse dispositivo de repressão Trata-se sem dú-
vida de um documento de grande significação freudiana
porque nele são vistos eslravasarem todos os recalques e to-
dos os temôre.s que constituem um verdadeiro complexo de
culpa daeuieles que sabem que têm contas á ajustar com o
povo

Não é pois. por acaso que no "tema" em questão l<--se
previsões com essas: ¦

"A revolta, há muito lá vinha fermentando no sele rias
massas operárias e camponesas dos intelectuais de esouer-
ela e elos pequenos proprietários em prnrrsso dr prnietnri-
zação". Os grifos são nossos É surpreendente constatar no
entanto, que de um trecho que retrata com toda a intelresa a
situação social do uordeste onde desnudam as mais noto-
rias contradições de tatifúndlo e de imperialismo nâo te-
nha os "gorilas" do TV Exército tirado outras ilações que não
as de reprimir pela violência, os Inatos anseios da? massas.
Depois vemos outro trecho que localiza eom clareza um dos
temores do rv Exército iustlfica as provocações "eorilas" e
a atuação de militares Ianques que se têm verificado em
certas áreas revelando também os propósitos sinistros dessa
gente:"As policias militares fraclona*am-se nos diversos Es-
tados, passando sua minoria para o lado revolucionário,
salvo na Paraíba onde revoltou-se inteiramente acabando
por fazê-lo também o governo civil. Esta situaçãu determi-
nou a solicitarão do estado de sitio para a região".

Assim, de temor em temor chegam os táticos do IVExército ao delírio como que se pode vêr pelo trecho quese segue em alto e bom estilo fiecionista:
"Nesse intervalo, o Exército Revolucionário expandiu-se

consideravelmente Sua.s ações tornaram-se cada vez maisvigorosas tendendo a passar ao de luta convencional Po-iam nesse período, assinaladas pelo comando de área de-sembarqiies de meios ematerlal e pessoal técnico), de pro-ceriênela nacional e estrantrelra Estes, oriundos do camposocialista particularmente da China e Cuba Annas auto-
mátlcas e morteiros tle origem 'checa foram também assl-
n alados"

Como se vê rax» tática cie atfmortzacão dirigida prin-cipalmente á neauenn burguesia não é nova.
Ela já vem em uso há multo tempo no setor de propa-

ganda subliminal Em Miami por exemplo como em ou-trás cidades americanas alarmes ante-aéreos e exercidos
de defesa passiva são impostos freqüentemente às popula-
ções no sentido de manter acesa a chama belieista dos ho-
mens do Pentágono — e em estado de desenvolvimento a
Indústria armamentista eomo convém aos homens de Wall
Street

Afora esses aspectos uns até de cerís comicidade nâo
se pode perder de vista o conteúdo sinistro dessa trama vol-
fada agora particularmente contra a estabilidade do governo
Armes em Pernambuco

Há mesmo indícios de que essa trama tem ramifica-
ções em outros pontos do pais Ficamos hoje por aqui. pro-metendo trazer as nossos leitores informados na medida
que novos fatos se forem delineando.
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TRIB ÍA DOS
Abrimos as colunas da "Tribuna 

_dos Leito-
res" a todos os nacionalistas e patriotas que
desejam transmitir-nos as suas críticas, as
suas observações, as suas sugestões. Aqui
publicaremosT semanalmente, trechos das Inú-
meras cartas que recebemos. Publicaremos,
também, artigos e comentários, mesmo gue os
P°ntos de vista de seus autores nem mesmo
coincidam com os do 0 SEMANÁRIO. Escrevam,
amlg°g leitores, mas sejam breves e concisos!

MINISTRO ARGENTINO
De Noraldino Souto, cm Belo Horizonte, recebemos aseguinte carta:

— Quero alertar êste
prestigioso jornal contra a
intervenção indébita do ex-
embaixador argentino no
Brasil, Carlos Muniz, agora
ministro do Exterior daque-
Ia nação irmã. O fato é que.no último número da revis-
ta americana "Visão", foi
publicado um tópico em quese disse que a missão do
chanceler argentino a VVas-
hington seria a de dar in-
formações sobre supostos
perigos a que o Brasil está
sendo sujeito pela crescente
influência comunista no
nosso governo, Agora, no"Jornal do Brasil" cie 20 rle
janeiro dc 1963. em despa-

GADO HUMANO
Sob o titulo "Nordestino

custa 4.500 cruzeiros cm
Goiás", o leitor Nelson Da-
nesi manda curiosa notícia
publicada pela 'Tolha de
São Paulo", do dia 28 de
novembro de 1962. Vamos?
transcrever o inacreditável
artigo:

GOIÂNIA, 27 (IP l _ Nor-
destinos continuam a ser
vendidos, em Goiás, sem que
as autoridades tomem pro-
vidências. Sábado último,
perto do Instituto Médico
Cirúrgico, nesta cidade, en-
contrava-se um caminhão
toldado, procedente do nor-
te da Bahia, que transpor-
tava "9 famílias norüestiWUfi '

ao município de Rubiatú,
onde serão entregues a fa-
zendeiros.

Cada nordestino será ven-
dido a 4.500 cruzeiros (para
pagar o preço da passagem)
e terá de trabalhar durante
vários meses para saldar a
"divida"

O tráfico de nordestinos
tem mercado também em
Minas e as autoridades fe-
derais e estaduais permane-
cem inertes. Fazendeiros de
Itulutaba (MG), às margens
do rio Parnaiba, compram-
nos quase diariamente. Mui-
tos são os retirantes que
morrem durante a viagem,
por causa dos maus tratos
que recebem.

chos da France-Prcsse leio
esta declaração do minis-
tro: "Compartilhamos os
mesmos Interesses e os mes-
mos Ideais com os Estados
Unidos" e. mais adiante,
esta frase: "Nâo é minha
intenção fazer negociações
no campo econômico. De-
sejo. entretanto, discutir
alguns temas importantes
com respeito a nossos dois
países e algumas coisas de
significado continental"
Está aí a prova do delito
descarado contra a nossa
pátria! Onde está n gover-
nador Leonel BrisMla. que
não desmascara essa intru-
jice?

JOGO DO BICHO
O estudante Noraldino

Souto, de Belo Ilorizon-
te, descobriu nova moda-
lidade de iôgo do bicho!
Di7 êle:

— Há dias. vi nos Jornaisda "sadia" ou melhor na"Imprensa norte-americana
em versão portuguesa" como
diz Brizola que tlnlwrr da-
do ao mastim A^.sis Cha-
teaubrinnd o seu nome a ura
jumento. Aqui entre nós,
mun grupo de estudantes
nacionalistas comentávamos
o poi que de nâo ser o burro
o escolhido Saindo do anti-
Brasil Chn teaubrinnd. vemos
que poderíamos dar nomes
de animais bem caracteriza-
dos a conhecidos entreguis-
tas, que não honram as cal-
ças que vestem nem o nobre
torrão que pisam. Por exem-
pio* Davld Nasser seria o
burrinho. que vive a lamber
os_pçs. da Í>Uír.o..grnnde i_Ro-_berta -Marinho" tem Todo :õ
leito do rato;,. Amaral .Pei-
xoto nada melhor o caracte-
riza d0 que o porco, que vi-
ve sugando o Brasil: Lacer-
da é o morcego, que ajuda
a sugar-nos impiedosamen-
te; Armando Falcão - a
mosca, que vive zumbindo a
serviço da "Standard" sem
que ninguém, felizmente,
lhe dê atenção. Na verdade,
todos são vermes em luta
contra o povo, Felizmente,
ai vem Brizola para acnbar
com essa canalha

BIOMBO /

üm leitor da Tijuca, Rio
de Janeiro, que não queridentificar-se, manda pe-
qneno trabalho, intitulado"Biombo", sobre democracia
e nacionalismo. Vamos
transcrever alguns trechos:

— No Brasil só tem havido
biombo para proteger as
patifarias dos privilegiados.
Mas governo democrata,
que é bom, só em propagan-
da. O presidente é uma es-
pécle de guarda do tabique;
presta jura aos que estão
atrás. Estes, por sua vez,
roubam-nos, enchem as pe-
hitenciárias de pobres Infe-
lizes e, com cinismo, dizem
que assim fazem para pro-
teger a coletividade. E,
quando aparece um farol a
iluminar o caminho certo,
eles, com a força da lmpren-
sa, procuram transformá-lo
em dragão maligno, que
quer devorar a coletividade.

Falam muito em demo-
cracla e liberdade, mas não
admitem que ambas sejam
realmente praticadas O po-
der político, na realidade,
jamais será exercido demo-
cràticamente. onde estiver o
poder econômico. São con-
tra o nacionalismo, porque
sabem que é o único senti-
mento capaz) de derrubar o
biombo e substitui-lo por
um governo democrático.
Do comunismo, que ainda é
uma teoria utópica, fizeram
um fantasma horrível

Ê por isso que defendo um
governo que tenha o poder
do povo, para o povo, pelo
povo, e não um biombo pro-
tegendo ladrões Um amigo
vem queixar-se dos ricos,
diz que é contra eles Mas. o
que me põe contra essa
gente, é justamente porque

são os ricos que criam a ml-
séria Se eu sou contra a
miséria, naturalmente que
sou contra os que dela se
nutrem.

Vamos, presidente. Derru-
be o biombo e dê-nos um
Estado capaz de acumular
0 poder dos trabalhadores
em beneficio da coletivida-
de.

ESTABILIZAÇÃO
DA MOEDA

Bento Manoel Siqueira,
que se diz modesto lavrador
do Interior paulista e leitor
um trabalho de sua auto-
ria. escrito em 1959, "que
de O SEMANÁRIO, manda
ainda não perdeu a oportu-
nidade" Vamos transcrever
na integra o artigo em ques-
tão. intitulado "Estabiliza-
cão da moeda":

— Em 28 de fevereiro do
corrente ano, pelas colunas
amigas da "A Folha de
Monte Alto", publiquei um
modesto artigo sobre "Re-
forma Cambial", artigo êsse
também impresso em forma
de circular e enviado aos
governadores e Assembléia*
de todos os Estados, minis-
tros e altas autoridades da
República.

Grande número dessas
personalidades e altas au-
toridades. se manifestaram
interessadas pela forma
proposta e. de alguma ma-
neira deram o sen apoio u
tal plano

Aconteceu que daquela
data para cá, a nossa si-
tuação cambial piorou con-
slderàvelmente e a nossa
moeda continuou a descei
vertiginosamente, tendo há
poucos dias atingido o seu
ponto mais baixo no merca-
do livre: 202 cruzeiros por
dólar americano!

Essa situação desespera-
dora poderá levai o pais a
um colapso econômico e fi-
nancelro. isso não pode con-
tinuar assim por muito tem-
OO.

As altas autoridades res-
ponsávels pelos destinos do
pais precisam encontrar de
qualquer maneira uma fór-
mula de deter essa avalan-

OBRAS SOVIÉTICAS
Jesus Chaves Martins,

de Bambuí Minas Gerais,
pede um catálogo de
obras soviéticas, sobretu-
do as referentes ao regi-
me socialista.

