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A ESSÊNCIA DO LIBERALISMO ECONÔMICO 
Antes da revolução, estávamos vivendo sob o 

signo do ódio irracional a idéias liberais. Não se via, 
em amplíssimos setores do país, nenhum esforço ho
nesto para utilizar a essência do liberalismo econô
mico, como matéria útil para elaboração do nosso 
futuro. Comunistas davam as mãos a muitos católicos 
para condenar, sem piedade nem discernimento, o 
mundo liberal. Definindo o liberalismo como uni erro 

' histórico, queriam, simplesmente ou siinplóriamente, 
suprimi-lo em uma luta anti liberal. Não percebiam, 
como dizia Ortega Y Gasset, que, fazendo recuar a 
história a colocariam na antiga posição pre liberal, 
criando, de novo, condições favoráveis à restauração 
do liberalismo. Faz-se história procurando a supe
ração dialética dos seus momentos de afirmação. 
Superar é transformar conservando. O que se pre
tendia era um recuo, não uma transformação. 

Os antiliberais, aliás, jamais procuraram pene
trar o sentido profundo do liberalismo. Nem sequer 
sabem distinguir entre democracia e liberalismo. 
Ignoram que se possa ser democrata e totalitário, 
como acontecia em democracias antigas e como se 
pretende ser nas democracias orientais da cortina de 
ferro. Democracia é sistema de governo do qual deve 
participar a coletividade, na formação dos quadros 
dirigentes. Uma democracia pode impor uma lei abs
trata e opressiva sôbre toda a sociedade. Isso, aliás, 
acontecia no mundo antigo, cujo ideal de liberdade 
era, meramente, o de viver sob o império da lei, sem 
cogitar das liberdades individuais. 

O liberalismo é de inspiração essencialmente oci
dental. Visa muito menos à forma de governo, do 
que às limitações do seu poder. A história do Oci
dente é a história da luta permanente pelas franquias 
individuais. O castelo do senhor feudal é o berço do 
liberalismo, como diz Ortega. O senhor é o que se 
opõe ao poder central em nome da própria liberdade. 
Essa é a idéia que se democratiza, progressivamente, 
até o advento da liberal-democracia, em que se pro
cura garantir, para todos, a máxima autonomia, fren
te às terríveis possibilidades de opressão estatal. As
sistíamos no Brasil, antes de 31 de março, a um 
paradoxal conflito interno ao próprio espírito liberal 
do brasileiro que se ignora. Todos querem conservar 
ou obter novas franquias pessoais e muitos pensam 
que, para isso, se deve nacionalizar a economia. Nada 
haveria de essencialmente grave nesse desejo, gene
rosamente brasileiro, de ampliar a área de liberdade 
de todos, através de reajustamentos de nossa eco

nomia, se entre êste peculiaríssimo rebanho ociden
tal não tivesse penetrado o lobo vermelho. É sempre 
bom recordar a expressão de Stalin prevendo a re
volução comunista, anti liberal, porque anti ocidental, 
através dos países sub desenvolvidos. "Nesses países, 
dizia Stalin, o socialismo tem por aliados, movimen
tos nacionalistas incontestavelmente importantes e 
sérios". (Em Dos princípios do Leninismo). 

As intermináveis tolices que os nossos "democra
tas cristãos" têm dito contra o liberalismo econômico, 
revelam, apenas, a sua irremediável ignorância que 
os faz presa fácil do lobo. O fato da economia de 
mercado ter nascido em época onde predominava 
uma filosofia naturalista, na qual se via o homem, 
com tudo que êle criou, como ser natural, sujeito a 
leis naturais, amorais, em consequência, não vincula, 
necessariamente e economia liberal a essa filosofia. 
Como bem diz Daniel Villey "foi o liberalismo, histò-
ricamente, o que primeiro teve a ambição de criar 
uma ciência econômica que fosse filosoficamente 
neutra" (em "A economia de mercado ante o pensa
mento católico"). Não há mais nenhum economista, 
inclusive os liberais, que considerem o mercado co
mo um fenômeno natural, puramente espontâneo. 
Trata se de uma instituição humana, demasiado hu
mana que ainda não foi superada, como engenhosíssi
ma reguladora de preços. Que digam os russos de
pois de quase meio século de socialismo! O homem 
não é um ser puramente natural — é um ser livre 
capaz de agir na direção do bem ou do mal. A eco
nomia de mercado é neutra. Se o homem souber 
impor se a si mesmo o uso de sua liberdade em uma 
direção ética superior, o mercado só poderá revelar 
suas melhores virtudes: "lealdade, respeito às regras 
do jogo, iniciativa, sentido do risco, previsão, sangue 
frio e esforço ordenado.,. economia livre faz homens 
livres e homens livres são moralmente superiores", 
como diz Daniel Villey. 

Aqueles que temem o amoralísmo naturalista dos 
liberais do século XIX, os cristãos e democratas bra
sileiros, principalmente, desenvolvam esforços para 
introduzir a moral cristã na economia de mercado, 
essência do liberalismo econômico que deve ser con
servada. Os nossos "democratas cristãos", Paulo de 
Tarso e tantos outros, apavorados com o fantasma 
de um liberalismo filosófico, morto há quase um 
século, fizeram tudo para lançar o Brasil nos braços 
"fraternais" do urso das estepes. 
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C I C L O  D E  E S T U D O S  S Ô B R E  E S T Á G I O  
D E  E S T U D A N T E S  N A S  E M P R Ê S A S  

Fundado por um grupo 
de homens de U"re-em-
prêsa esclarecidos a res
peito de suas responsabi
lidades quanto ao futuro 
ao pais, o CIEE (Centro 
de Integração Emprêsa-
Escola), comemorou seu 
primeiro aniversário, pro
movendo o primeiro ciclo 
de estudos sôbre Estágios 
de AprendizagerrifhabiUta-
ção de Estudantes, com 
vistas à integração emprê-
sa-escola. 
FINANÇAS K TÉCNICOS 

Falando à reportagem i 
respeito do Cicio, o sr. H. 
A. Boilesen (Ultragaz-Ul-
tralar), diretor presidente 
do CIEE, afirmou: 

— "Não há dúvida algu
ma, de que recursos finan
ceiros e técnica são os con
dicionantes básicos para 
um efetivo desenvolvimen
to sócio-econômico de uma 
nação. Recursos financei
ros podem ser obtidos nos 
bancos internacionais, no 
artificialismo das emis, 
soes, adaptáveis sem pro
blema algum a qualquer 
situação sócio-politico-eco-
nômica. Técnica, no en
tanto, não é matéria de 
improvisação; é fruto de 
um esforço ao longo do 
tempo, que não pode ser 
criada ao acaso ou à me
dida que surgem as, neces-
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sidades. Se hoje há falta 
de técnicos para um está
gio econômico parcialmen
te subdesenvolvido, que 
dizer do futuro? Que pen
sar do amanhã? Nossa 
formação e oportunidade 
de ensino é precária: de 
1.000 crianças que ingres
sam no curso primário, 
apenas 17 concluem o cur
so universitário. 

BRASIL ATRASADO 
"O Brasil, em matéria 

de educação — prosseguiu 
— está muito mais atrasa
do que outros países de 
menor poder econômico. 
Um exemplo típico (dados 
fornecidos pela UNESCO), 
é que, para cada lOÜ.OOO 
habitantes, existe nos Es
tados Unidos a média de 
146 estudantes, na Argen
tina 45, e no Brasil 4,G. 

"Dentro de aproximada
mente 20 anos teremos a 
população triplicada e, se 
o número de técnicos não 
estiver multiplicado por 
seis, teremos um pais 
grande, mas com carência 
de técnica, de recursos e 
de riquezas sociais. E ne 
cessário que cada um de 
nós passe a encarar o pro
blema educacional como o 
problema-base da nossa 
pátria. A mentalidade de 
que educação é obrigação 
do Estado está totalmen
te superada. 

OBJETIVOS 
"A luta pela redenção 

educacional do país — 
continuou o presidente do 
CIEE — deve ser uma 
constante nos objetivos do 
Estado da empresa e es
tar na consciência de ca
da um de nós. Foi com 
êsse espírito que homens 
de empresa de São Paulo 
fundaram o Centro de In
tegração Emprêsa-Escola. 

O CICLO 
O presidente Castelo 

Branco, pre.stando apoio ã 
iniciativa do CIEE, presi
diu, dia 8 do corrente, no 
Fórum Roberto Simonsen 
a sessão solene de insta
lação do ciclo de estudos 
sôbre Estágios de Apren
dizagem — Habilitação de 
Estudantes. Nessa noite, o 
general Edmundo de Ma
cedo Soares e Silva, pre
sidente da Confederação 
Nacional da Indústria, fa
lou sôbre a "Importância 
das reinações entre o Em
presário e o Estudante no 
Desenvolvimento Econô
mico e Social do País". 

As sessões posteriores do 
Ciclo obedeceram à seguin
te ordem, nos dias 9, 10 e 
11 do corrente, às 20 h 30, 
no mesmo local; conferên
cia do sr. Henning Albert 
Boilesen, presidente do 
CIEE sôbre "A Integração 
da Emprêsa-Escola, atra
vés dos estágios de estu
dantes: Vantagens para a 
Emprêsa": Conferência do 
dr. João Batista Leopoldo 
Figueiredo, presidente do 
IPÊS, sôbre "A Integração 
Emprêsa - Escola através 
dos Estágios de Estudan
tes: Vantagens para o de
senvolvimento tecnológico 
e para a comunidade"; 
Conferência do prof. Zefe
rino Vaz, magnífico reitor 
da Universidade de Brasí
lia, sôbre "A Integração 
Emprêsa - Escola através 
dos estágios de estudan
tes: Vantagens para a Es
cola e para o Estudante". 