RESPOSTA — Aconse-
lhamos o leitor a escrever
diretamente para a Edi-
torial Vitória, rua João
Pablo Duarte. 50 — Rio
de Janeiro.

che de désiqúilibrlo nione-
táno e econômico sub pen»
de desencadeai kbalos so-
ciais e pôr mesmo em pen-
go a estabilidade do res:)/
me.

E preciso estabilizar a vi-
da econômica do país. todü
o mundo o diz

As medida'! capazes de
trazer essa estabilização
sáo também bem conhecidas
e podem ser resumidas no
seguinte:

11 Equilíbrio orçamenta-
rio da União em primeiro
lugar também dos Estados
e Municípios

2) Proibição da importa-
cao de tudo que fôsse sunér-
fluo ou dispensável.

3) Relações comerciais
com todos os paises do mun
do e vender o máximo de
tudo quanto pudermos dis-
pôr

4) Trocar ou vender pa
ra todos os países produ to.^
ou mercadorias nossas por
outras de que tenhamos np-
cessidade

9) Fomentar por todos
os meios o aumento da pro-
dução agrícola, pecuária
industrial e mineral

Esses, cinco itens resu-
mem o que de mais pre-
mente necessitamos fazer

Transformai como lá dis-
se na "Reforma Cambial" c
valor do meio circulante
para uma nova moeda C.F
.na base de 100 cruzeiro?
atuais para 1 cruzeiro forte

Completar até o máximo
o meio circulante para 2 bi-
lhões de cruzeiros fortes

Essa nova moeda é o CF
seria como também lá foi
dito dividido em 100 centa-
vos e cada centavo corres-
ponderia a 1 cruzeiro da
monda atual

Em seguida deveria ser fi-
xado o dólar americano em
2 cruzeiros e nessa mesma
base e paridade as moeda.*
dos demais países com que
mantemos relações comer-
elals. o aue seria consectul-
do de acordo com o Funde»
Monetário Internacional (nu
sem êlei

Pleiteamos, eni síntese'-"estafillfzacâ'ò"'~da' nvioedtr- na
base inclina: fixada em le)
ou decreto, para. de um dia
para o outro vigorar em
todo o território nacional
sem dar tempo aos aprovei-
tadores que sabem tirai
partido de tudo em provei-
to próprio,

A desvalorização por mala
tempo do cruzeiro, se nos
afigura intolerável

Qualquer covêrno que es-
teja no poder no próximo
qulnoüênio. terá que tomai
medidas capazes de nõr um
paradeiro na situação atual

Revalorizar o cruzeiro
atual será uma nova "via-
crucis", para todas as cias-
ses principalmente lavrado-
res. comerciantes e indus-
triais que terão o inverso da
moeda atual-

Cada dia oue a moeda
fione serão necessários no-
vos reajustamentos de sala-
rios, de custo de produção,
etc.

Novo caos nos negócios.
Oisso a história nos dá

prova- no governo do gran-
de Campos Sales que. com
imensos sacrifícios conse-
guiu salvar as finanças do
Brasil, a ri valorização do
mil réis daouela época trou-
xe inúmeras falências e
quebradeiras generalizadas

Em suma, nem inflação
nem deflação ambas são
medidas perigosas.

LIVRO POPULAR
Nelson Danesi, de S. Pan-

lo, escreve para fazer inte-
ressante sugestão. Diz êle
em sua carta:

— Proponho a criação da
Cooperativa do Livro Popu-
lar. Todos — escritores e não
escritores — poderiam ser
associados, pagando uma
quota de 500 cruzeiros. Os
fundos arrecadados servi-
riam para financiar escrito-
res populares e distribuir as
suas obras no país. Natural-
mente, os diretores da dita
cooperativa seriam eleitos de
maneira democrática1 Por
que não pensar seriamente
nisso?

A idéia está lançada. Va-
mos ver se alguém quer con-
cretizá-la.

Fidel s lutas de massas tornam
o imperialismo menos perigoso

O primeiro-ministro Fidel Castro pronunciou, por oca-
sião do encerramento do Congresso dc Mulheres das Ame-
ricas, importante discurso cuja divulgação no exterior foi
dclibcradamcntc sabotada pelas agencias telvgráficas oci-
dentais. Em vista do interesse despertado por êsse discurso,
que aborda notadumente o problema da revolução e da paz,
O SEMANÁRIO resolveu transcrever os seus principais tre-
chos, dando-lhes subtítulos para facilidade de leitura.

Cirande é o nosso trabalho,
iirciu». pesado, difícil. E não é
nada tncil tor qus realizar esta
obra com as garras ameaçado-
ras do imperialismo em cima
de nós, com a incessante hos-
tiliclade da nação imperialista
mais poderosa e mais ágressl.
va do mundo.

Como levar adinnte esia
oura - aí que está o nosso
problema (Xnio- defender a
Revolução e a soberania deste
pais e ao mesmo tempo seguir
para a frente. Êste é o nosso
problema, mas não é o problc-
ma de vocês, mulheres ameri-
canas

O problema de vocês e dos
pov s que representam é de
como conquistar a oportunlda-
dc de fazer isto que estamos
fazendo nós. (Aplausos)
Fome e doenças

O número dos que na Amê-
rica Latina morrem anualmen-
te de fome ou por falta de as-
ststència medica ò bem maior
que o número dos que morre-
mm numa luta pela libertação
cios povos latino-americanos
(Aplausos i Porque a luta
custou vinte mil vidas, mas as
vidas que graças a ela ja sal-
vamos foram muitas vezes vin-
te miJ! '(Aplausos)

Podemos esperar e continua-
rão somande-se as cifras e os
milhões de desgraçados, de es-
piorados, de agonizantes, co-
mo resultado da exploração
feudal da exploração Imperia-
lista.
Levar as massas à luta

Há indivíduos peritos em
mane.ior cifras, mas o que é
preciso é ser peritos em fundar
a situação, peritos em condu-
zlr os povos às revoluções
(aplausos) É a arte dos revo-
lucionários que é preciso apren-
der que é preciso desenvolver:
a arte de como levar as mas-
sas à luta Porque são as mas-
sas qur fazem a História mas
para que massas façam a His-
fcórip, é preciso levá-las a luta!
(Aplausos)

E êsse é o elevei dos diri-
gentes e das organizações re-
volucionárias: pôr em movi-
mento as massas, lançar as

massas ao combate (aplausos)
Fci o que se fêz na Argélia

(aplausos) É o que estão fa-
zendo os patriotas do Vietnain
do. Sul.Japlausç.s.v .Lançaram...
as massas ã luta com.'métodos';
corretos com tática correta E
impeliram a maior quantidade
de massas possível à luta Foi
o que fizemos nós, porque quem
conquistou o poder não foram
os quatro, cinco, seis ou sete
que um dia ficaram dispersos
mas sim o movimento de mas-
sas que a luta contra a tirania
deflagrou e cujos resultados fo:
o vitória do povo:
Revolução pacífica

E já que entrámos nestas
questões, há úm ponto que
gostaríamos de deixar bem cia-
ro de uma vez por todas Por-
que uns teóricos de mesa de
botequim andaram afirmando
que o que houve em Cuba foi
uma passagem pacífica do ca-
pitalismo para o socialismo
Isso é o mesmo que negar que
neste país tombaram milhares
e milhares de combatentes; é
o mesmo que negar que neste
pais um exército saído das en-
tranhas do povo derrotou um
exéreltp__moderno, armado _e
instruído pelo imperialismo ian-
que (aplausos); é o mesmo que
negar que sobre nossos cam-
poneses, sobre nossas cidades e
povoados hajam caído bombas
explosivas e incendlárias tra-
zendo a marca "Made in USA",
é o mesmo que negar a for-
midável luta do nosso povo; é
o mesmo que negar Praia Gi-
ron e os que lá tombaram
(aplausos).

Não foi nenhuma passagem
pacífica, foi uma passagem
com luta — sem o que nunca
teria havido passagem nenhu-
ma em nosso pais. Sem essa
luta armada do povo cubano
atada teríamos talvez aqui o
sr Batista "made in USA".

Essas são as verdades hiato-
ricas e cremos que, pelo me-
nos sobre nossas verdades his-
tóricas, temos o direito de fa-
lar Mas não damos êsse di-
reito a certos teóricos à dis-
tãncia que abrem a boca para
dizer o que foi que aqui hou-
ve sem nunca ter vindo aqui.
(Aplausos).
Condições subjetivas

Não temos por que f:;er sem

jeito ao dizer estas coisas, nem
se deve dizé-las em voz bai-
xa, é preciso que as digamos
em voz ulla, para serem- ouvi-
das e ouvidas de verdade!
(Aplausos). Para serem ouvi-
dáá pelos pevos, porque e^sas
falsas interpretações da fiisto-
ria tendem a criar um cõnfor-
thismó que é o que pode haver
dc mais conveniente para o
imperialismo; tendem a criar
essa resignação e esse refor-
mismo e essa política de espe-
rar pelas "calendas gregas"
para fazer revoluções.

Essas falsas interpretações
da História não combinam com
a situação da imensa maioria
dos paises latino-americanos,
onde existem condições objeti-
vas para a Revolução E os im-
perialistas já viram com toda
clareza que as condições objeti-
vas existem O que está fal-
tando são condições subjetivas
Conformismo

Compreendemos a Iransfor-
mação incessante das condições
históricas e das circunstancias
históricas. Não negamos isso,
siplesmente fazemos questão dedizer que aqui nâo houve trans-
formação pacífica e protesta-mos quando vemos o caso de
Cuba sei utilizado para con-
fundir os revolucionarict cie
outros paises onde existem con-
dições objetivas para a Itóvo-
lucau e onde pode ser feito o
mesmo que foi feito aqui.
(Aplausos)

Que os teonc.s do imperia-
lismo se empenhem em fazer
com qut não haja revoluções,
nada mais lógico: estão no seu
papel quando caluniam a Re-
volução Cubana, quando se-
meiam a perfídia e a menüra,
quando inventam os pioreshorrores, quando incutem no
povo o temor às revoluções.
Mas que alguém, em nome de
tuna posição revolucionária,
pretenda criai o conformismo
ou o mêciÔ de revolução isso é
um absurdo.

O conformismo quem lein que
pregar são os teóricos do im-
perialismo: os teóricos das re-
voluções. que preguem sem re-
ceio as reyçlüçôesí (Aplausos).
Honras, da gavero

Nós pensamos assim Foi isso
o que dissemos na Declaração

•de Havainv-daelaração- que. em
alguns países irmãos recebeu,
por parte de algumas organi-
zações revolucionárias, "as hon-
ras da gaveta", quando devia
ter recebido a justa divulgação
que merecia. É como se ago-
ra engavetássemos tudo o que
vocês discutiram aqui Natu-
riilmente. se não quisermos que
as massas tenham conheci-
mento do assunto, o melhor é
engavetar mesmo. Mas' se dize-
mos às massas que a situação
é esta. então temos que di-
zer-lhes qual é o caminho;
neste caso, o que é preciso é
levá-las à luta. porque em
muitos povos da América La-
tina êsse caminho será muito
mais fácil do que foi em Cuba.

Quero deixar claro — para
não exasperar os teóricos — ¦
que não estamos fazendo
uma generalização irresponsá-
vel; quero deixar claro que sa-
bemos perfeitamente que cada
país tem as suas condições
especificas e por isso não ge-
neralizamos; dizemos: a maio-
ria. Sabemos que há exceções,
sabemos que há países onde
não existem essas condições
objetivos — mas existem na
maioria dos paises da Améri-
ca Latina.
Não se ganhou a paz

Desejo dizer, em primeiro lu-
gar, que para nós a crise do
Caribe não está resolvida
(aplausos). Em nossa opinião,
na opinião da Direção Revolu-
cionária de nosso país, evitou-
se uma guerra, mas não «e ga-nhou a paz — há aí uma di-
ferença.

Acaso nâo persistem exata-
mente todas as circunstâncias
que not obrigaram a tomar as
medidas que tomamos e a dar
os passos que demos? Acaso
não persiste a política decla-
rada de hostilidade e agressão
n nosso país dc parte dos im-
perialistas ianques? Não acre-
lutamos nas palavras de Ken-
nedy — que, aliás, não deu
palavra nenhuma e se n deu
já a retirou

Razão pela qual dissemos que
para nós não haveria garan-
tias satisfatórias sem cs Cinco

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
O deputado Fernando Ferrari encaminhou à Mesa da

Câmara o seguinte requerimento de informações:
Sr. Presidente:
Nos termos regimentais,

solicito a V. Exa. que enca-
minhe ao Sr. Ministro da
Fazenda pedido no sentido
de que informe.

A) — Importância total
da avaliação feita pelo Go-
vêrno do Estado do Rio
Grande do Sul dos bens da
Cia. Telefônica Riogranden-
se, subsidiária da IT & T,
para efeitos de desapropria-
ção.

B) — Quais os termos dos
acordos que ora se realizam,
entre o Governo brasileiro e
representantes da IT & T,
por intermédio do Itamarati
e do Ministério da Fazenda,
no sentido de ser sotucio-
nada a pendência entre o
Governo do Rio Grande e a
referida Cia. Telefônica.

C) — Qual a importância,

da reavaliazaçào dos bens
da aludida empresa e com
quanto se comprometeu o
Governo brasileiro para ul-
timar a operação? Quê Im-
portàncias já adiantou o
Ministério da Fazenda, atra-
vés do Banco do Brasil ou
por outros meios à mesma
IT & T, dando-se circvms-
tanciadamente detalhes sô-
bre a operação feita.

D) — Dizer se as impor-
tàncias adiantadas pelo Go-
vêrno Federal serão debita-
das ao Governo do Rio
Grande do Sul e em.que con-
dições. Dar. enfim detalhes
comnletos sobre os entendi-
mentes e dispêndios totais
— a aualouer titulo — com
a ooeraeão em aprêeo

SS — 16 de janeiro de 1963
Fernando Ferrari

Pontos que formulamos por
ocasião daquela crise (apiau-
sos).

Sobre essas coisas, um pouco
controvertidas, um pouco su-
tis, é preciso que se tenha uma
lução bem clara Se se disser
que nós hoje estamos aqui —
ou seja, que não foi possível
destruir-nos — por causa da
solidariedade do campo sócia-
lista, dir-sc-á uma verdade
(aplausos) Mas se se disser que
é por causa da palavra Ue
Kennedy, nâo se estará mais
dizendo uma verdade

Resistimos durante quatro
aius graças a essa solidane-
dade E eu pergunto: Qual foi
a pa? que ganhamos? Do dia
em que Kennedy falou em
Orange Bowl até o dia de hoje,
os agentes do imperialismo já
cometeram quatro assassinatos.
Compromissos
dos EUA

Que direito podem ter os
imperialistas de exigii que se
retirem armas amigas,.enquan-
to mantêm encravadas em ter-
ritório cubano armas inimigas,
armas para nos agredir! (A-
plausos)

PJ três declarações que , fêz
depois da crise, o sr. Kennedy
usou uma linguagem aberta-
mente ameaçadora, afirmando
que manteria o seu propósito
de utilizar contra Cuba pres-
sões econômicas, políticas e de
outros tipos e que não nos in-
vadiria se não promovêssemos
a subversão Ora, acontece
que para Kennedy isto hoje
aqui. poi exemplo, é subver-
são- um Congresso de Mullie-
res que se reúne para falai da
fome, da miséria espantosa da
América Latina é subversão.
Como se vê, estamos "fritos"

Depois, falando aos mercê-
nários em Orange Bowl. Ken-
nedy disse que lhes faria entre-
pa da bandeira mercenária em
Havana. E o sr. Rusk. em re-
cente declaração afirmou — ve»
jam bem: é o secretário de Es-
tado norte-americano — que os
Estados Unidos não se compro-
meteram a não invadir Cuba e,
se se houvessem comprometido,
tê-lo-iam feito somente em re-
Ia ção à situação imediata e in-
dependentemente dc seus com-
promissos com os demais paisesda América Latina

Onde está o compromisso de
não invadir Cuba?

O secretário de Estado ian-
que tem a insolência dc dizer
que os Estados Unidos não se
comprometeram a não invadir
Cuba, como se as leis interna-
cionais, a Carta das Nações
Unidas e todas as normas queregem as relações entre as ha-
ções não os-comprometessem n
não invadir nosso pais. já que,logicamente, não tem nenhum
direito de invadi-lo. Não é uma
promessa que eles podem dizer

que fizeram ou não fizeram, e
uma obrigação que têm, de res-
peito ao Direito Internacional
Isso serve parn demonstrar a
alma de "gangsters" e de pi-
ratas que têm os governantes
langues (aplausos)
Racionamento

Em um de seus discursos, o
senhor Kennedy sugeriu que
se fizesse a comparação de
Cuba com a "Aliança pala ü
Progresso" Faça-se essa com-
paracão e Kennedy está per-
dido

Porque aqui - e não adianta
h propaganda imperialista pre-
tender negá-lo - há a realida-
de de que cada criança tem ga-
rantido um litro de leite tliá-
rio (aplausos)•'Tivemos que adotar oracio-
nnmento simplesmente porque
o povo passou a ter incompa-
ravelmente mais recursos Ex-
plico: cerca de meio milhão de
pessoas, antes desempregadas,
começaram a trabalhar e a
perceber salários; os campone-
sèa deixaram de pagar arreu-
damento; os aluguéis urbanos
sofreram uma redução de 50%;
todo o ensino se tornou gratul-
to; o serviço de hospitais qum-
tuplicou Lógico, nessas condi-
ções tínhamos que adotar me-
didas que garantissem para tô-
das as tamíllas, por um preço
justo, os artigos de que neces-
sitavam. Porque ainda restava
aqui um número de ricos sufi-
cientes para dar origem'a to-
do o tipo de especulações.

Nos países capitalistas o pro-
blema se resolve fazendo su-

, bir oí preços
Discrepàncias

Mas dizia eu que nosso paisenfrenta uma situação difícil,
decorrente de duas circunstân-
cias.

Em primeiro lugar: por ser o
alvo fundamental e Imediato
do Imperialismo ianque Em se-
gundo lugar: devido às dlvi-
sões ou discrepàncias, ou como
se as queira chamar com maior
ou menos otimismo, dentro do
campo socialista.

Já dissemos qual e a nossa
posição: nós não vamos Jogar
lenha na fogueira dessas dis-
crepâncias. Julgo que quem. o
fizer estará atentando contra
os interesses do movimento re-
volucionário mundial. (Apiau-
sos)

Frente ao imperialismo essa
realidade é amarga, é dura.
Nossa posição, nosso dever con-
siste cm não jogar lenha na
fogueira dessas discrepàncias
mas, sim, pelo contrário, em
lutar pela unidade do campo
socialista (aplausos), pela uni-
dade dentro dos princípios e
lutar por ela com métodos• i)ianflstf»'"-4f!'ii».)s»r>.-Jp"lâusos),-
Inspeção impossível

Aceitar a inspeção teria sido
concordar em prestar contas aos
imperialistas ianques de que

armas podíamos lei ou náo ter
dentro de uosso território E
isso implicava, para nós, uma
questão de princípios, isso cqul-
valia a uma renúncia de nossa
soberania, isso eqüivalia a acei-
tar a Inferiorlzação dêste pais
diante de todos os demais Es-
lados do Mundo. E não acei-
tamos nem aceitaremos isso!
(Aplausos)

Quem julgar que isso serja
aceitável, há de julgar iam-
bém que (quando êlcs desem-
barcarem, não se. deve dispa-
rar nem um tu-u centra eles —
porque é aonde se chega por
êsse caminho Poi caminhos
como êsse não cliegòu a Revo-
lução ao Poder, não se delen-
deu a Revolução em Praia Gl-
ron — mas por outros eaml-
nhos dc firmeza e de decisão
de luta frente aos imperialls-
tas.

Pensavam esses Indivíduos,
ao que parece, que devíamos
deixar que ¦ os aviões ianques
sobrevoassem, descessem em
posição de'ataque contra nos-
sas baterias antiaéreas sem
que déssemos a ordem de I'>go.
E Isso tão pouco se.poderá ea-
perái de nós nunca, o que o
inimigo sempre deverá esperar
de: nós, quando nos agrida há
de ser o combate, ceder n&o ce-
deremos nunca! (Aplausos e
gritos de. "Fidel, seguro, a to»
yanquis dáles duro").

Não faltará quem diga, quem
queira insinuar que somos con-
tráriós a uma política de pas,
A resposta é a mesma: quere-
mos paz coiji direito, com sobe-
rania e com dignidade! (Apiau-
sos) Queremos paz sem renun-
ciarmos a, ser revolucionários,
sem renunciarmos a' Revolução!
Somos pela paz .

Quando combatemos os rnva-
sores em Praia Girou, os que
rios bombardearam, os que noa
atacaram, ninguém punha em
dúvida que estivéssemos defen-
dendo a paz; quando êste povo
se organizou e se decidiu a lu-
tar ate o último homem ou
mulher, frente aos imperiaiis-
tas se nos atacassem ninguém
poderá negar que estávamos
defendendo a, paz. A rendição
ante os invasores é que é o eu-
mlnho que leva à guerra ou ao
avassalamento dos povos. Nós
defendendo nossa soberania e
nossos direitos, defendemos a

¦ •. E. quando falámos aos latino-
americanos fe*lhes dizemos quehá condições objetivas para »,
revolução, defendemos a -paz.
Porque, quanto mais fraco sa
tornar b imperialismo, menos
perigoso será; quanto mais ira-
co o imperialismo, menos agres-
sor será. E a. libertação, o mo-
vimento- libertador dos povos,"êniíaqüéce os imperialistas e ós
torna menos agressores, 'menos
perigosos A luta- dos povos;porsua soberania e. sua Indepen-
dência é; a luta pela paz.