PRESIDENTE DO IPÊS 
O sr. João Batista Leo

poldo Figueiredo, presi
dente do IPÊS proferiu 
palestra subordinada ao 
tema "A Integração da Es
cola Através dos Estágios 
de Estudantes". O confe
rencista, após afirmar que 
"quando se é pobre não 
se pode educar e, não ha
vendo educação, não há 
como fugir à ignorância", 
referiu-se à pobreza do 
país e à necessidade de. 
uma distribuição mais 
equitativa do capital so
cial acumulado. Disse tam
bém que "os problemas do 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e v e m  
ser enfrentados não com 
panacéias de curto fôlego, 
com base em artifícios de 
organização científica ou 
executiva, mas somente de
pois de se aprenderem 
plenamente os aspectos 
culturais e humanos do 
problema". Resumo da pa
lestra na próxima edição. 
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notas 
, EXPORTAffiKS 

A CACEX emitiu mai.'s de 
1.200 licenças de exportação du
rante o mêi> de janeiro, do
brando, praticamente, o total 
emitido no me.smo mês do ano 
pa.s.»ado, qrnndo fni de 617 o 
total de liberações. Êsse au
mento é sintomático, princi
palmente nesta época do ano, 
considerada fracr para o mo
vimento de exportação. Iti fle-
te o alargan.ento crescente do 
nosso comírcio roni o exterior, 
onde os produtos lirnsileiro:; 
ganham cada vez maior pene
tração. Já vendemos instru
mentos de precisão à tiuiça. 
máquinas têxteis para a Ale
manha e tõrnos mecânicos e 
aparelhos eletro domésticos pa
ra os EUA. Prova do aumento 
de nossas exportações íoi da
da em novembro último, quan
do o Bra.sii teve um .saldo fa
vorável no seu comércio exter
no da ordem de 66 milhões de 
dólares, no neriodo de janeiro a 
agosto de 1964. Isto depois de 
«deficlts» sucessivos ao longo 
de oito anos. Essa reviravolta 
deve-se ao incremento às ex
portações, com a oferta de fa
cilidades e vantagens — prin
cipalmente financeiras — aos 
que se dispõem a vender Li 
(ora os seus produtos. A mai:i 
recente é o projeto de lei, que 
dispõe sôbre o seguro de cré
dito à exportação, destinada a 
garantir o exportador brasi
leiro contra riscos a que esti
verem sujeitos, nas vendas re
sultante da exportação u cré
dito, de mercadorias e sei viços. 

* MÍGOCIOS 
A Associação Comercial de 

São Paulo realizou, através do 
seu Instituto de Economia, im
portante estudo sôbre a evo
lução dos negócios em 1964, de
monstrando, entre outras coi
sas, que em termos reais hou
ve uma expansão da ordem de 
2,6%. O fato mais importante 
salientado pela análise realiza

da polo Instituto de Economia 
daquela Associação é, porém, 
o de que efetivamente hoti\ < 
uma «desaceleração do ritmo 
de expansão dos preços, com 
a redução da média mensal d ; 
aumento de 7%, verificada no 
primeiro trimestre, para 5% 
nos últimos nove meses do 
ano». Eis alguns outros Índi
ces interessantes apresentados 
pelo estudo: o volume de pa-
pel-moeda em circulação au
mentou em 67% sôbre o saldo 
do fim do ano anterior; os 
empréstimos bancários cresce
ram em 84%; os depósitos au
mentaram em 68%. 
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RELATORIO DO IPES - 1964 
GENERALIDADES 

O ano de 1964 mar
cou o "clímax" de um 
processo revolucionário 
em que se empenharam 
a fundo os brasileiros 
de todos os quadran
tes objetivando livrar o 
Brasil, de uma vez por 
todas, de dois terríveis 
males que de há muito 
ameaçavam a integrida
de da pátria e o futuro 
da Democracia no paíS: 
a conspiração comunista 

e a corrupção adminis
trativa. 

A Revolução de 31 
de março, com a sua vi
tória fulminante, fo' a 
demonstração cabal da 
efetividade da prepara
ção promovida por le
giões de brasileiros de 
todas as condições so
ciais. Nessa preparação, 
o IPÊS, tem consciência 
de haver cooperado com 
a sua parte, na mobili
zação de empresários, 
estudantes, profissionais 

liberais, professores, lí
deres sindicais, entida
des femininas, organiza
ções de classe, todos 
aqueles públicos que, 
preocupados com os ru
mos da política de go
vernos irresponsáveis de 
demagogos, dispuzeram-
se a trabalhar com de
dicação, para libertar 
o Brasil do Comunismo 
e da Corrupção. 

O brado de alerta foi 
dado com a inesquecí
vel "Marcha da Família 

com Deus pela Liberda
de" que pôs nas ruas 
quase um milhão de 
paulistas e desfechou, 
por todo o Brasil, uma 
reação em cadeia na 
magnitude necessária pa
ra que os militares bra
sileiros sentissem o apoio 
maciço da opinião pú
blica, quando se dispu-
zessem, como se dispu-
zeram a 31 de março, a 
sanear o país e recolo
cá-lo no caminho de seu 
engrandecimento. 

Promovendo a Revolução 
Brasileira no Mundo 

Presidente Castelo Branco 

Com a vitória de 31 de mar
ço, o IPÊS decidiu que nenhuma 
tarefa seria mais importante do 
que promover, por todos os 
meios de Comunicação, a difu
são exata do que acabara de 
suceder no Brasil. Pela primeira 
vez, neste século de ameaças à 
liberdade, um país em processo 
de desenvolvimento conseguia 
vencer, com os seus próprios re
cursos, a composição internacio
nal dos comunistas e fazer uma 

impressionante demonstração de 

vitalidade do regime democrá

tico. 

O IPÊS nos primeiros meses 
após a Revolução transformou-
se em uma infatigável máquina 
de difusão das idéias do novo 
governo brasileiro, preocupan-
do-se, principalmente em des
fazer as ondas de descréditos 
provocadas pelos conspiradores 
internacionais a serviço dos to
talitarismos e empenhados em 
apresentar ao mundo uma ima
gem desfigurada da Revolução 

Brasileira. 
Mobilizaram-se todos os meios 

de Comunicação em massa, rea-
lizaram-se contactos pessoais de 
diretores e representantes do 
IPÊS com os responsáveis pelos 
mais influentes órgãos da Opi
nião Pública mundial, com o ob
jetivo de esclarecer a origem e 
as finalidades dos revolucioná
rios brasileiros após o 31 de 

março. 
Versões objetivas e documen

tadas dos acontecimentos foram 
enviadas a milhares de veículos 
de divulgação, entidades de clas
se, congressos internacionais, em
presas, universidades, pratica
mente em todo o mundo ociden

tal. 
O resultado dêsse trabalho 

fez-se sentir muito depressa atra
vés de publicações em diversos 
países, dos órgãos de maior res
ponsabilidade na Opinião Públi
ca, onde a Revolução Brasileira 
era colocada nos seus devidos 

termos — Movimento de liberta
ção de um país, no qual a cor
rupção e a demagogia abriam 
caminho fácil para a implantação 
do totalitarismo comunista. 

Promoveram-se reuniões, con
ferências, palestras e seminários 
na Europa, nos Estados Unidos e 
por tôda a América Latina, nos 
quais brasileiros eminentes rea
lizavam exposições de alto con
teúdo sócio-político sobre os no
vos rumos do Brasil após o 31 de 
março. 

Divisão 
Econômica 

Apesar da mobilização do 
IPÊS nos primeiros meses do ano 
para os objetivos da Revolução 
e, após o 31 de março, para as
segurar o Governo Revolucioná
rio, inclusive, colocando-o a sua 
disposição o melhor de seu ma
terial humano, foi iniciada a 
Campanha de Educação Econô
mica, de acordo com o planeja
mento de um programa de ativi
dades para 1964. Neste ano, a 
Campanha concentrou-se na ta
refa complexa de estudar e sele-
cioriar matérias de divulgação 
econômica, publicando-as sob a 
forma de folhetos de bolso prá
ticos e de leitura acessível ao' 
maior número. 

Foram assim iniciadas em 1964 
as publicações de quatro séries 
de folhetos: 
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RELATÓRIO DO IPÊS — 1964-

1. Economia para todos. 
2. Temas da Hora Presente 

3. Administração Humana. 

4. Cadernos Nacionalistas. 

A simples relação das publica
ções feitas em 1964 dão uma 
idéia da intensidade e da exten
são da difusão realizada; 

1. "ECONOMIA PARA TODOS" 

n." 1 — "Livre empresa e de
s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o "  
(Ralph Husted). 

n." 2 — "A Europa e os países 
novos em desenvolvimento". 

n.* 3 — "Pleno emprego, in
tervencionismo e inflação" (F. 
A. Hayek). 

n.' 4 — "Monopólio e concor
rência" (Bradford B. Smith). 

n." 5 — "Por que os salários 
compram cada vez menos (W. 
P. Krause). 

2. "TEMAS DA HORA PRESEN

TE" 

n.* 1 — "Política monetária" 
(Luis Montes da Oca). 

n.' 2 — "A propriedade: fator 
imprenscindível de processo" 
(Alberto Benegas Lynch). 

n.* 3 — "Educação popular, 
fator primordial do desenvolvi
mento e da paz social" (Mons. 
José Joaquim Salcedo). 

n.° 4 — "O problema da De
mografia nos países subdesen
volvidos" (Olavo Baptista Filho). 

3. "ADMINISTRAÇÃO 

HUMANA" 

n." 1 — "A verdade sobre a 
revolução industrial" (Ludwig 
von Mises). 

n.° 2 — "Carta aos homens de 
empresa" (Jacques Rueff). 

n." 3 — "Teoria e prática da 
gerência nas nações em desen
volvimento" (States M. Mead). 

n.° 4 — "As forças econômi
cas e sociais que influem no cli
ma de administração" (Enrique 
Sanchez). 

4. "CADERNOS NACIONALIS
TAS " 

n." 1 — "Infiltração comunis
ta no Brasil" (Separata da revis
ta "Este & Oeste"). 

n.° 2 — "Os verdadeiros rea
cionários" (Oscar Schvarzberg). 

n.' 3 — "Como lidar com os 
comunistas" (Wilhelm Roepke). 

n.' 4 — "O árduo caminho da 
reforma agrária" (José Setzer). 

Como se vê, ao lado de auto
res estrangeiros renomados nos 
campos do pensamento liberal e 
da Economia de Mercado, o IPÊS 
conseguiu interessar autores bra
sileiros nessa obra de difusão 

de conceitos básicos para a vi
vência e a compreensão das 
idéias democráticas. 

No mesmo programa de tra
balho, o IPÊS publicou em 1964 
diversos outros folhetos de as
suntos de palpitantes interesse, 
cuja receptividade foi a melhor 
possível, exgotando-se as suces
sivas edições feitas: 

"Continuismo e comunismo" 
(Glycon de Paiva). 