Compra de petroleiros na
ugoslávia traz ponderável

economia de dólares
A proposta dc venda dos dois navios petro-leiros pela Iugoslávia, de 31.400 toneladas cadaum, foi encaminhada à PETHOBRAS, em se-tembro de 1961, em conseqüência das negocia-

ções da Missão João Dantas.
Antes de tudo, tal proposta que redundou,afinal, na compra dos referidos navios, em nada

prejudica os estaleiros nacionais, e imediata-mente, nos traz uma ponderável economia dedólares, contribuindo, além disso, para 0 au-mento do emprego dos marítimos
A PETROBRÁS. antes mesmo da comprados navios iugoslavos, assinou contratos com aVEROLME e a MAUA para a construção deseis petroleiros de 10.500 toneladas. E. no atomesmo da assinatura, o Presidente da PETRO-BRÁS declarou que "poderíamos pensar, nopróximo ano, em 1963, na construção, no país,de dois navios do tino "PRESIDENTE" (33 miltoneladas).

TO^a.8^i,rCiSentcmente- a PETROBRÁS, pelaFRONAPE, transporta 65% da sua carga emnavios estrangeiros afretados, com tripulaçãoestrangeira, sendo tal afretamento pago em dó-lares Assim deve a PETROBRÁS, dentro dealguns anos, libertar-se dêsse ônus, possuindonovos navios, que, somente eles, representammais de 600 mil toneladas, de modo a transpor-tar toda a sua carga em navios hrasileiros. cbmtripulação brasileira

tai»Afsim' f0^,8 PETROBRÁS manter os es-taieiros nacionais em regime 100% de trabalho,ainda que adquirindo 50% da tnnelagem dosseus novos navios, no exterior
*„„.£JSSo. ^f 1,eva,r em conta ° aumento doconsumo dos derivados, e pois a necessidade detransporte dos mesmoi, c do petróleo, bem co-mo o fato de alguns navios já estarem ficandoobsoletos, exigindo sua substituição por novos.Os navios iugoslavos serão entreemes. res-pectivamente, à PETROBRÁS em dois d novemeses. Mas o prazo de entrega, a partir dos es-tuüos preliminares, dos navios dêsse tipo. casoconstruídos no Brasil, seria nunca menos de36 meses, nas atuais circunstânciasOra, a liberação de divisas, durante êssetempo, pela substituição dos navios afretados
pelos navios brasileiros adauiridos na Iugosláviae de USS 6.999.814,00 (seis milhões novecentose noventa e nove mil oitocentos e quatorse dó-lares) Como. entretanto, os referidos naviosserão entregues em dois c nove meses. resDecti-vãmente, o tempo ganho ê de 34 e 27 meses, comuma liberação liquida de (JSS 6.261.241.00 (seismilhões duzentos e oitenta e um mil. duzentos
e quarenta e um dólares! E logo, durante êssetempo, serão empregados marítimos brasileiros

A liberação de divisas é a conseqüência da
compra ter sido feita à Iugoslávia, em moeda —
contábil, em "dólar convênio" com a qual se-
rão adquiridos produtos brasileiros, especial-
mente café. abrindo-se e ampliando-se assim,
para nós. novos mercados

Mas. a operação com a Iugoslávia foi o re-
sultado .de um lonsc período de estudos técnl-
cos, de pesquisas de preços no mercado mundial
de construção e de nerneiações e entendimen-
tos com o5 estaleiros imnslaros por parte da
Empresa.

Preliminarmente n p&TROBRAS consultou
a Comissão de Marinha Mercante que. pelo off-
cio 62 '03919 de 4 '4 '62. declarou nade ter a opor
á importação dos referidos navios.

Assim a Diretoria constituiu, para estudar
o assunto, um Grupo de Trabalho, constituído
por Eduardo Sobral, então Consultor Econômi-
co, Comandante Alfredo Mader, Assistente-
chefe de Transporte Marítimo, e Júlio César de
Sá Carvalho, Superintendente da Frota Nacio-
nal de Petroleiros. . 

' . ;
Êsse Grupo chegou â conclusão em 24-4-62,

que era "aconselhável" a compra dos navios,
devendo, entretanto "ser enviado à Iugoslávia
um técnico da Empresa com o objetivo de exa-
minar "in locc" e detalhadamente as duas uni-
dades objeto da compra.

Assim, a PETROBRÁS enviou á Büropa oComandante Carlos Alberto Zavataro. com oobjetivo de examinar "in loco" e detalhada-mente os navios propostos é pesquisai nas dife-rentes praças, preço e condições de pagamentode navios semelhantes, em final de construção.O relatório apresentado pelo Comandante Za-vataro e os estudos realizados demonstraram
possuírem os navios iugoslavos características eespecificações técnicas de acordo com o padrãoda PETROBRÁS, o que lhes permitirá obterrentabilidade semelhante aos navios da classe"PRESIDENTE" tornando a aquisição dos mes-mos um emprego ds capital compensador.

O "Grupo de Trabalho" já então presididopelo próprio Diretor de Contato. EngenheiroDomingos Spolidoro. concluiu pela conveniênciada Empresa adquirir os navios propostos, comas modificações que estabeleciam melhoria em
preços e condições dc pagamento iguais ou me-lhores dos que obtidos pela. PETROBRÁS. na
pesquisa realizada na Europa

Dizia, assim o Diretor Domingos Spolidoroao Conselho de Administração:"A ser concretizada n compra teríamos o
seguinte quadro:

, PROPOSTA ORIGINAL:
Preço - $ Yug — 11.600 000,00 (convênio).
Condições — 10% na assinatura do con-

trato; 25% de cada navio na data da entrega
e,65% em 18 prestações durante 9 anos — ju-ros de 6% ao ano a partir da asslntura do
contrato.

Proposta Final — De acordo com a carta da
INTYBRA de 27 de agosto de 1962 (cópia ane-
xai:

Preço: $ ?ug 10.752.000,00 (convênio) cor-
respondendo a $ Vue — 168,00 (equivalente a
US$ 160.00) por TDW.

Condições: 10% na assinatura do contrato,
20% de cada navio na data da entrega e 70%
em 18 prestações durante 9 anos. com juros de
6% ao ano a partir do recebimento do primeiro
navio.

Pesados todos os fatores envolvidos na trsn-
sação, tanto os de ordem técnica como os eco-
nômicos (convênio) julgo que a aquisição dês-
ses dois navios para o serviço aa PETROBRÁS
atende aos interesses da Empresa".

O Conselho de Administração aprovou o
parecer. E assim foi assinado o contrato de
compra dos navios iugoslavos, após demorados
estudos, e procurando-se, sempre, e de acordo
com a política cambial e internacional do Go-
vêrno. o fortalecimento integrado da economia
nacional, e a contribuição da PETROBRÁS
psira o tqullíbrio do balanço de pagamentos e o
aumento do nível de emprego dos marítimos.

(Transcrito do "DIÁRIO DE NOTÍCIAS" dt
30/12/62).
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PIRE8TONE INTERNATIONAL COMPANY
DIVISION OF THE FIRESTONE TIRE
& RUBBER COMPANY HARVEY S.
FIRESTONE FOUNDER AKRON 17,

OHIO U.S.A.
16 de outubro de 1962

Sr. Álvaro de Cantanhede Filho
Petróleo Brasileiro S. A.
Fábrica de Borracha Sintética
Caixa Postal 1181
Guanabara, Rio de Janeiro,
Brasil
Caro Senhor Filho,
Em anexo seguem três cópias de uma

carta datada de 13 de setembro de 1962,

assinada por funcionários da direção da
Firestone e Goodyear e que trata do para-
grafo 32.04 do nosso Acordo com a Petro-
brás datado de 29 de abril de 1959.

Julgo que a carta é suficiente clara e
por conseguinte, muito apreciaria que as
três cópias citadas fossem' assinadas por
funcionários competentes da Petrobrás e
duas delas restituícUis a Firestone e Goo-
dyear, ficando o original em seus arquivos.

Agradecendo uma pronta solução para
o assunto, sou

Sinceramente,
D. D. Kelly

Diretor de Produção-— Petroquímica

O SEMANÁRIO Divulga Espantosos Documentos Em Absoluta Primeira Mão:

na
s americanos intervém

administração brasileira
UUITO já se tem dito e escrito sôbre a atuação dos trustes

Internacionais do petróleo. Sua atuação tem sido res-

saltada, em particular, pelos ataques ao monopólio estatal,

instituído pela Lei 2.004.
Desde a criação da PETROBRÁS, esses inimigos do povo

brasileiro e seus agentes internas tèm quebrado lanças para,
senão destruí-la, pelo menos dividi-la e enfranquecè-la.

Mas a audácia das manobras de pressão dos trustes nunca

chegara às proporções que hoje nosso jornal revela, em sen-

saclonal reportagem.
Com a construção da Fábrica dc Borracha Sintética da

PETROBRÁS e a instituição do virtual monopólio de comer-

clulização. impedida que foi a importação do produto, uma

nova frente de luta foi aberta. As empresas estrangeiras,

principalmente as americanas, fabricantes de artefatos de .

borracha (pneus, câmaras, etc), representando interesses de

seu país, não se conformam em deixar de importar matéria

prima de suas matrizes nos Estados Unidos.

Já agora, os trustes de petróleo (aliados aos da borra-

cha) desencadearam nova campanha contra a PETROBRÁS

e especialmente contra a Fábrica da PETROBRÁS (COPEV).

Demonstraremos a seguir a atuação dos cartéis inter-

nacionais, visando à quebra do monopólio da comercializa-

cão de borracha'sintética.

A Firestone e a
Gootl Year dão
ordens por escrito

Em 29 de abril de 1959. a
Firestone Tire and Rubber
Company e a Goodyear Ti-
re and Rubber Company
t Akron-Ohio-USA ) assina-
ram com a Petrobrás, um
contrato para a montagem
de uma fábrica de borracha
sintética.

Por êsse contrato as com-
panhias acima ficaram obri-
gadas a fornecer a patente
para a produção de SBR
(sigla internacional que de-
signa a boracha de butadie-
no e estireno).

Completada a montagem
c com a entrada da fábrica
em operação, começou en-
tão a venda dc borracha di-
retamente às fábricas de
artefatos e, satiiracloque.se-
rá dentro em breve o mer-
cado nacional, estará a Pe-
trobrás em condições de co-
locar sua. borracha no mer-
cado internacional.