"Se você fosse um trabalhador 
soviético. . . Seria obrigado n 
trabalhar mesmo que não quises
se", 

"Se você fosse um trabalha, 
dor soviético. . . A principal tare 
fa de seu sindicato, seria fazer 
você trabalhar ainda mais". 
"Cartas a meu filho". 

Foi iniciada, também, em 1964, 
a publicação de uma carta infor
mativa mensal intitulada "Notí
cias do IPÊS" com a finalidade 
de manter os seus contribuintes 
e demais interessados a par das 
atividades do Instituto, em seus 
diferentes setores, liniciado no 
mês de maio, foram publicadas 
7 cartas informativas durante o 
ano. 

Realização do Congresso 
Internacional de Economia 
"O GOVÊRNO E A EMPRÊSA 
PRIVADA NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO" 

De 23 a 27 de novembro, no 
"Fcrum Roberto Simonsen" da 
Federação das Indústrias do Es
tado de São Paulo, o IPÊS reali
zou o seu anunciado Congresso 
Internacional de Economia: "O 
Govêrno e a Empresa Privada no 
Processo de Desenvolvimento". 
Constituiu êsse Congresso, sem 
dúvida, a maior realização efeti

va do IPÊS durante o ano de 
1964. 

Resultado de um ano e meio 
de trabalho complexo cobrindo 
desde a organização do ternário 
até a convocação de economistas 
de prestígio internacional, o Con
gresso contou com número re
corde de inscrições de interessa 
dos, reunindo, durante cinco 
dias, algumas centenas de em 
presários, professores universjtá 
rios, economistas, autoridades 
públicas, estudantes, Jornalistas 

O Co)tgi'esso hiteynacional de Ecouoinia contou com a fMiyticipação de 

especialistas nacionais e estrangeiros 

PÁGINA 4 NOTÍCIAS DO IPÊS 



Q.L-^ Ol)J ) j)' 

RELATÓRIO DO IPÊS — 1964 

-lò- ndínòc.-i  do íUiiti jrcsNd fi . i  inn iicniiipdiilKtdub- com iii i tsitado inierèssv c inci eceraiii  .yraiidc cohertii ia du yraiidc imprensa. 

especializados para ouvirem as 
exposições dos conferencistas 
convidados e participarem das 
sessões de debates. 

Para a realização dèsse impor
tante conclave — o primeiro que 
nesse moldes e com êsse objeti
vo se realiza no Brasil, o IPÊS 
ccniou com o patrocínio da Uni
versidade de São Paulo e com o 
cc-patrcínio de todas as entida
des de classe mais prestigiosas 
de São Paulo: 

Associação Comercial dc São 
Paulo 

Associação Nacional do Progra 
mação Econômica e Social 

Bolsa de Mercadorias de São 
Paulo 

Bolsa Oficial dc Valores 

Federação das As^ociaçcts Ru 
tais do Estado dc São Paulo 

Federação do Comércio do Fsta 
do de São Paulo 

Federação das Indústrias do Es. 
tcdo de São Paulo 

Ordem dos Economistas dc São 

Paulo 

Stcrctaria do Estado para Econo 
mia e Planejamento 

Sindicato dos Bancos do Estado 
de São Paulo 

Sociedade Rural Brasileira. 

À Comissão Organizadora ca
be um agradecimento especial 
do IPÊS pelo trabalho desenvol

vido com extrema dedicação e 

que resultou na maior garantia 
do sucesso da iniciativa. Foram 
seus membros: 

Antonio Carlos Pacheco e Silva 

Brasilio Machado Neto 

David Beaty III 

Ernesto Barbosa Tomanik 

Fernando Edward Lee 

Gastão Eduardo Bueno Vidigal 

Sergio Mellão 

Haroldo Cecil Polland 

Humberto Monteiro 

Humberto Reis Costa 

João Baptista Leopoldo Figueire
do 

José Adolfo da Silva Gordo 

José Ulpiano de Almeida Prado 

Luiz Antonio da Gama e Silva 

Luis Cássio dos Santos Werneck 

Luiz Emmanuel Bianchi 

Modesto Scagliusi 

Paul Albright 

Paulo Ayres Filho 

Paulo de Alme da Barbosa 

Paulo Reis de Magalhães 

Pafael de Souza Noschese 

Falvio Pacheco de Almeida Prado 

Participaram do Congresso os 

seguintes economistas que apre

sentaram as seguintes teses: 

Antonio Delfim Neto 
"O papel do empresário priva
do no processo de desenvolvi

mento econômico" 

Benjamin Higgins 
"Programação e planejamento 
estatal e a preservação da ini
ciativa privada" 

Clemens Andreae 
"Iniciativa privada e iniciativa 
do Estado nos países em de
senvolvimento" 

Ettore Lolli 
"O Governo e a Emprêsa pri
vada nos países em desenvol
vimento" 

Geraldo Dannemann 
"O Estado perfeito. . . o Esta
do imperfeito. , ilusão ou 
realidade" 

Ingvar Svennilson 
"O planejamento nacional e a 
iniciativa privada" 

José Pinto Antunes 
"A economia de duplo setor: 
a disciplina jurídica da concor
rência" 

Laerte Almeida de Moraes 
"Motivação e limite da inter 
venção estatal nos países em 
desenvolvimento" 

Mario R. Micele 
"Formas c Motivos da Inter
venção do Estado" 

Mikio Matsumoto 
"O papel do empresário na re
cuperação e desenvolvimento 
da economia japonesa no após 
guerra" 

Pierre-Bernard Couté 
"O papel do Governo e da 
Emprêsa Privata exemplificado 
na experiência de alguns paí
ses desenvolvidos" 
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Roberto de Oliveira Campos 
"O planejamento do desenvol
vimento atual brasileiro" 

Wolfgang Hirsch Weber 
"A participação empresarial na 
recuperação da economia ale
mã no após guerra". 

O IPÊS está trabalhando ativa
mente na conclusão dos Anais 
do Congresso, cuja publicação 
deverá estar ultimada nos pri-

I meiros mêses de 1965. As con-
i clusões preliminares foram entre

gues em mãos do Exmo. Sr. Pre
sidente da República, em Brasí
lia, e os Anais encaminhados ao 
Ministério de Economia c Plane
jamento representarão um subsí
dio valioso para o correto cqua-
cionamento de uma questão vital 
para o desenvolvimento econô
mico e social do Brasil: a ccooe 
ração do Governo e da Livre Em
presa. 

Cursos^ Seminários 
e Conferéneias 

Além do intenso programa de 
cursos e conferências desenvol
vido por diversas entidades as
sistidas pelo IPÊS como o Insti
tuto de Formação Social, a Cam
panha de Educação Cívica, a So
ciedade de Cultura Brasileira — 
Convívio, o Instituto Brasileiro dg 
Administração de Empresas, o 
Instituto Universitário do Livro, 
a União Cívica Feminina, o Cen
tro de Orientação Social e o Cen
tro Latino-Americano de Estu
dantes, o próprio Instituto pro
moveu em 1964 diversos cursos 
e conferências, destacando-se os 
convites que trouxeram ao Bra
sil expoentes mundiais da luta 
democrática. 

Eudócio Ravines, jornalista 
peruano e autor de livros de 
sucesso como "América Latina 
um Continente em Erupção", 

"La Gran Estafa" e "La Gran 
Promessa", pronunciou concor
ridas conferências no Colégio 
Rio Branco, Faculdade de Direi
to e Faculdade de Ciências Polí
ticas e Sociais da Universidade 
Católica de São Paulo, Associa-
çõss Reunidas de Campinas, Sin
dicato dos Trabalhadores do Co
mércio de São Paulo, Reitoria da 
Universidade Mackenzie e Insti
tuto de Engenharia, além de 
participar de mesas redondas na 
Televisão. 

O jornalista francês Georges 
Albertini, diretor de "Est & 
Ouest", boletim bimensal da 
Associação de Estudos e de In-
formações Políticas Internacio
nais, de Paris, realizou diversos 
seminários no IPÊS para grupos 
de empresários, professores, es
tudantes e senhoras das entida
des mais representativas de São 
Paulo. 

O dr. André Aumonnier, mem
bro do Conselho de Planejamen
to Econômico da Franca também 
realizou no IPÊS um importante 
seminário sôbre a participação 
do empresário no desenvolvi
mento econômico do seu país. 

O Prof. Hermann Goerqen, Di
retor do Instituto Teuto-Brasilei-
ro de Bonn e Assessor para As
suntos Brasileiros do Governo 
da Alemanha Ocidental realizou, 
sob os ausp cios do IPÊS, uma 

O Conytrsso Internacional de Econo

mia foi (I primeiro do gênero reali-

,zado no Brasil  

conferência na Federação das 
Indústrias do Estado de São Pau
lo sôbre a parlicipação empre-
sarial na reconstrução econômi
ca da Alemanhi\ 

Os srs. Jack Stewart e Alber
to c'o la Vega, respectivamente 
diretores da Divisão de Assun
tos Especiais e da Divisão Lati-
nc-^ mericana do Radio Liberty 
Ccrrmiltco, cc Munich, também 
estiveram no Brasil onde, a con
vite do IPÊS realizaram uma sé
rie de palestras e contactos com 
autoridades e empresários sôbre 
a Revolução Brasileira, tendo 
sido acertado na oportunidade 
um acordo para a difusão regu
lar de notícias sôbre o Brasil 
para os países da "Cortina de 
Ferro". 

Grupos de 
Estudos 

Em 1964, o IPÊS constituiu 
um "Grupo de Estudos sôbre a 

Pecuária de Corte" com a fina
lidade de investigar os proble
mas de produção, industrializa
ção e comercializacão da carne 
— o primeiro a reunir-se periò 
dicamente em sua sede oara 
imorimir um caráter orático P 
efetivar uma frente única do 
nensamento e ac^o nos mais 
imoortantes setores da Econo 
mia Brasileira. 

Ante as dificuldades do ahas-
t«:cimmn*<i We carne na entro-sa-
fra de 1964. o Gruno de Fstu-
dos riellhprnu analizar Had"*;. 
^nrFciai' tendências P colher in-
fr>i-rvi3^õ°s sôhrp produção, mer-
raWns p orerrc. Como con*;''-
rtiipncia dn trabalho desenvolvi
do f>m "3r'os mpcos dm atlvida-
HP<;. O Gruno dp F';TUD'""; nt-mna-
rru um siihe';>ncio«o documen-
*<1 'ntitulad'"» "Fnni ladrampntn d i 
Carro na Político dn Gr»/êrno 
r^o Aiimpn*n da Prodiifão" do-
rnmpnto êsse encaminhado ^ 
Prp?;>dpncia da Reoública. 

A idéia de reunir emoresá-
rios e técnicos para o estudo 
coniunto dos orandes prohípmas 
nacionais iniciada com o "Gruoo 
de Estudos sôbre a Pecuária de 
Corte" foi adotada iá em fins de 
1964 para a organização de um 



outro Grupo dedicado ao estudo 
do Imposto de Vendas e Con. 
signações — sua reestruturação 
e dinamização em benefício do 
país e das empresas organiza, 
das. 

Um terceiro Grupo de Estu
dos encontra-se em fase inicial 
de atividades objetivando o co
nhecimento, as diretrizes e a di
fusão do mercado de capitais no 
Brasil. 

Intercâmbio Internacional 
com entidades diversas 

Durante o ano de 1964, u 
IPÊS intensificou amplatnonie Ü 
seu programa de Intercâmbio 
Internacional com entidades em 
presariais, governamentais e uni
versitários de diversos países. 

Merecem destaque especial 
duas importantes pesquisas rea
lizadas no Brasil, por solicitação 
do Deutscheindustrie Instituto, 
de Koln, na Alemanha Ociden 
lai, sôbre a Inflação Brasileira e 
sobre a evolução nos últimos 
vinte ancs aos salários reais e 
nominais em relação ao custo 
de vida em nosso pais. Horam 
realizados com a cooperação do 
IPÊS seminários sôbre o Brasil 
no Instituto Universitário de Al
tos tstudos Internacionais, em 
Genebra, no Instituto Teuto-Bra 
sileiro, de Bonn, no Ceniro de 
Produttivitá, de Roma, na Con 
venção Anual da American Bar 
Association, em Nova York e na 
Foundation for Economic Educa 
tion, em Irvington-on-Hudson, 
nos Estados Unidos. 

O IPÊS estabeleceu acordos 
para intercâmbio cultural com a 

( United States Chamber of Com 
I mercc, de Washington, na orga 

nizaçao ae programas de divul
gação e pralica de Democracia, 
tom o Divider.fo para la Cornu 
íiidad, de Caracas, na Venezue
la, com o mesmo objetivo. 

Com o Committee for Econo
mic Development, de Nova York, 
para a realização de estudos e 
pesquisas sócio-econômicas e 
lOm a l-ounoation Industrie-Uni 
versité, de bruxelas, e com o Ins 
lituto Teuto Brasileiro de Bonn, 
na Alemanha Ocidental, objeti
vando desenvolver programas 
de aproximação de empresários 
e estudantes, no Brasil. Finalmen
te, na Feira de Nova York, o 
iKEb contribuiu para o "Hall of 
hree Enterprise" organizado pe
la American Economic Founda-
iicn. 

CONVÊNIOS 

Continuaram em vigor duran
te o ano de 1964 os convênios 
do IPÊS com as entidades cultu
rais e cívicas citados no Relató
rio de 1963. 

L' ^ - o 

-RELATÓRIO DO IPÊS — 1964 

ATIVIDADES DIVERSAS 

O IPÊS está patrocinando, 'am-
bém, no Instituto Gallup do Bra
sil a realização de diversos in
quéritos de Opinião Pública sô
bre a participação popular na 
obra da reconstrução nacional 
empreendida pela Revolução 

Brasileira, participando ainda 
ativamente no recém-criado Con
celho Nacional de Propaganda e 
prosseguindo, em Convênio com 
o IPÊS-Guanabara o seu já tra
dicional Curso de Atualidades 
Brasileiras. 

Diversas outras atividades cul
turais e promocionais de divul
gação democrática foram realiza
das pelo IPÊS em 1964. 

• Cinema — Além da cessão 
de sua filmoteca para empresas 
e entidades de classe, o IPÊS 
complementou um novo filme 

em desenhos animados sôbre 
"O homem e sua liberdade so
cial", cuja distribuição será fei
ta por todo o ano de 1965. 

• Divulgação — Foi estrutu
rado no IPÊS um Serviço de Di
vulgação e Relações com a Im
prensa que entrou em funciona
mento durante o Congresso In
ternacional de Economia. 

• Biblioteca — Foi considera
velmente enriquecida a Biblio
teca do IPÊS, que, completamen
te reorganizada, conta atualmen
te com 1067 obras principalmen
te sôbre Economia, Sociologia e 
Política. A Biblioteca está à dis
posição do público em geral e 
é uma fonte de referência que 
se faz cada dia mais importante. 

'Morreu de ataque do coração..." 
Ate u murte de Stalin,  

a Históyia da União So
viética nos fula de cin
co chefes da polícia se
creta de segurança, orga-
aizução conhecida sucvs-
sivunientf  pelas sigla" 
CHEKA, (;PU, iNKVl), 
MEG, OGinJ. Os cinco 
personagens são: /• ' .  E.  
Dzerchinsky, V. li. il/cít-

cliinsky, G. (!.  Yuyoda, 
N. I.  Yéchov e L. I ' .  Ba 
ria.  

Dzeri-hitisky inoneu dt 
níorte natural em 1926 e 
Yági-ia,  Yéchov e l iena 
foram eliminados pelo re
gime a giie serviam em 
19.'i8, 1939 e 1953 respec
tivamente. Quanto a 
.Mciichin^ky, morto eni 

1934, nus conta a grande 
Knciclopedia Soviética, 
Idição de 1954: 

" Iníqua mente a ssass i-
nado poj- ordem dos diri
gentes do bando contro-
revolucionário e ante-so-
oiético trotskista' .  

l 'orém. a oi de agosto 
<le 19()4, ;iü anos após tal 
assassinato, u Isvestia 

assinala, uma ligeira cor
reção : 

"  Menchinsky morreu 
dc /na ataque de cora
ção". 

O certo é que o assas
sinato de Menchinsky 
serviu pura desencadear 
a eliminação dos desafe
tos de Sfalim. Assim áe 
escreve u história na 
URSS. í 
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O CLIENTE SEMPRE TEM RAZAO 
O Conselho Nacional 

de Economia da URSS 
agência governamental 
responsável pela admi
nistração de tôda a in
dústria na União Sovié
tica, acaba de aprovar 
a mudança em quase 
400 fábricas de artigos 
de consumo para um 
sistema de produção ba
seado na procura. O sis
tema entrará em vigor 
por etapas, a partir do 
mês de abril. O Conse
lho Nacional de Econo
mia recebe ordens di
retas do Conselho de 
Ministros presidido por 
Kosygin. 

O que significa esta 
decisão do governo so
viético? Significa que os 
partidários de uma re
forma fundamental na 
economia soviética al
cançaram importante vi
tória. A finalidade desta 
mudança, do controle 
centralizado das indús
trias de produto de con
sumo para a produção 
baseada no mercado de 
consumo, seria atender 
aos anseios populares 
de artigos de melho-" 
qualidade e evitar as 
enormes perdas de ener
gia e recursos humanos 
que existiam sob o sis
tema anterior. 

A idéia de que o mer
cado, em vez de ser 
arbitrariamente dirigido 
pelo governo, deva co
mandar a produção das 
fábricas, foi sugerida há 
mais de dois anos por 
Liberman, professor de 
Economia da Universi
dade de Kharkob. Ante 
a inflexível resistência 
dos burocratas, interes

sados em preservar c 
sistema existente, nada 
se havia feito a favor 
do "libermanismo", que 
preconiza a necessidade 
de introduzir algo da 
economia de mercado li
vre na vida soviético. 
Ante a resistência persis
tente dos consumidores 
soviéticos em não ad
quirir mercadorias que 
não atendiam às suas 
exigências e a vasta per
da de recursos econômi
cos que tudo isso pro
duzia, o "libermanismo" 
teve finalmente aprova
ção oficial em agôsio 
passado. 

Eni dezembro de 1964 
oi," Ministro Soviético 
Kosygin anunciou ao 
"Soviet Supremo"; "fa
remos o planejamento 
baseando-nos em pedi
dos recebidos dos clien
tes, não somente no que 
se refere a artigos de 
consumo, mas também 
em outros ramos da eco
nomia". 

Mais tarde anunciou-
se em Moscou que as 
grandes indústrias da 
região de Lvov, na Ucrâ
nia, incluindo uma mina 
de carvão, haviam mu
dado o sistema de pro
dução de acordo com 
a procura e estavam 
aguardando os resulta
dos da experiência. 

A última decisão do 
govêrno extende êsse 
sistema a todas as fá
bricas de roupa e cal
çado das principais ci
dades da União Soviéti
ca. Além destas, 76 fá
bricas têxteis, 20 fábri
cas de artigos de pele 
e diversas outras foram 
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incluídas. A primeira 
etapa dessa mudança 
cobrirá 25% da produ
ção de roupa e calçados 
no país. 

Como Lenin fêz notar 
certa vez "os fatos são 
renitentes". 

O fracasso persistente 
do sistema soviético de 
produção sob controle 
centralizado é um dos 
fatores que estão final
mente levando o govê-
no soviético a ceder. 
Não há dúvida de que 

a imprensa soviética lo
go virá com afirmações 
de que o "libermanis
mo" nada tem em co
mum com o capitalismo". 

Tôdas as indicações 
são de que a união so
viética, pioneira nos vô
os espaciais, está fazen
do uma grande e peno
sa viagem de retorno a 
terra e à realidade. No 
final dessa viagem, en
contrará urr.a tabuleta 
com uma velha inscri
ção: "O cliente tem sem
pre razão". 