Calcados
tj-S-rS-n' '¦¦¦¦r.-Jic oiras-rr 7.~ -v

de capital
Clark: outro caso
espoliado? no país

Trata-se de empresa que
iniciou sua atuação no Bra-
sil, como filial da Cia. de
Calçados Clark Limited, que
tinha sua sede em Kllmar-
norck, Escócia. O Decreto
n.° 5.134 autorizou a insta-
lação da filial em nosso pais.
Do livro "Coleção das Leis
da República dos Estados
Unidos do Brasil de 1904",
edição da Imprensa Nacio-
nai, de 1907, Volume I, a pá-
ginas 105 e seguintes, cons-
ta o inteiro teor do decreto
de autorização, datando de
18 de fevereiro de 1904 e
respectivos anexos Um dos
anexos é a tradução dos Es-
tatutos da empresa matriz).
cujo art. 5.° está assim rè-
dlgido:

"O capital da Companhia
será de 25.000 libras, dividi-
do em 2.500 ações de £ 10-0-0
cada uma".

Tanto o decreto como os
anexos não indicam o mon-
tante do capital destacado
para a filial no pais e êsse
capital de 25 mil libras, evi-
dentemente. era para os ne-
gócios da casa matriz e de
todas as filiais, concluindo-
se, então, que apenas uma
parcela do capital da Com-
panhla tenha sido destino-
dò aos negócios da filial no
Brasil Mas como o decreto
não indica o quantum do
capital da filial brasileira,
vamos admitir a hioótese
destituída da menor parce-
Ia de lógica, de qualquer
resauício de probabilidade;
qual seja a de se admitir
que a totalidade do canital
da matriz tenha sido desti-
nado aos negócl-w da filial
instalada em nosso pais.
Mesmo assim, tem-se um
investimento inicial de 25
mu libras, nada mais do que
Isso.

A quanto montava êsse in-
vestimenta Inicial em moe-
da brasileira? No livro de
Pires do Rio, "Moeda Brasi-
leira e seu Perene Caráter
Fiduciário", página 175. en-
contramos a taxa média do
câmbio Rlo-Londres, no ano
de 1904: era de 12 7/32 pen-
ces por 1S000, que eqüivalia
a Rs. 19S641 por libra ester-
Una, ou CrS 19.41, como se
diz hoje Convertidas as 25
mil libras à moeda nacional
pela taxa então vigente
tem-se o investimento ini-
ciai de Rs. 491.048$592, ou

país. Em assembléia geral dc
20 de dezembro daquele mes-
mo ano, foi ela reorganiza-
da no Brasil, com o capital
de 3.900 contos de réis ....
(Cr$ 3.900.000,00). Conside-
rando êsse capital ao câni-
bio médio em 1923, 5 pences
por 1S00D (obra citada, pág.
17), tem-se 81.250 libras es-
terlinas. A maneira como se
processaram os aumentos de
capital dessa época de 1923
até a atualidade, obriga-nos
a admitir que o novo capi-
tal 81.250 libras ou 3.9 mi-
lhões. resulte de lucros
acumulados, sem qualquer
novo investimento.

Na assembléia geral ex-
traordinária, instalada em
27 de maio de 1926, dois anos
e cinco meses após a reor-
ganização. foi deliberado au-
mentar o capital para o dó-
bro do existente, ou seja,
para 7.800 contos 
CrS 7 800.000,00). Houve, por-
tanto, um aumento no ca-
pitai de 3.900 contos, assim
integralizado:

Contos
Valor atribuído a no-

me comercial, mar-
ca etc

Reservai] acumuladas

Reavaliação do
Ativo 

Incorporação de
parte dós lu-
eras 

CrS

14.298.660,70

17.201.339,30

Também para êsse au-
mento de capital não houve
qualquer novo investimento.

Pela publicação no "Diá-
rio Oficial" de 1-2-59, tem-
se a ata da assembléia ge-
ral extraordinária de 
29-12-58, que tratou da ele-
vação do capital de 100 para
130 milhões.

No "Diário Oficial", ae
2-3-61, tem-se a ata da as-
sembléia geral extraordiná-

Salvador Losacco

ria de 31-12-60, que tratou
da elevação do capital para
Cr$ 180.000.000,00, sendo o
aumento realizado com —
CrS 20.000.000,00 pela capi-
lalização de reservas e o
restante, Crs 30.000.000,00,
pela incorporação de todas
as ações que compunham o
capital de uma sua subsi-
diária, a Belvista S.A. — In-
dústria e Comércio. Aqui,
houve uma elevação de 50
milhões no capital e o novo
investimento foi de apenas
30 milhões.

O "Diário Oficial" de São
Paulo, de 31-5-61, publica
ata da assembléia geral ex-

(Conclui na pág. 5)

Esta política de conquista
de novos mercados, em con-
corrência direta no mercado
internacional com o mono-
pólio que detêm a Firestone
e a Goodyear, sem qualquer
dúvida não poderia interes-
sá-los. Seria a quebra de
um "sagrado principio" dos
trustes americanos: "As
Américas para os america-
nos (do Norte).

Assim pensando, em 19 de
setembro de 1962, a Fires-
tone e a Goodyear, dirigi-
ram à Petrobrás, uma carta,
advertindo-a que, de acordo
com o contrato anterior-
mente firmado, estava a
mesma Impedida de comer-
ciar o seu produto, com pai-
ses como a China Continen-
tal ou a Coréia do Norte,
sem autorização expressa
delas (Firestone e Goodyear)
e do Departamento do Te-
souro norte-americano (ór-
gão oficial do governo dos
Estados Unidos).

Além desta exigência des-
cabida, pois o contrato fir-
mado não nos obriga ao que
alegam, foram, entretanto,
mais longe: afirmam elas,
na mesma carta, que não
estão dispostos a conceder à
Petrobrás;;tmalquer licença'
para tal j comércio.:.'.',' ...'.

Culminando a indébita in-
tromissão, na carta (con-
forme demonstramos em
clichês que ilustram esta re-
portagem) já vinha de-
terminado o local para a
Petrobrás apor o seu "de
acordo". Isto serve para de-
monstrar que não tinham
elas dúvidas em que a Pe-
trobrás aceitaria suas impo-
.'¦ições.

Corajoso despacho
de Mangabeira

Cópia desta mesma carta,
foi enviada ao engenheiro
Álvaro de Cantanheda Fi-
lho, então superintendente
do COPEV (Conjunto Pe-
troquímico Presidente Var-
gas — Fábrica de Borracha
Sintética — Petrobrás).

Posteriormente, foi o en-
genheiro Álvaro Cantanhe-

Total

2.500
1.400

3.900

IBGE VIROU FILIAL DO
CLUBE DA LANTERNA!

Isso significa que, median-
te simples lançamentos na
contabilidade da empresa,
sem qualquer novo investi-
mento. o caültal passou de
3,9 para 7,8 milhões. Essa
deliberação de 1926 foi rati-
ficada por assembléia geral
de 10 de abril de 1941, que
teve sua ata publicada no
"Diário Oficial" do Estado
de São Paulo, em 6 de maio
de 1941.

Em-assembléias gerais ex-
traordinárias publicadas nos
"Diários Oficiais" de S. Pau-
Io. respectivamente, em —
30-10-42. 29-12-46, 9-3-51,
10-4-52 e 5-5-53, o capital
teve diversos aumentos, sal-
tando de 7,8 milhões para
68,5 milhões.

O "Diário Oficial" de ....
18-12-56 publica a ata da
assembléia geral extraordi-
nárla.de 23-10-56, ata essa
arquivada na Junta Comer-
ciai do Estado de São Paulo,
sob o n.° 113.277 Nessa as-
sembléia foi aprovada re-
forma dos estatutos e ele-e

como se diz hoje  vação do capital para
CrS 491.048,60. Cr$ 100.000.000.00, sendo o

Em 1923, a companhia en- aumento de CrS 31.500.000,00
t-ou em liquidação no seu assim integraüzfado:

Anunciou-se, recentemente, que o
Presidente João Goulart iniciaria, logo
após o morno.do presidencialismo, uma
completa limpeza nos quadros dirigentes
da administração pública, centralizada
e autárquica, afastando dos cargos de
confiança que ainda ocupam"— e atra-
vés dos quais entravam e sabotam tôda
e qualquer realização governamental
em benefício do desenvolvimento sócio-
econômico do Pais — todos os inimigos
do Governo, todos os elementos antina-
cionais que ainda permanecem em altos
postos, influindo nocivamente em deci-
soes do maior interesse da Nação e cio
povo brasileiro.

Essa operação de limpeza, que teve
inicio no próprio Palácio do Planalto,
deve estender-se imediatamente a todos
os setores da administração federal, a
fim de que se criem clima e condições
para que o Governo possa encaminhar
soluções adequadas aos problemas que
entravam o progresso nacional e an-
gustiam o povo brasileiro. Entre as au-
tarquias que deverão sofrer completa
renovação em seus quadros dirigentes,
encontra-se o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, que, não obstan-
te tenha como seu presidente o sr. Sá
Freire Alvim, ligado ao Presidente João
Goulart por velhos laços de amizade,
tem sido dirigido ultimamente por ini-
migos rancorosos do Governo, conhecidos
lanterneiros que conseguiram envolver o
s!->*j~v> r<--.*-,!f-> rio px-Dlstrlto FPderal e

se apossar dos mais altos cargos de che-
íia da entidade.

Assim, o chefe do Gabinete do pre-
sidente do IBGE, sr. Ernanl Vilasboas de
Figueiredo (que é quem, de fato dirige a
instituição), além de hostilizar, em tô-
das as oportunidades que se lhe apre-
sentam, o sr. João Goulart, ainda, perse-
gue ostensivamente todos os correligio-
nârios politicos do Presidente da Repú-
nlica, sem que nada lhe aconteça. No
Conselho Nacional de Estatística, o mais
alto posto de direção — o de secretário
geral — tem como seu titular outro co-
nnecido lanterneiro, o sr. Lauro Sodré
Viveiros de Castro. Outros postos, como
o de diretor de Administração, e de ofi-
ciai de Gabinete do presidente e chefe

. do Gabinete do secretário geral estão
ocupados por outros lanterneiros, que se
esmeram na prática de atos de hostlli-
dade ao Presidente Goulart e aos seus
amigos. E tudo impunemente, feito às
barbas do sr. Sá Freire Alvim.

É evidente que uma situação dessa
não pode continuar. A menos que o Pre-
sidente da República se tenha transfor-
mado num insuspeitado criador de vi-
boras.

O IBGE — mais do que nenhum ou-
tro órgão da administração federal —
necessita, pois, de ser urgentemente de-
detisado. Jango precisa de aplicar-lhe
uma carga maciça de detefon, para ex-
purgá-lo das baratas, pulgas e perceve-
j-jç, pil» o iTífftp.***,

da substituído naquela su-
jjdríniíéüd Inclá'; pelo enge-
nheiro Eduardo Guilherme
Penfold Muniz.

Náo sendo assunto passí-
vel de ser resolvido em ní-
vel de superintendência, o
engenheiro Panfold Munlz
enviou ao presidente da Pe-
trobrás. professor Francisco
Mangabeira, o expediente
COPEV-RJ/P etrobrás-
36-2870/62, datado de 3 de
dezembro passado, no qual
afirma textualmente:
'.'...por se tratar de assunto

cuja solução foge ao nosso
poder de decisão (proibição
de comercializar borracha
com países socialistas-NR),
uma vez que, se a solicita-
ção feita na aludida carta
fôsse atendida, poderia a
nosso ver, ferir interesses
comerciais da empresa, vale
dizer do país". (O grifo é
nosso).

Por êsse parecer desas-
sombrado e por outras ati-
tudes Idênticas, é que não
podem os trustes concordar
com a perda do controle da

presidência da Petrobrás e
exigem, assim, através de
candentes editoriais de jor-
nais como "The Globe",
"Tribuna da Imprensa" e o
"Estadão", quo o. posto lhe
seja servido em bandeja
prateada.

È preciso derrubá-lo e co-
locar, no seu lugar, qualquer
Juraci a seu serviço, a fim
de que êles, os abutres ame-
ricanos, possam pairar sôbre
a Petrobrás, impunes, e dar-
lhe o golpe final, usando os
seus "cavalos de aluguel".
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TRADUÇÃO DO TEXTO EN INGLÊS
Akron, Ohio
19 de setembro de 1962
Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobrás
Praça Pio X, 119
Rio de Janeiro, Brasil

. Senhores,
Como é do vosso conhecimento, Firesto-

ne e Goodyear esforçam-se por cooperar
na maior extensão possível, com o governo
dos Estados Unidos da América assim co-
mo com os governos dos países onde a Fi-
restone e Goodyear têm o privilégio de
manter transações. Êsse propósito mani-
festa-se no Acordo que assinamos com W.
SS. a 20 de abril de 1959 e especialmente
nas provisões do parágrafo 32.04 do mesmo.

O Departamento do Tesouro dos Es-
tados Unidos foi investido por lei da auto-
rizaçáo uecessária à regulamentação de
certas transações internacionais que en-
volvem cidadãos de nacionalidade norte-
americana. Usando dessa autorização,
impôs um embargo total a quaisquer ti-
pos de embarques por parte de cidadãos
norte-americanos, direta ou indiretamen-
te, com destino à China Comunista ou à
Coréia do Norte sem uma licença especial.

Chegou ao nosso conhecimento que o
Escritório de Controle de Divisas do De-
partamento do Tesouro considera que, a
fim de serem respeitados esses regulamen-
tos, uma firma americana que firme um
acordo de licença de patente ou outro se-
melhante com firma estrangeira deverá
obter desta última o assentimento de não
vender o produto de sua fabricação segun-
do a tecnologia licenciada à China Comu-
nista ou à Coréia do Norte sem primeiro

obter o consentimento da firma que con-
cedeu a licença e que esta não poderá dar
êsse consentimento senão autorizada de
acordo com o Regulamento do Controle de
Divisas do Departamento do Tesouro. Não
estamos autorizados a dar tal consenti-
mento e não esperamos obter tal autori-
zação.

Muito apreciaríamos se W. SS. confir-
massem seu assentimento em adotar prá-
ticas conformes à politica exposta no pa-
rágrafo anterior enquanto tal política es-
tiver em vigor. Para tal será suficiente
assinar no local indicado e restltuir-nos as
duas nópias desta carta.

Sinceramente,
THE FIRESTONE TIRE & RUBBER

COMPANY
Por „...

Certifico

Vice-Presidente
A. M. Clark

Secret.-Assistente

THE GOOD YEAR TIRE & RUBBER
COMPANY

for

Certifico
Vice-Presidente

Secret.-Assistente

ACEITO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. —

PETROBRÁS
Por
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o Rio, hoje Estado da
Guanabara, não ó mais
aquele Rio antigo de ctn-
riiienta anos atrás ou mesmo
o Rio de três anos passado».
Agora c um Estado indepen-
dente e "sui generis" face
as demais unidados da Pe-
deração náo só por suas
características geográficas e
técnicas, mas sobretudo por
viver sob um regime discri-
ctonário, semi-fascista, on-
de impera a vontade de "es-
birros" policiais sob o co-
mando de titeres do sr. Car-
los Lacerda.

Em dois anos da atual ad-
ministração, a população ca-
rloca viu estarrecida, atra-
vés dos noticiários de rá-
dios e jornais, o desfilar
ininterrupto de escândalos e
mais escândalos. Primei-
co, o jogo do bicho sob pro-
fceção oficial, depois a cai-
xinha do FOM, a divida do
café, a sucata, a SURSAN,
as *«las-catatumbas, a de-
portaçao de mendigos, a In-
vemada de Olaria, o fusa-
lamento pelo "Pelotão de
Extermínio" e, agora, a cha-
clna de mendigos cujos cor-
pos são jogados em rios
fltrmlnenses.

Mendigos: duas
soluções

O Govêmo do sr. Lacerda
encara como um de seus pro-
blemas principais a presen-
«a de "inúteis", isto é, de
mendigos na Cidade Mara-

Atentado à Corta dos Direitos do Homem
.... _.. nazicta na

tiitfr ic uai ei
vilhosa. A solução mais sim-
pies que encontrou foi a eu-
minação pura e simplet cios
pedintes. Infelizmente- uara
sua "gang" a opinião ou-
blica não concordaria ira-ei-
ficamente com essa mediei a"saneadora" Então' apare-
ceu a primeira íoluçào cie-'
portaçao em massa para o
Estado do Rio.

l.a solução

Estava essa "operação
limpêsa" em pleno funoo-
namento quando um iornal
tocai a denunciou, em 29 ce
agosto do ano passado A re-
portagem provava o fato tn-
elusive com fotografias e de-
elarações de mendigos vi-
timas da "viagem" propor-
eionada pela Seção de Re-
pressão à Mendicância.

Em *W de agosto dia ie-
guinte ao da denúncia os
acontecimentos se precipi-
taram A Policia fluminense
iniciavam a devolução oos
mendigos "deportados' O
sr. Josc Campanare. Se-
cretário de Seguránclá do Es-
lado do Rio expedia men-
sagem-circulai com. ordena
lerininantes para que fós-
sem apreendidos os veículos
que conduziam mendigos da
Guanabara Os Deputados
Saldanha Coelho e Paulo
Alberto tomaram a inlciati-
va governamental de "prá-
tica bestial à moda dos na-
zislas da SS de Hitler"

Em 31 de agosto fracas-
sou definitivamente a sohi-
ção Condenada desde sua
descoberta foi posta de la-
do como Inviável com á che-
gada de telegrama do Go-
vernador Carvalho Janotti,
do Estado do Rio. ao Gover-

nador fascista da Guana-
Para protestando contra o
despejo de mendigos em seu
Estado Em seguida reu-
niu seus assessores juridi-
cos paia estudai a anula-
ção do convênio entre o#
dois Estados permitindo o
livre trânsito entre as fron-
leiras para policiais

Tentou-se uma saída hon-
rosa O então Chele de Po-
licia, sr Nilton Marque*
Cruz. declarou a imprensa,
desconhecer qualquer "ope-
ração limpêsa' que Impor-
tasseem deportação de men-
digos E fêz mais: afir-
mou que se soubesse de tal
e. se fosse verdade instaura-
ria imediatamente inquéri-
to para apurar as responsa-
bilidades..

2.* solução
A segunda experiência de

Embaixada do Brasil confirma:
apda ianque é pouca e cara!

Os jornais psblicaram. há penicos dias, tuna nota oficial da
Embaixada do Brasi. cm Washington que afirma, categòricameule,
qne "o montante dos recursos postos a disposição da economia
brasileira é muito inferior ao qne geralmente sé Imagina'' Em
síntese, o embaixador Roberto Campos confirma tado o que ji M
dfto e analisado pelo O SEMANÁRIO: a ajuda dos ianques é
pequena e nos custa muito. Vamos, pois, transcrever na íntegra a
nota em questão.

O Oa consumidores e conu-i-
buintes americano» têm-ae

beneficiado, nos últimos anos
n95S-ifl6.ii, de uma quedasubstancial dos preços pagos
por produtos brasileiros de im-
portaçao, enquanto os oi"eços

de atacado das exportações doa
Estados Doidos cresceram em
cerca de 10 por centos

O efeito desta queda oe pre-
ços aos últimos anos tem sido
maior qeu o total da ajuda de
lodo o período de após-çuerra .

"Em vista dc várias declara-
ções sobre ajuda externa ao
Brasil, que parecem conter uiiin
interpretação errônea do mon-
tante dessa assistência, do ônus
real sóbre os recursos fiscais
americanos, e eficácia da titili-
nação dn ajuda concedida, a
Embaixada do Brasil em Wasli-
ington solicitou distribuir à im-
prensa daquela capital iimn no-
ta eom os esclarecimentos se-
gulntes:

1 O montante • dos recursos
realmente postos à dispo-

feição da economia brasileira é
multo Inferior ao que geral-
mente r.o imagina.

Usam-se freqüentemente n*
imprensa norte-americana ei-fias relativas a comprr-mistso»

ou autorizações, em ves dasreferentes a desembolsei n»a-
lizados: contudo tanto o omm
sobre os recursos americanos
como os efeitos econômico n.o
país recebedor só podem ser
medidos pelos- desembolso* »f»-
tivos Ainda mais o fiuso Ho
retorno a titulo de amortua-
ções. e unos deve ser redUBido
das cifras brutas da ajuda <¦.
fim de medir-se a transferín-
cia liauida de recursos te ero-
ri»mi3 americana para a bra-
sileira Os dados revistos sao
então os seguintes:———

Km tmliiòc-s
dc dólire)

»i — Valoi cumulatito corrente do total d*s niportaçoe»
brasileiras dc 1953/1961 a preços correntes

bi — Poder aquisitivo cumulatlTO dia mesmas exporta-
<fões. considerando «» relaçõep de troca do BrasU oo
período 1950'53 

bi — Perda em poder aqulaitWo das «portaçôe» brasilelraf
durante o período ... ,.-

di — Rconomia nosBive) de recurso* para » economia ime-
rlcana considerando ciui em média tíTí da? fxpor-
taçcM-t bra.vilfiraf deítiriam-ie aos EOJk «M

DESEMBOLSOS LÍQUIDOS DK 4JUDA
DOS BSXADOS UNIDOS AO BRASIL

rM8 — sctcinhro/mitubro de 1ÍI62
d.000 dólares)

BdMBAMK Desemb liquido* <*, do t*
Pagamentos brotos 1233 841
Menos amortização e j-imoe 6M.836 l>24 674 44,3
BC. 490 369 800 34,7
MU (Incluindo operações de TOA

o DLF anteriores a 19«l) 126.500 1-2.0¦TESOURO DOS ESTADOS
UNIDOS » 160 J.7

BANCO INTERAMERIOANO
De DESENVOLVIMENTO
Social Trust Pund) l.»71 M

fohrt 1.064 205

O O componente tributário <*•
"T a conseqüente oneração do
contribuinte norte - americano
em virtude de programas de
ajuda ao Brasil têm sido exa-
gerados.