B I B L I O T E C A  D O  I P E S  

Relação dos livro.s recebidos em dezembro: jy 
"Desenvolvimento Industrial", de Murray D. 
"Plano de Desenvolvimento Integrado" — PLADf fhi 

Govêrno Ademar de Barros — 1964-66. /T-' 
"How to win, a handbook for politicai educatim^V 
"The Democrat Campaign Manual" — 1964. í -
"Lições de Português", de Décio Ferraz Alvimii 
"Lógica", de Décio Ferraz Alvin. ( lU 
"The Community Economic Base Study", de C%nfes 

M. Tiebout. \ O 
"How a Region Grows", por Harvey S. Perloff. \ C 
"Aspectos do Subdesenvolvimento no Brasil e itó. 

Mundo", de Hermonio Ferreira Netto. 
"Um mundo novo — Os Estados Unidos", por Julián 

Marias. 
"Abraan Lincoln", de Jean Daridan. 

O Jargão Comunista", de R. N. Carew Hunt. " 
"Guerra Total e Guerra Fria", por Harry L. Coles. 
"Como compreender a Ciência", por James B. 
"A torre inclinada", por Katherine Anne Po 
"Mergulhando no Passado", por Estelle Fri» 
"Minha História", por Jacob A. Riis. 
"Luis Agassisz", por Luise Hall Tiharp. 
"Graham Bell", por Katherine B. Shippen. 
"Albert Einstein", por Mae Blacker Freeni^rtl 
"Theodore Roosevelt", por Henry Thomas 
"George Westinghouse", por Henry Thom^a,- \ 

\ f-T 
Relação dos livros recebidos em janeir\: 

\' ' 
Legado de um Presidente, de Weslwy Pedersen'^ 
Conquistas da Ciência, de Isaac Asimov 
Os 50 Estados Norte Americanos, de Margaret 
Ronan 
A Nova Face de uma Nação, de A. W. Zelomek 
Como Trabalhar com Grupos, de Trecker, Har 
leigh e Audrey 
John dos Passos, por Roberto Gorham Davis 
Erza Pound, por William Van 0'Connor 
Nathaniel West, por Stanley Edgar Hyman 
Washington Irving, por Lewis Leary 
Benjamim Franklin, por Theodore Hornberger 
Katherine Anne Porter, por Bay B. West Jr. 
Lincoln e o Negro, por Benjamin Quarles 
Woodrow Wilson, por Arthur S. Link 
Fronteiras do Amanhã, por Peter F. Drucker 



o CR ANDE PODER ECONÔMICO 
Uma das questões mais debatidas hoje em 

dia é a da preferência pela livre empresa ou 
peia intervenção estatal. Ambas têm seus adep
tos que procuram demonstrar as vantagens de 
um sistema sobre o outro. A nossa posição é por 
demais conhecida dos nossos leitores, pois o 
"BC" sempre foi intransigente na defesa da 
livre iniciativa, a qual, a nosso ver, apresenta 
inúmej;as vantagens em relação ao outro sistema. 

No Brasil, a luta pela sobrevivência da livre 
emprêsa teve seu início durante o governo do 
sr. Juscelino Kubitschek, quando se registrou 
um inusitado crescimento dos órgãos estatais, 
que passaram a formar o denominado Grande 
Poder Econômico. O fato veio de encontro à 
opinião dos estruturalistas da CEPAL, que enten
dem que só através da intervenção estatal é 
possível dinamizar a economia de um país. Dis

cordamos profundamente dessa teoria, a qual, 
em nosso País, tem demonstrado ser contrapro
ducente, servindo apenas para onerar sensivel
mente a nossa economia, além de formar ver
dadeiros poderes dentro do próprio Governo. 

Julgamos que, sob êste aspecto, o Govêrno 
que agora inicia a sua tarefa tem grandes res
ponsabilidades. Somos de opinião que a êle 
caberá devolver à iniciativa privada as rédeas 
da condução do desenvolvimento da economia 
brasileira. 

Para que os leitores tenham uma idéia do 
ponto que atingimos, com relação à crescente 
estatização, daremos a seguir a relação dos ór
gãos ministeriais e de seus dependentes, bem 
como dos não-ministeriais e daqueles que estão 
sob a supervisão, coordenação e com a colabo
ração da Presidência da República. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA — que supervisiona os seguintes órgãos autônomos: 

1 — Caixa de Crédito da Pesca; 2 — Instituto Nacional de Imigração e Colonização; 3 — Serviço 
Social Rural; 4 — Banco Nacional de Crédito Cooperativo; 5 — Estabelecimento Rural de Tapajós. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

1 — Universidades, em número de 21; 2 — Escola de Minas de Ouro Prêto; 3 — Instituto Joaquim 
Nabuco; 4 — Escolas Técnicas Nacionais, em número de 14; 5 — Escolas Industriais, em número de 9. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

1 — Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; 2 —- Caixa de Mobilização Bancária; 3 — Con
selho Superior das Caixas Econômicas Federais; 4 — Serviço de Assistência e Seguro Social dos Eco-
nomiários; 5 — Caixas Econômicas Federais. 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
1 — Caixa de Construções de Casas do Ministério da Guerra. 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

1 — Instituto Brasileiro do Café; 2 — Instituto Nacional do Mate; 3 — instituto do Açúcar e do Ál
cool; 4 — Instituto Nacional do Pinho; 5 — Instituto Nacional do Sal; 6 — Instituto de Resseguros 
do Brasil; 7 — Fábrica Nacional de Motores; 8 — Companhia Nacional de Álcalis; 9 — Comissão Exe
cutiva da Defesa da Borracha; 10 — Superintendência Nacional do Abastecimento; 11 — Companhia 
Siderúrgica Nacional. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

MINISTÉRIO DA MARINHA 

1 — Caixa de Construção de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha. 

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 

1 — Companhia Vale do Rio Doce; 2 — Companhia Hidrelétrica de São Francisco; 3 — Petrobrás; 4 — 
Comissão Nacional de Energia Nuclear; 5 — Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional; 6 — 
Eletrobrás; 7 — Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica; 8 — Conselho Nacional de Petróleo. 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

1 — Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

1 — Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos; 2 — 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários; 3 — Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Co-
merciários; 4 — Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas; 5 — 



Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos; 6 — Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários; 7 — Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado; 8 — Serviço de 
Alimentação da Previdência Social; 9 — Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência; 10 — 
Conselho Federal de Contabilidade; 11 — Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura; 12 — Con
selho Federal de Química. 

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

1 — Administração do Pôrto do Rio de Janeiro; 2 — Comissão de Marinha Mercante; 3 — Companhia 
Nacional de Navegação Costeira e Emprêsas da Organização Lage; 4 — Contadoria-Geral de Transpor
tes; 5 — Departamento Nacional de Estradas de Rodagem; 6 — Lóide Brasileiro; 7 — Serviço de Nave
gação da Amazônia e Administração do Pôrto do Pará; 8 — Serviço de Navegação da Bacia do Prata; 9 
— Rêde Ferroviária Federal S. A.; 10 — Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis; 11 —• De
partamento Nacional de Obras e Saneamento; 12— Departamento Nacional de Obras Contra a Sêca. 

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA REFORMA ADMINISTRATIVA 

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO PARA OS ESTUDOS DE COORDENAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR 

ÓRGÃOS NÃO-MINISTERIAIS — são os seguintes.- a) Territoriais; 1 — Administração do Território Fe
deral do Amapá; 2 — Administração do Território Federal de Fernando Noronha; 3 — Administração 
do Território Federai da Rondônia; 4 — Administração do Território Federal do Rio Branco, b) Específi
cos: 1 — Departamento Administrativo do Serviço Público; 2 — Estado-Maior das Forças Armadas; 3 
— Conselho de Segurança Nacional; 4 — Assessoria Técnica; 5 — Comissão Brasileira de Operação 
Pan-Americana; 6 — Comissão da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Supe-
/ or; 7 — Comissão de Estudos e Projetos Administrativos; 8 — Comissão de Tarifas; 9 — Comissão 
Permanente do Livro do Mérito; 10 — Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas; 
11 — Comissão de Reparações de Guerra; 12 — Comissão do Vale do São Francisco; 13 — Conselho Co
ordenador do Abastecimento; 14 — Conselho Nacional de Administração dos Empréstimos Rurais; 15 
— Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional; 16 — Conselho da Ordem Nacional do 
Mérito; 17 — Conselho do Desenvolvimento; 18 — Superintendência do Desenvolvimento do Nordes
te; 19 —' Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia; 20 — Superintendência 
do Plano de Valorização Econômica da Região da Fronteira Sudoeste; 21 — Parque Nacional do Xingu; 
22 — Comissão de Classificação de.Cargos; 23 — Conselho Coordenador do Comércio Exterior; 24 — 
Conselho Nacional de Reforma Agrária; 25 — Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

ÓRGÃOS SUPERVISIONADOS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

a) Conselho Nacional de Pesquisas; b) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

ÓRGÃOS COOR^DENADOS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

a) Sociedades de Economia Mista: 1 — Banco do Brasil; 2 — Companhia Nacional de Seguro Agríco
la; 3 — Banco de Crédito da Amazônia; 4 — Banco do Nordeste do Brasil; 5 — Companhia de Ele
tricidade do Amapá; 6 — Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil; 7 — Companhia Usinas 
Nacionais; 8 — Companhia Elétrica de Manaus, b) — Emprêsas Incorporadas: 1 — Superintendência 
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional; 2 —- Rádio e TV Nacional, c) Fundações Instituídas 
pela União: 1 — Fundação Abrigo do Cristo Redentor; 2 — Fundação Getúlio Vargas; 3 — Fundação 
Rádio Mauá; 4 — Fundação Brasil Central; 5 — Fundação da Casa Popular; 6 — Fundação Osório; 
7 — Fundação das Pioneiras Sociais; 8 — Fundação de Assistência aos Garimpeiros; 9 — Fundação 
Serviço Especial de Saúde Pública, d) Entidades Mistas de Cooperação Internacional; 1 — Comissão 
Mista Brasil-Alemanha de Desenvolvimento Econômico; 2 — Comissão Mista Brasileiro-Boliviana de 
Estudo e Aproveitamento de Petróleo; 3 — Comissão Mista Brasil-União Econômica Belga-Luxembur-
guesa de Desenvolvimento Econômico; 4 — Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana; 5 — Co
missão Brasil-França de Desenvolvimento Econômico; 6 — Comissão Brasileiro-Americana de Educa
ção Industrial; 7 — Comissão Mista Militar Brasil-Estados Unidos; 8 — Comissão Mista Brasil-Reino 
dos Países Baixos; 9 — Escritório Técnico de Agricultura. 