Os dados acima indicam que:
a) Cerca de metade das con-

tribulçõea foi feita sob a for-
ma de empréstimos do Exim-
bank, cujos fundos provêm da
venda de Letras do Tesouro
aos investidores; o .Eximbank
tem consistentemente auferido
lucros em suas operações;

b) 35 por cento dos paga-
mentos representam torneei-
mento de excedentes agrícolas
de acordo com a PL 480. O ônus
fiscal destitui parte do pro-
grama de manutenção de pre-
ços agrícolas A ajuda externa
não íol a causa principal da
sobrecarga fiscal, mas apenas
um método construtivo e en-
genhoso de utilizar, para a
promoção do desenvolvimento

econômico no exterior, merca-
dorias que de outra maneira
ficariam ociosas, sujeitas a ai-
toa custos de armazenagem e
ao risco de deterioração.

A Praticamente toda a ajuda
dada ao Brasil foi condi-

eionada à compra de bens e
serviços americanos contribuin-
do assim para a utilização de
capacidade ociosa em tndns-
triss de exportação

Itto resulta doa seguinte» -la-
toa:

ai A maior parte da ajuda
tem sido dada sob a forma de
empréstimos do Eximbank, que

do t*tai são estatutàriamente ligados à
compra dc bens e serviços ame-
ricanes;

b) A ajuda através da PL
460 è dada sob a forma de
excedentes aferidos principal-
mente de trigo:

e> Todo o dinneiro da AID
tem sido dado pelo processo
de conta discriminada, condi-
cionando-se os pagamentos *
preva de importação de bens
e serviços americanos.

1CK1.0

O dinheiro da ajuda
sido bem utilizado.

tem
ae'»

para projetas específicos de de-¦senvolviménto seja para im-
portaçôes essenciais

tsto se dedUi dt duas cons-
deraçães:

a) A taxa de cresciuien.o
da economia orasileira para *
década 1960-1961 tem aluo -em
termos reais.' é â"lüss'!dós 'da-
dt*1-"- tfisrJiiniveià: lima das maia
altas da América Latina indi-
cando úm razoável grau 'df tu-
cesso na mobilização de re-
cursos Na verdade, não ha
menor índice da utilização ado-
quada da ajuda externa do
que a obtenção de uma alta
taxa- da crescimento

b) Na pauta orasileirs de
importações mais de 130 por
cento são representado? poi-
matérias-primas essenoiaií pre-
dutos alimentícios básicos eoui-
pamentos e peças

A pequena percentagem res-
tante de Importações não es-
senciais provém, na sua maior
parte, de áreas de moedas não
conversíveis".

TAXA D* CRESOIMBNTO

Pais
|| <"c de creje I

{ anual da |
| popnlarão >

mso.-s; n/eapita 1S57/M
I

p.eipit» | l&d/Gl | p/capèta

Argentina
Colômbia .
Chile . .
Equador .
México .
Peru . ..
Veneruela

BRASIL .

1.2 3,1 o» 1,3 8,1 3,7
a,a 4.Ü 3.3 3,5 »,3 1,3
1,8 4,3 3,7 1,1 0,V 2,4
3,2 4,» I 1,7 4,4 0,8 2,9
3.2 «,0 ! S,8 4,4 0,8 3,5
2,7 S.4 I 3,7 3.« l,í 3,4
4.3 ».4 5.1 3,0 lj 1,4

I 3^0 ** í,8 I 3.5 ??• 6,» 3,9- 7,2
I '. I ¦ . 1 .

J,40,7
-t- 0.6

0,3
0,30,7
3,í

4,3

* Anuárlo Estatístico da ONU, M61.
•"• Média de 1950-1960 de acordo com o nó»o Recenseamento. A taia lornecitía pela ONO tol di 3.4.

-¦" Par» o período dc 1950/1957 (oi adotada uma taxa d* craiclmehto populacional de 2,8%.
FONTE Estudo Econômico e Soeiai da América Latina, 1961.

Relatório Conjunto doe Secretariado»! da CEPAL e da OKA pana a Reunião Ministerial tninama-
rlcana do Conselho Econômico e Soeiai do Méalco, em 6 de «ioatò de 1962.

•Umlnaçào dos "inúteis" foi
revelada dias atras. Corpos
de quatro mendigos, inclusi-
ve mulheres e velhos, foram
encontrados nas águas do
Rio da Guarda, no dia 18
de janeiro, perto da ponte
da estrada de Santa Cruz
* Itagual, em território Hu-
minen«e.' Os mendigos ti-
nham sido presos dias atras
pela Seção de Repressão *
Mendicância e tinham sido
postos na cela dos irre-
euperáveis.

O depoimento de teste-
munhás e da mendiga
Olindina Jupiassu, que lo-
grou sobreviver, e, ainda, a
confissão dos próprios cri-
minosos (todos daquele se-
tor da Polícia carioca) vie-
ram confirmar tudo. Os jor-
nas do Rio estão notician-
do o crime, o depoimento
das diversas testemunhas e,
inclusive, a reconstítuição
dos fatos, jã feita pelos as-
sassinos.

Pelotão de
extermínio

Vários corpos tèm sido en-
contrados desde o ano pas-
sado em águas dos Rios
Guandu, da Guarda e São

rrancisco. Alguns trazem
pedras amarradas no corpo,
outros períurações de balas
em pontos mortais c outros
ainda marcas de terríveis
torturas. Há, também, os
corpos encontrados em lu-
gares desertos de estradas
fluminenses de pouco tran-
sito.

O interessante de todos
esses crimes misteriosos é
que as vitimas, em sua qua-
se totalidade, foram vistas
pela última vez em poder da
Policia, Acresce a isso o fa-
to de que a maioria dos cor-
pos encontrados são de "pis-
toleiros", malandros ou de
pessoas desafetas dos poli-
ciais da Invernada de Ola-
ria do chamado "Pelotão de
Extermínio".

A identificação por parte
ci« familiares das vitimas,
como nos casos do estivador
Gilberto de Assis, o "Pan-
donga". e do margina) Ro-
berto Diamantino Gomes,
mais conhecido por "Robei",
para citar somente alguns,
vem provar que a última no-
ticia que tiveram dos seus
parentes, agora assassina-
dos. datava de sua prisão
por parto do "Pelotão de
Extermínio".
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Torturas
A pratica de torturas tem

seu ponto alto na irisi.einen-
te célebre Invernada do Ola-
ria. Além do espancamento
puro e simples, são usados,
tanto para criminosos como
para suspeitos, o chicote de
arame, o "pau de arara" e
outros métodos adotados pe-
los nazistas na última guer-ra.

Dentre as dezenas de vi-
timas. menores, mulheres,
velhos, inocentes e culpa-
dos, suspeitos ou simples-
mente acusados por alça-
guetes, destacam-se Clodo-
niir Morais, advogado das
Ligas Camponesas e ex-
deputado por Pernambuco,
e o pedreiro Antônio de Sou-
sa Alves Êste, preso sob
suspeita na Invernada da
Olaria, após solto não resis-
tiu às humilhações e sevi-
cias que tinha sido vitima:
deu um tiro no ouvido...

Motins e prisões
A situação das demais pri-soes da Guanabara não fi-

ca atrás Anarquia e abando-
no somam-se à fome. sede e
promiscuidade a que são
submetidos os detentos sem
distinção de sexo, idade ou
culpabilidade.

Ainda em agosto do ano
passado, uma série de mo-
tins explodiu entre as mu-
lheres presas no Presídio de
Bangu. Na Ilha Grande,
idêntica situação, aliada ao
incentivo de assassinato en-
tre os presos e ao "pare-
don" instituído pelos guar-
das, provoca fugas periódi-

cas de dezenas e dezenas de
prisioneiros. Nas celas-uata-
tumbas da Centra) a tome t
a sede também provocam I
rebeliões freqüentes.

Tal estado de coisas che-
rou a originar, em agosto
do ano passado, unia incer-
ta por parte do .jui/ João
Claudino de Oliveira e dos
Deputados Paulo Alberto,
Adalgisa Ner.v e üércule*
Corrêa, que percorreram as
celas do Presidio de Bangu.

E, dentre outras, o grupo
visitante constatou as se-
guintes irregularidades: |

— verdadeira exploração
do lemoeinio na prisão de

mulheres com a conivén-
cia dos guardas Através cie
um túnel aberto no muro
cia Prisão, penetravam à noi-
te detentos do Sanatório Pe-
nal e mesmo moradores de
Bangu A laxa de visita era
cobrada a 500 cruzeiros.

— venda ilegal cie bebi-
das. como cerveja e ca-

chaça, trazidas pelos visl-
t antes e pelos próprios guar-
das. A garrafa de cerveja
custava 200 cruzeiros.

— distribuição em larga
escala de maconha e de

drogas como "dexanil. dexe-
drina e externimina".

Após a visita, o juiz não
se conformou e desabafou:'"mas isto é impossível. Isto
é um verdadeiro jardim zoo-
lógico". O deputado Paulo
Alberto, por sua vez, dizia
que aquilo bem demonstra-
va que ainda se adotava a
pena de norte no Brasil e
citava como exemplo o que
viu numa das celas do Sa-
natório Penal: 15 deten-
tos. tuberculosos, escarran-
do sangue sem nenhuma as-
sisténcia num cubículo de
dimenssões mínimas.

Final
Este é, em linhas gerais,

o quadro do falido Sistema
Penitenciário do Estado.
Segundo o Senador Aarao
Stenbruck, que visitou ai-
gumas dessas prisões no dia
31 de dezembro último, o
que nelas ocorre deve ser
denunciado às Nações Uni-
das como atentado à Carta
cie Direitos do Homem.

A Aliança para o Progresso"
financia o golpe de Lacerda!

— O colunista-Paulo Francis
tem denunciado ria "ôífiniá

Hora" fatos da maior gra-
vidade relacionados com a
conjura de Lacerda contra
o governo Jango e o regime.
Denunciou, inclusive, os en-
dereços dos- escritórios da
avenida Rio Branco, onde o
coronel Borges, chefe de Po-
lieia da Guanabara, o Avdo-
tino. funcionários do IBAD
e outros expoentes da "eli-

te" lanlerneira se reúnem
para ajustar seus planos
subversivo*. -

As autoridades militares
ersponsáfeis pela ordem pti-
blica e pela segurança na-
cional no Estado da Guana-
bara também já estão per-
feitamente a par da trama
que está sendo forjada na- ,
quele sentido, o que signifi-
ca fftie o governo também 0
está, rasão por que espera-
moe que. o ministro da Guer-
ra se mantenha em estado de
alerta e desmantele a eons-
pirata, enquanto é tempo.