ÓRGÃOS COLABORADORES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

a) Associação dos Servidores Civis do Brasil; b) Fundação Darcy Vargas; c) Legião Brasileira de As
sistência; d) Ordem dos Advogados do Brasil; e) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; f) 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; g) Serviço Social da Indústria; h) Serviço Social do 
Comércio; i) Conselho Federal.de Medicina. 

NOTÍCIAS DO IPÊS (Transcrito do "Boletim Cambial") 



NOTÍCIAS DO IPÊS 0$ 
ANO II - N.° 10 - BOLETIM DO INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS - S. PAULO - MARÇO-ABRIL, 1965 

U M  A N O  D E P O I S  
Críticas, ressentimentos, pro

testos, incompreensões, menti
ras, calúnias, tudo isso, bastante 
previsível, se colhe de todos os 
veículos de comunicação. Nada 
disso contudo, pode encobrir 
uma evidência: o Brasil naufra
gava antes de 31 de março de 
1964 — dissolvia-se a autorida
de, campeava a anarquia, ruiam 
as instituições. O formalismo 
"democrático" era o fogo de 
barragem atrás do qual se pre
paravam os dirigentes da "nova 
ordem" para o assalto final. 
Mais um ato d? tragi-comédia e 
o pano baixaria sobre a cena, se
melhante a outras cortinas que 
têm descido sôbre outras cenas 
— cortina de ferro, cortina de 
bambu, cortina de barbas. Como 
se denominaria a cortina que 
iria isolar o Brasil do mundo oci
dental? Qualquer nome que 
viesse a receber — "cortina de 
malas" a Brizola ou "cortina de 
batinas" a Paulo de Tarso e Jo-
safat o certo é que seus cordões 
implacáveis seriam comandados 
pelos longos dedos de Moscou e 
Pequim. Essa é uma verdade sô
bre a qual não pode haver ne
nhuma dúvida. 

E o que fez a revolução neste 
ano decisivo? 

Restaurada a dignidade do 
poder público, o que não é pou
co, é certo que ela não se de
senvolveu numa extensiva linha 
contínua de avanço, sôbre a me
ta de todos desejada — a Justa 
paz social. Abandonou métodos 
clássicos de guerra, válidos em 
tempos anteriores ao apareci
mento das divisões couraçadas. 
Atirou-se, em ponta de lança, à 
conquista da principal fortaleza 
do inimigo — a inflação. A equi
pe blindada da revolução de 
março avança, célere, em direção 

ao alvo. Atingido, como, depois 
de um ano, tudo indica que será 
atingido, abrir-se-ão em leque,, 
as forças couraçadas, para liber
tação do território, através do 
qual se atiraram ousadamente, 
rompendo, em brecha, a frente 
adversária. 

Já se pode imaginar a que se 
reduzirão as críticas, ressenti
mentos, protestos, incompreen
sões, mentiras e calúnias, quan
do a moeda brasileira estabiliza
da, o crédito internacional resta
belecido, a confiança de investi
dores restaurada, o desenvolvi
mento econômico retomado, a 
Nação se reerguer, pacificada, 
aconchegando em seu seio todo 
um povo revitalizado para a 
magnífica empresa de transfor
mar o Brasil no modelo das pá
trias. Ninguém ignora a necessi
dade de se remanejarem as ins
tituições democráticas. Ninguém 
ignora a necessidade de fomen
tar-se um sindicalismo autêntico, 
capaz de atribuir às classes as
salariadas, a força e a autoridade 
indispensáveis para a defesa de 
legítimos interêsses, frente ao 
pcder econômico das empresas. 
Ninguém duvida de que êsse 
mesmo poder econômico tem de 
evoluir, para enquadrar-se no 
sistema gerai das forças que ga
rantem a existência das socieda
des livres, depertada a consciên
cia dos empresários para a fun
ção social de suas empresas que 
jamais se justificariam, como me
ros focos privatistas de enrique
cimento pessoal. Ninguém nega 
que sôbre os largos ombros do 
Estado, pesa, hoje, a responsa
bilidade fundamental de coor
denar a atuação da rêde inter
minável de grupos que com
põem a nossa tessitura social, 
coibindo abusos, suprindo omis

sões, fomentando iniciativas, 
planejando a sua intervenção 
dentro das fronteiras compatí
veis com a liberdade. 

Todo o mundo sabe disso. To
do o mundo, menos os comunis
tas, aprova essa orientação. Se
ria inútil todavia, iniciar a mar
cha por êsse alegre caminho do 
futuro, se a Nação não prepa
rasse a prévia condição de êxito. 
E a condição básica, a condição 
de possibilidade dêsse êxito, es
tá na estabilização monetária 
que vem sendo conseguida com 
o pulso de ferro da revolução. 

Aí temos essa revolução de 
um ano, forjando, no presente, 
a arma decisiva que vai garantir 
o arranque nacional para a gló
ria de amanhã: a maturidade de 
um povo que terá conquistado 
a justa paz social de uma comu
nidade livre, sem luta de classes, 
sem ódio, sem efusão de san
gue. Será, talvez, o único exem
plo entre as nações da terra. 

Aguardemos mais um ano. 
Não chegará a perturbar-nos o 
refrão melancólico das esquer
das, harmonizado atrás das vá
rias cortinas bolchevistas. "Ter
rorismo cultural" repetem êles 
em todos os tons, pela imprensa, 
rádio, televisão, revistas e con
ferências. Alguns intelectuais en
canecidos, cansados do esforço 
de pensar sozinhos, repetem 
com êles o monótono refrão. 
Deixá-los. Até mesmo para um 
povo simples, de fácil condicio
namento como o nosso, a sua 
própria insistência em afirn.ar 
que não lhes é permitido enun
ciar seu pensamento, numa pu
blicidade tão escandalosa, vai 
acabar por chamar a atenção pa
ra o paradóxo e por encher de 
vergonha e de asco aqueles que, 
a princípio, não o tenham perce
bido. 



A m p l i a - s e  a  B i b l i o t e c a  
Continua ampliando - se 

de maneira considerávíl o 
acervo da Biblioteca do 
IPÊS-SP, com a incorpo
ração continua de dezenas 
de livros de autores nacio
nais e estrangeiros, obras 
que versam sôbre econo
mia, política, sociologia, 
filosofia etc. Vejamos as 
mais recentes obras rece
bidas pela Biblioteca, 
obras que se acham à ais-
posição dos interessados 
para leitura ou consulta: 

FEVEREIRO 

— A Estratégia da Trai
ção: vários autores. 

— História Secreta e Cu
riosa das Grandes In
venções: L. Sprague de 
Camp. 

— Ética de Governo; Paul 
H. Douglas. 

— Decisões Históricas ria 
Côrte Suprema: Carl 
Brent Swisher. 

— Liberdade e Garantias: 
a Declaração de Direi
tos: Andrew D. Wain
berger. 

— Energia e Técnica Pura 
o Progresso da Huma
nidade: USIS. 

— Sistema Federal de Re
serva — Objetivos e 
Funções: USIS. 

NOTÍCIAS DO IPÊS 

— o Processo Político A-
mericano: Leonard W. 
Levy e John P. Roche. 

— O Dilema da Democra
cia: Carl L. Becker. 

— O Zero e o Infinito: Ar
thur Koestler. 

— Panorama das Ciências 
do Comportamento: U-
SIS. 

— A Prova da Coexistên
cia: Willy Brandt. 

— Em Busca da Sobrevi
vência: Julius Stone. 

— Determinismo e Liber
dade na Era da Ciência 
Moderna: Sidney Hook. 

— O Capital nos Países 
Subdesenvolvidos: Ed
ward Nevin. 

— A Infância dos Países 
em Desenvolvimento : 
relatório da UNICEF. 

— Êles Estudaram o Ho
mem: Abram Kardiner 
e Edward Preble. 

— A Crise Mundial e a 
R e s p o n s a b i l i d a d e  d o s  
Estados Unidos: Rei-
nhold Niebuhr. 

— A Nova Face do Totali
tarismo Soviético: A-
dam B. Ulam. 

— Êles Escolheram a Amé
rica: Albert Q. Maisel. 

— História das Teorias 
Políticas; George H. Sa-
bine (2 vol.). 

— A Revolução Sem Ru
mo: João Carlos Alvim. 

— Sociedade Industrial do 
Brasil: J. II Brandão 
Lopes. 

— Ensaios Sôbre Capita
lismo e Socialismo: 
Paul M. Sweezy. 

— Prática da Emancipa
ção Nacional; Sérgio 
Magalhães. 

— Revolução, Reação ou 
Reforma; Alceu Amo
roso Lima. 

— A Modernização nos E. 
U.A. — Os Anos de 
Roosevelt; D. C. Coyle 
(folhetos). 

MARÇO 

— Desenvolvimento e Cul
tura: Mário Vieira de 
Mello. 

— Os Países Subdesenvol
vidos: Wilhelm Koepke. 

— O Desenvolvimento em 
Ação: David C. Coyle. 

— Realizações de uma So
ciedade Justa: Chester 
Bowles. 

— Minha Vida na General 
Motors: Alfred P. Sloan 
Jr. 

— Nordeste Brasileiro: A. 
da Silva Mello. 

— Desenvolvimento e Sub
desenvolvimento: C^l30 
Furtado. 

— Região e Tradição: Gil
berto Freyre. 

— Caminhos e Fronteiras: 
Sérgio Buarque de Hol-
landa. 

— Política e Revolução 
Social: Octávio Ianni. 

— Formação Econômica 
do Brasil: Celso Fúria-
do. 

— Contrastes e Confron* 
tos: Euclydes da Cu
nha. 

— À Margem *la História: 
Euclydes da Cunha. 

— Conflito e Controle na 
Literatura Soviética : 
Rufus Mathewson. 

— Luta de Guerrilhas — 
Natureza Política: Ja
mes Eliot Gross. 

— Um Engenheiro Francês 
no Brasil; Gilberto 
Freyre. 

De conformidade com o 
Livro Branco sôbre Educa
ção, recentemente divulga
do pelo Ministério da Edu-
çãG do Japão, 99,9 por con
to das crianças em idade 
de freqüentar escolas ele
mentares compareceram a 
esses estabelecimentos ae 
ensino no ano fiscal de 
1963. 

Esta porcentagem, se
gundo assinala a publica
ção em causa, é a jnais 
elevada do mundo. 

O Livro Branco educa
cional examina a situação 
de todo o ensino no Ja
pão, e contém numerosos 
fatos e cifras pertinentes 
an í.s-svmto. 

Cêrca de 70,6 por cento 
dO;; formados nos ginásios 
piOEseguiram seus estudos 
nos cursos colegiais. 

fJsta porcentagem ocupa 
o segundo pósto no mun
do, vindo depois dos 93,2 
poi cento dos Estados U-
nidos. 

Quinze e sete décimos 
por cento de todos os for
mados nos cursos cole-

— A Política Monetária 
do Brasil: Calógeris. 

— As Minaj do Brasil e 
sua Legislação. 

— Nordeste: Gilberto 
Freyre. 
As Forças Armadas o o 
Desafio da Revolução; 
Oliveiros S. Ferreira. 

— Instituições Políticas 
Brasileiras: J. C. de Oli 
veira Torres. 

— História Econômica d(» 
Brasil: Roberto Simon 
sen. 

giais ingressaram em enti 
dades de ensino superior 
tais como universidades, 
universidades de curta du 
ração, e "koto semmon 
gakko" (escolas profissio 
nais que incluem o equi/a-
lente às universidades de 
curta duração). Esta por
centagem também é a 2. 
entre as maiores do mun
do após os 38,1 por cem o 
dos Estados Unidos f!},4 
por cento na Inglaterra, 
6,5 por cento na República 
Federal da Alemanha, ° 
12,1 por cento na Franca). 

A proporção de aumon-
to dos matriculados cm 
instituições de ensino uni
versitário, no Japão, no 
último qüinqüênio, foi ae 
44 por cento, idêntica à 
da República Federal Ale
mã. 

O Livro Branco em loco 
notou que o sistema de en
sino compulsório do Jap.io 
foi praticamente concluí
do, e agora existe um pro
fessor para cada 29 alunos 
nas escolas primárias e 
ginásios, o que é uma pro
porção ideal, e uma das 
maiores do mundo. 

Publicação mensal do IPÊS 
— In.s-tituto de Pesqui.sa.s e 
Estudos Sociais de S. Paulo 
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A PROMESSA DA AUTOMATIZAÇÃO 
Houve um tempo em 

que se receiou que o ad
vento do "veículo sem ca
valos", como era chamado 
o automóvel, ocasionaria 
o desemprego. E ocasio
nou... Porém, empregou 
um número muito maior 
de empregados com salá
rios melhores em um ser
viço mais interessante do 
que anteriormente. 

Assim, um estudo feito 
na República Federal Ale
mã indica ser a mesma a 
situação com respeito à 
automatização. Eis alguns 
fatos: 

— De 1958 a 1963, o to
tal de pessoas empregadas 
nas indústrias da Alema
nha Ocidental e em Ber
lim Ocidental — apesar e 
em virtude da automntL-
zação — elevou-se para 
530.199. 

— Muitos dos serviços 
que foram suprimidos no 
mesmo período, desapare
ceram não por causa da 
automatização, porém por 
outras razões. Exemplo: 
perto de 200.000 emprega
dos foram dispensados na 
indústria do carvão .,. 
porque tanto a economia 
doméstica como a econo
mia industrial estão itili-
zando outros combustí
veis. Por outro lado, o nú
mero de empregos aumen
tou em muitas indústrias 
altamente automatizadas. 

Automatização não é 
mais uma fôrça incontro
lável como o era a ei :^ri-
cidade, o vapor, ou quais
quer outras fôrças desen
volvidas para utilização 
do homem. O fato de que 
a automatização causará 
uma evolução — não uma 
revolução — em algumas 
indústrias, não é mais la
mentável do que o adven
to do vapor e da eletrici
dade que diminuíram as 
sobrecargas do homem du
rante o século 19. Esta foi 
também uma evolução 
bem recebida. 

Como diz o Dr. Siegfried 
Balke, presidente da Con
federação das Associações 
de Empregadores da Ale
manha : " Automatização 
não é um novo modo de 
vida. Ê uma nova ferra
menta para o homem pos
suir e utilizar". 

Outra predição é feita 
por Fritz Berg, presidente 
da Federação das Inaús-

trias Alemãs: " Quanto 
maior mecanização fôr ob
tida, mais elevado será o 
nosso padrão de vida, e 
mais empregados serão 
obtidos. A automatização 
provará ser apenas a con
tinuação do método esco
lhido pelas nações indus
trializadas há 200 anos: is
to é, fazer o melhor uso 
possível das fôrças na na
tureza através da imagina
ção da iniciativa empresa
rial, com o auxilio de 
constantes melhoramentos 
sistemáticos e de métodos 
científicos". 

Embora a automatização 
possa ocasionar o desem
prego de alguns trabalha
dores ... enquanto cria 
empregos mais completos 
do que os anteriores... na 
parte não-Comunista da 
Alemanha até mesmo este 
aspecto da automatização 
é sobremaneira especial. A 
mão de obra disponível na 
Alemanha, a uespeitj do 
um influxo muito sito de 
trabalhadores estrangeiros, 
está praticamente utiliza
da — e as necessidades es
tão aumentando. Em qual
quer lugar que não i \.e-
manha, a automatização é 
uma necessidade urgente. 

Ainda assim, há limiteis 
à extensão da automatiza
ção ou "direção eletrôni
ca", como é algumas ve
zes chamada. Duas limita
ções básicas existem na 
Alemanha, como existirão 
em qualquer outro lugar: 

1) Deverá haver um va.s 
to investimento de capi
tal... e a Alemanha, a des
peito da publicidade sõbre 
um "milagre econômico", 
está extremamente pobre 
de fundos para investi
mentos. 

2) Deverá haver um 
mercado em grande escala 
para que a automatização 
"dê resultado satisfató
rio". Isto significa que: 

— Algumas indústrias 
permanecerão sempre co
mo um setor particular do 
indivíduo; 

— Somente com medi
das de integração econô
mica. poderá a parte livre 
da Europa... e idealistí-
camente, um dia, tôda a 
Europa. Oriental e Ociden
tal... desenvolver um ti
po de mercado em grande 
escala que abra o segipQo 
da automatização. 

Relatório de um técnico sôbre os re
sultados da automatização na República 
Federal Alemã e, em alguns casos, em 
outras nações industrializadas. Estas de
clarações são do Professor Siegfried Bal
ke, Presidente da Confederação Germâ
nica de Associações de Empregadores. 

NAO Ê REVOLUÇÃO E SIM EVOLU
ÇÃO: "Como acontecia continuamente na his
tória, a humanidade está em uma situação de 
poder apenas melhorar as ferramentas quá já 
estão em uso; e pode fazer um aproveitamen
to mais racional do fator humano dentro de 
uma emprêsa moderna. Êste processo não é 
revolucionário, mas sim evolucionário. Não é 
também a automatização uma questão de fi
losofia. Ê um aspecto de direção técnica ei cien
tifica". 

HA VER A AINDA TRABALHO A SER 
FEITO PELA MAO DO HOMEM \ "Assim 
como é errado acreditar que a automatização 
ameaça o direito do homem de ganhar o seu 
sustento, é igualmente falso acreditar que o 
progresso técnico, incluindo a automatização, 
creará um paraíso na terra, livre do trabalím". 

MELHORAS PARA OS TRABALHA
DORES: "Havendo a Experiência dos 10 ou 
15 anos passados, podemos afirmar que, atra
vés do progresso técnico e a transição para o 
processo de automatização, a elevação do nível 
de vida já alcançou um padrão que há pouco 
tempo era considerado inacreditável. As ren
das aumentaram, e o período do trabalho foi 
reduzido". 

NÃO HÁ MUDANÇAS BRUSCAS: "A 
grande maioria dos empregados são contrata
dos, como anteriormente, em emprêsas não au
tomatizadas. Alguns anos atrás, estimou-se que 
ao menos 25 porcrnto dos empregados seriam 
eventualmente contratados em emprêsas intei
ramente ou parcialme\nte automatizadas. Aqui 
na República Federal Alemã ainda estamos 
longe de chegar a êsseS ponto". 

PREÇOS CONSERVADOS BAIXOS 
ATRAVÉS DA PRODUÇÃO EM MASSA: 
"Futuramente, as mercadorias produzidas em 
massa poderão apenas ser manufaturadas com 
rz\sultado, pelas firmas inteiramente automati
zadas. Isto é particularmente necessário em 
virtude de que os preços da produção em anos 
passados, subiram ràpidamerinte^ e parecem ten
der a continuar subindo rapidamente, acima 
do preço de venda. No er tanto, uma produção 
economicamente automatizada necessita tanto 
de um mercado como de um consumo em 
massa. 
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E M P R E S A  E  E S C O L A  
C A M I N H A R  L A D O  A  

D E V E  
L A D O  

A monumental e coati.n-
dente pobreza do nosso 
país, reduz-se à necessida 
de inapelável de produzir 
mais daquilo que se con
some e organizar a estru
tura, a fim de que se dis
tribua mais equitativa
mente o capital jocial 
acumulado, no seu contin
gente tangível e intangí
vel. Mas, para isso, há 
umr ordem de preferên
cia, não natural, mas im
posta pelo processo demo
crático da sociedade. Há 
que capacitar mais, para 
render mais, distribuindo-
se melhor. 

Dentre todos os falacio
sos milagres de que falam 
os milhões de apóstolos 
do desenvolvimento eco
nômico de hoje, um único 
milagre deve ser tornado 
rapidamente real e possí
vel; é aquele da prepara
ção do homem, isto é, o 
aumento acelerado do es
toque de capital intangí
vel, para ser mais racio
nal e intensivamente apli
cado. 

Os obstáculos sociais ao 
desenvolvimento são tena-
ses porque estão profun
damente arraigados nos 
hábitos de milhões de in
divíduos, nas convenções 
sociais e no sistema le va
lores de acordo com o 
qual a gente decide que 
umas coisas são boas e 
outras más, algumas irais 
importantes e outras me
nos. Nos países em que a 
economia se desenvilve 
muito lentamente, existe 
um forte conservatismo 
natural porque sua cultu-

é sumamente — tradi
cionalista e não contêm, 
por isso. senão muito rou
cos hábitos de experi-
mertação. 