O sr. Seixas Dória, gover-
riàdòr udèriista de Sergipe,
por sua vez, apontou publi-
camente Lacerda como o
"chefe da reação em nosso
país", chamando ao mesmo
tempo a atenção para a es-
tranha coincidência de ser
a Guanabara o único Esta-

Refinaria
Presidente
Berna rdes:
4.364 barris
de asfalto
por dia

A Divisão de Asfalto da
Refinaria Presidente Ber-
nardes encerrou o ano de
1962 com uma diferença de
mais de 100 mil barris sô-
bre a produção de 1961.

Produziu a referida Divi-
são 1.592.747 barris de asfal-
to* diversos, o que vem sig-
nificár u'a média diária de
de 4564 barris. No ano an-
terior a produção de asfel-
tos da Refinaria Presidente
Bernardes atingira a 
1.492.004 barris, represen-
tando, em média, 4.088 bar-
ris/dia. .

" do "quê'está recebendo . di.-
nheiro — e dinheiro grosso
— da "Aliança para o Pro-
gresso"...

O golpe de mão que La-
cerda prepara com os "go-
rilas" está sendo, assim, di-
retamente financiado pelo
govêmo dos Estados Unidos,
por uma potência estrangei-
ra, interessada em estran-
guiar economicamente o
Brasil.

O ambiente dc terror fas-
cista criado por Lacerda na
Guanabara não obedece,
portanto, senão aos pianos
que em relação ao nosso pais
têm o Pentágono e o Depar-
tamento de Estado. A es-
treita ligação orgânica de
Lacerda com esses órgãos do
governo de Washington já
são também do conhecimen-
to de nossas autoridades
militares, o que vale dizer
do governo. Que êste. pois,
espera para agir conforme
as circunstâncias impõem?
Que os " gorilas" o derru-
bem?

O povo carioca já por duas
vezes manifestou sua repul-
sa e seu ódio a Lacerda: na
eleição de 7 de outubro do

ano passado e no referendo
de 6 de janeiro último: E
Lacerda, no entanto, conti-
nua a tramar impunemente
contra o regime, a violar a
Constituição e as leis, a pra-
ticar toda sorte de arbitra-
riedades! Até quando?

Nitrocálcio:
Cubarão
produziu
Quase 55 mil
toneladas
em 1962

A (irodução bruta de ni-
trocálcio apresentada pela
Refinaria Presidente Ber-
nardes em 1962 foi da or-
dem de 54.768 toneladas, o
que representou um aumen-
to de cerca de 3 mil tone-
ladas sobre o do ano ante-
rior.

Desse total, 2.31% foram
entregues a Associações Ru-
rais: 17.25% a Cooperativas;
21.94<-c á lavradores (indivt-
duais»: 58.49Tu a Comercian-
tes a 0.01°; foram destina-
dos a experimentações c
doações.
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FIGURAS E FATOS

CÍCERO DO RIO

,-» O CASO MAURÍCIO
O sr. Maurício Caminha de Lacerda, que foi redator de

O SEMANÁRIO, quando parecia lutar honestamente pela
causa nacionalista, não passa hoje dc mero provoeador a
serviço do IBAD e da embaixada norte-americana. i*lü-
mamenté tem tomado posições pelas quais deveria sentir-
se envergonhado. Nos dias 26 e 27 de janeiro, o sr. Mauri-
cio mostrou, dc uma vez por todas a sua verdadeira face,
ao comentar o caso dos dois asilados cubanos, mortos na
embaixada do Brasil em Havana. Além de fa/.i-i- uma série
dc afirmações no mais puro estilo "laccrdista". o sr Mati-
ricio Caminha de Lacerda procura lançar o discréãilo
sóbre o Itamarati, escrevendo textualmente que o nosso
Ministério das Relações Exteriores "mais parece, em lugar
da chancelaria de uma nação livre e soberana, um mhe-
rável anexo da chancelaria fidelista*'. Não vou transcre-
ver tudo o que êle disse; poueos jornalistas em nossa im-
prensa deg-radaram-se tanto! Basta citar apenas om tre-
cho, que deixa supor muita coisa sobre as suas ligações in-
ternas e externas. A respeito dos "documentos secretos"
encontrados no Jato da Tarir/" em Lima. escreve o sr.
Maurício: "Cochilo do Itamarti: o serviço de inteligência
americana já conhece os papéis" Agora pergunto: eome
sabe êle que o serviço secreto dos Estados unidos tomou
conhecimento dos tais documentos? Ê profundamente
triste ver o papel a que se pode prestar um homem, que
se dizia nacionalista e democrata. Vários leitores deste
jornal, que têm telefonado ou escrito para saber "que é
que há com Maurício", podem agora tirar as suas próprias
conclusões. O SEMANÁRIO J& tirou as «nas...

-A- BASTILHAS
DE FIDEL

Outro jornalista da "sadia"
qne não brilha pela inleligi-n-
nia ê o tal Artur de Sousa, da"Fatos e Fotos" Vejam só' o
que escreveu a semana passa-
da: "O direito de asilo, em
Cuba, foi transformado num
método de encarceramenío. Im-
possibilitado dc processá-los e
leva-los à prisão (os contra-
revolucionários), Fidel Castro
wbverteu as leis internacionais
de proteção ao chamado "deli-
to político", negando salvo-con-
«iiiü.-. e obrigando os asilados a
permanecerem, enquanto ele
ettiver no poder, entre as qua-tro paredes de uma embaixada
estrangeira". Pobreainho do Ar-
tui de Sonsa Que tanto estudou
para dizer tanta asneira... Aon-
àt ramos. Dios mio?

M ENDEMIAS RURAIS
O Departamento Nacional de

Bnaemias Rurais, do Ministério
da Saúde, sob a direção do sa-
niiariila Carlos Modesto ds
Sousa, indepenaente dos traba-
lhos de saneamento e asslstên-
da, que desenvolve contra as
doenças endêmicas que assolam
as ec*ia<. rurais do paio, at-in-
ginrio a M milhões de brasflei-
roa, aproximadamente, premo-re mna campanha de asclare-
cimento dos habitantes daque-
lat regiões através d* publi-
oaeões instrutivas. Neste senti-
do acaba de ser editado 0 "Al-
manaque DNERu 1963" con-
tendo - quadrinhM ilustrados

eom informações e eónaelhos
sobre á maneira de evitar as
endemias . através de medidas
profUáticas e de higiene casei-
ra, bem como dados sóbre agri-
cultura e outros assuntos. A dis-
tribuioão do Almanaque está a
cargo das unidades sanitárias
do DNERu na zona rural.

yy PRÊMIOS
Estão abertas, na Academia

Nacional de Medicina, ate o dia
15 de março de 1963, as inseri-
ções para os "Prêmios Acadí-
micos de 1963" Vinte prêmiosserão . distribuídos durante eiteano a o.s que a eles concorrn-
rem: médicos e farmacêuticos
do Pais. Para melhores esclaif-
cimentos. poderão os interess-s-
dos, se dirigir à Secretaria da
Academia, à Avenida Genei»!
Justo, 365 - 7-o andai - Ca-
l»bouço-Rio de Janeiro

^. PRIMARISMO
DO "ESTADÃO"

O "Estado de São Paulo",
que se considera um jornal se-rio e bem informado, tem ver-
dadeira alergia pelo povo, pre-ferindo, evidentemente, citar em
exemplo as maravilhas da de-
mocracla norte-americana. Co-
mentando oa resultados do pie-biscito. o "Estadão" nio teve
dúvidas em afirmar que "a
maioria do corpo eleitora] (bra
sileiro) não possui discernimen'-
to" para compreender o que se-
ja o plebiscito e que "no seu
priniarismo cultural'- o poro
brasileiro não sabe «atamente

Vr QUADRO DE
HONRA

Os nossos leitores com-
prtenderam » importância
do nosso apelo. No Quadrode Honra, desta semana écom o maior prazer e cemimenso orgulho que eu citoos nomes dos que mais sedestacaram na tarefa de co--letar assinaturas para o jor-nal.

J*ime Garbelott, cie La-
Ha — 11 assinaturas; Nél-
sou Coelho, de São Paulo —
C -assinaturas: Graziella
Pieruecini, dr Porto Ale?rc;
Níssio Castiel, de Santiago:
Oetúlio Barbosa Ribeu-o —
de Três Rios — 5 assina lu-
ras; Paulo Noionha. de Sâo
Paulo — 3 a-ssinaturas

Parabéns amigos leitores,
e muito obrigado pelo esfór-
to Vanicc ver quem encabe-
rari a próxima lista.

mo um órgão da chamada "im- Rio de Janeiro. Ò SEMANÁRIO
prensa sadia" pode brilhar pelo .convida todos os seus leitores e

o que fé* no último dia 6 de
janeiro. E acrescentou: "Sem-
pre fomos contra a introdução
no nosso Direito Público, de
qualquei- das formas de demo-
craeia direta". Para o "Esta-
dto", democracia mesmo óaque-
Ia que imperava nos Estados
Unidos, hã cem anos, quando o."
brancos massacravam o- pele-vermelhas! A democracia, por-ranto, dos •'gangsters" e dos
privilegiados, que exploram as
uniu! Bonito (templo de eo-

piimansmo cultural e político-

^ MIGUEL ARRAES
Miguel Arraes, governador• eleito para o Estado de Pemam-

buco, tomou posse no dia 31 de
janeiro no Palácio do Campo
das Princesas, no Recife Maisuma derrota dos "gorilas" e do
IBAD! As coisas estão melho-
rando...

y:, AJUDA AOS
ANGOLANOS

Duzentos mil angolanos es-tão refugiados n0 Congo, on-de os seus sofrimentos atingem
às raias do desespero e daamargura. Dianio dessa cruelrealidade e da divida histón-
oa do Brasil com os africanos
o Clube Positivista solidário
com o apelo do Movimento pelaLibertação de Angola conclta
urgentemente o povo brasileiro
as indústrias farmacêuticas, téx-teis e de alimentos, as insti-
tuições assistenciais e outras aampararem esses angolanos, queforam "o esteio da cadela de
nosso progresso econômico-so-
ciai" Qualquer donativo frou-
pas, usadas, medicamentos, an-
tibiótleos. leite em pó etc-)
poderá ser endereçado ac Chi-
be Positivista Av. 13 de Maio.
13 — sala 1.202 - Rio de Ja-
neiro, ou ao representante do
MPLA. Almirante Alfredo ds
Morais Filho. Av. Presidente
Vargas, 438 — Grupo 2.001 —

amigos a participar dessa cam-
panha de amparo aos nossos ir-

mãos angolanos Mostremos ao
Salazar que o povo brasileiro
não permanece indiferente aos
sofrimentos dos angolanos!

imagensIda nossa época
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América Latina onae o analfabetismo tui totalminte erra-
dicado Milhares de voluntários, em suo maior parte estu-
dantes, dedicaram-se durante meses a essa belíssima tare-
fa. dando mais uma demonstração de como a Revolução tai
vencendo um po> um. todos os obs'áculos encontrados no
caminho Nesta fotegrafia da PRENSA LATINA, vemos um
jovem cubano ensinando a um telho camponês o alfcoelo.
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