Aqui já t^m sua oportu
nidade uma referência à 
autocrítica: A estrucara 
econômica do país mudou 
e vem se transmudando, 
mas alentada é a decala-
cem entre essa, estrutura 
mental dos dirigentes. In-
clue-se, entre êles. o Oiri-
Rente empresarial ou o 
empresário, simplesmente. 

Filemon C. Rodriguez, 
presidindo à 1." Conferên

1'articfj i ímdo, como conferencista,  do I Ciclo de Es-
tudos Sobre Estágios de Aprendizagem — Habilita
ção de Estudantes — com vistas à integração emx^êsa-
escola — o dr. João Baptista Leopoldo Figueiredo, 
Presidente do IPÊS-Sl' ,  discorreu, sôbre "A integra-
fão da escola através dos estágios de estudantes".  
Dessa palestra, pronunciada dia 10 de fevereiro último 
no auditório do Fórum "Roberto Simonsen", desta
camos o que se segue: 

cia Regional de Direção, 
do Conselho Indo-Paciíicò 
da CIOS, disse: "Deve íja-
ver compreensão por par
te da maioria dos estudio
sos da teoria empresa"ial 
e da comunicabilidade en
tre educação e profissão, 
de que os problemas de 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e v e m  
ser enfrentados não com 
panaceias de curto fôlego, 
baseado em artifícios de 
organização científica ou 
executiva, mas sim, sòmen-
te depois de se apreende
rem plenamente, os aspec
tos humanos e culturais 
do problema". 

Então, vamos chegando 
ao que queria dizer ro 
início. Tem sido descura
do o fator das relações 
sociais entre as classes, e 
o seu encaramento, como 
o vem fazendo o C.IE. E 
é que conduz ao verdidei-
ro entendimento da qu-js-
tão e dos fracassos ocor
ridos nas isoladas tentati
vas de superar uma fi^rça 
centrífuga para transfor
má-la em centrípeta. 

Dentro do folclore mun
dial, o estudante de hoje 
dirigente de amanhã, abo
mina o empresário de ho
je, tanto quanto Site, 
quando estudante, abomi
nava o dirigente de ontem. 

Uns e outros, vêm-se co
mo antagonistas de um 
mundo pequeno demais 
para conviverem juntos; o 
dramático é que por evo
lução involutiva (se se po
de dizer), o antigo estu
dante, ao passar dos está
gios, vai se transmudando 
e termina por incomnaii-
bilizar-se com as idéias 
que proclamava. 

Ao estudante, o empre
sário é o indivíduo frio. 

calculista, desumano e 
adepto de Creso, em sua 
mental fixação argentaria. 
Ao empresário, o estudan
te encarna a repugnante 
figura do subversivo m-
consciente, do cultor da 
ordem da desordem. Am
bos têm as suas responsa
bilidades e, ambos, na per
manência da incomunica
bilidade, desejam transfe
ri-las de um lado para o 
outro. 

Não podemos, portanto, 
estabelecer posições a par-
Ur de atitudes críticas ra
dicais. Relembremos como 
procedia o demônio de 
Sócrates, paraMzando o 
discernimento do filósofo 
num momento dado 9 im
pedindo-o de agir até qae 
passasse a oportunidade 
da ação. Tenho para mim 
que, em matéria especula
tiva, comportamo-nos co
mo o demônio de Sócra
tes, na vida prática. 

Ao nos confrontarmos 
com idéias correntemente 
aceitas, teses que pareçam 
evidentes e mesmo afirma
ções científicas, sonranos 
o demônio ao ouvido: fi 
impossível, não acredite! 
Tí singular essa notencia 
intuitiva da negação. 

BASE É O HOMEIW 

Como proceder para 
criar o campo gravitacio-
nal, onde uma ordem se 
reconheça, sob o imnário 
das vontades e expuhão 
das imposições? Promo
vendo o diálogo, procuran
do o contacto, instituindo 
a convivência. E já r.fíora 
não só por razões s'5cio-
éticas, auanto por motivos 
econômicos e talvez -.no.s-
mo, um pouco egoístas. 

Há que promover um 
desenvolvimento e sua ba
se é o homem. 

Há que redistribuir, mas 
a base é o homem. 

Há que sobreviver, dnn 
tro de um sistema escoini-
do ou preferido e, para 
isso, é preciso contar co;n 
o homem. 

Seria o mesmo que ic-
petir Protágoras: "O ho 
mem é a medida de todas 
as coisas". 

Nosso problema, pois a 
nós confere a iniciação da 
preparação, consiste em 
congregarmo - nos, todos, 
conseguirmos tempo c re
cursos, para abrir o carri
nho até o lado oposto. 

Vivemos nos convenc.^r-
do de que somos o;ap;i-
díssimos e não nos c^i^c 
desviar a atenção das rf s 
ponsabilidades de ordem-
econômica a atender, po;s 
outros têm a obrigação do 
cuidar das questões ('a 
preparação social e pro
fissional das futuras "no
va classe dirigente". Nao 
sei se o conteúdo laaior 
dessa posição é de cinis
mo ou comodismo. 

Seria o caso de pergun-
tar-se: Que outros? Se ici-

vindicamos o reconh,^-i-
mento da excelência cio 
princípio empresarial, que 
"outros" poderão cuidnr 
mais adequadamente c p f 
egoisticamente dessa pre
paração do que nós, f;m-

presários? 
Já disse Bernard Sha^v. 

na sua agudeza critica; "O 
gênero humano está di" i-
dido em dois grupos: o;; 
que aceitam o mundo co
mo é, e os que se rebeVim 
contra êle. Êstes úlMmos 
são os forjadores do pro
gresso". 

Nós os dirigentes, ,emos 
o dever de insurgimos 
contra os conceitos rsíá 
ticos, tanto mais quanto 
somos produtos de r.tna 
transformação anterior. 

Não podemos, por isso, 
deixar que o isolamento 
caracterize as nossas re
lações sociais, nem nos 
cabe por conduta, a noa-
tia, deixando que a for
mação do conteúdo huma-
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no da sociedade, permane
ça inalterado em sua suDs-
tãncia material, entregue 
aos ensinamentos desal la-
lizados ou tendenciosos, ou 
de experimentação empí
rica ultrapassada, quais
quer sejam as causas des
se estado de coisas, orien
tados pelos "outros". 

É preciso diminuir as 
barreiras da incomunica
bilidade entre escola o vi
da e preparar o caminho 
aos que sairão da nscolr 
para que não se reneguem 
e não se frustre, na sua 
convivência futura. 

A concórdia social resi
de na eliminação dessa 
como de outras barrf^iiiis. 
É preciso estabelecer um 
sistema intercomuni";íve; 
entre a emprêsa e a c^co 
Ia, para que os problemas 
desta e daquela <sjam 
bem entendidos para se
rem discutidos e rssolvi 
dos. Já foi dito pelo Prof, 
Palmieri, Superintendente 
da Instituição, que "rnais 
do que a. simples aproxi
mação virtual e românti
ca, urge que a Emprôsa c 
Escola, como forças so
ciais que são, se into!;:'um 
e se realizem em favor Ja 
sua autenticidade históri
ca. 

Não é de hoje qao as 
práticas de desagreçai,áo 
dos regimes democr.i: ivos 
dão grande ênfase à ação 
do estudante ao lado do 
operariado. Ésse binômio 
tem sido uma constante 
imutável das agitações, 
mormente porque o esiu-
dante, espírito liberal, ca
ráter generoso e por isso 
acessível aos grandes mo
tivos, em processo cie for
mação, não se detém p ua 
separar o filosófico lo t^ia 
lético, o pragmático do ko-
fismático. 

Campo fácil de prepiro, 
aliado à sua alta mobilida
de e grande disposição, 
torna-se o dileto agente 
dos bons doutrinadores e 
adquire a convicção de 
que os falsos ensinamen
tos recebidos e a exterio
ridade dos fatos, r ""Cla

mam uma ação, exii-^n a 
sua tomada de posição ir
reversível contra o proble
ma socio-econõmico. 

Na área econômica, o 
desmonte das ficções o dos 
encantamentos falaciosos, 
compete-nos. em consoi-
ciarrento com a escola. F: 
isso não tem sido i Mto 
como necessário e prec ío. 

Além da graciosidade de 
alguns gestos de maior 
efeito cênico, nada de V3r-
tical 6 profundo tem sido 
feito. 

Procurar substituir su
perstição pela razão, elimi
nar a aceitação submissa 
de uma realidade pernicio
sa, substituindo-a pela 
confiança na determinação 
humana, constitue tarefa 
árdua e penosa. 

A estratégia corriqueira 
de muitos, é aproveita r-se 
das falhas de bons pro
gramas, de alguns fracas-

Estabelecido o meu cii-
tcrio de prioridade, que 
leva ao aumento das res
ponsabilidades dos iDaroui-
ros déste jôgo, isto é a 
emprêsa e a escola, vejo 
ser oportuno ater-me a al
gumas considerações acer
ca da formação profissio
nal. 

• 1) Para situar-me den
tro do problema transZor-
mativo da sociedade bra
sileira, abordo o capít:ilo 
da emprêsa familiar. 

Comumente chamada de 
empresa fechada, também, 
assim a denomino, mas 
não com a definição da
quela sociedade de oapit-.d 
circunscrito, mas àquela 
cujo domínio administra
tivo não se abre, não se 
expande. Não cabe aqui, 
por evidente, a discussão 
de que é melhor, se a cn-
prêsa de capital aberto ou 
fechado, mas fica a obser
vação do que as i'ormas 
compulsórias de cessão Jos 
capitais, transformando-os 
e m  c o m u n i t á r i o s ,  n ã o  f i u -
ti ficam porque não há es
forço teórico que seja efi
ciente, face a compulsão 
natural da evolução. Po
de-se acelerar um proces
so. mas não se pode eli-
rniná lo sem ter o que .^n-
locar em seu lugar. 

Voltando, destarte, à em
prêsa familiar. Escreven
do na revist'^ "Business 
Horizon" da Universidade 
de Indiana, o Prof. Calwr, 
revelou que os probloin-is 
mais importantes nas pe
quenas o médias empresas, 
são os de recrutamento, 
treinamento c substituição 

SOS inerentes às inovaçjes, 
para abandonar as causas 
e re integrar-se no agnos-
ticismo e na passividade. 

A meu modo de vêr, à 
integração emprêsa-escola, 
cumpre finalidade última 
maior. Se a preparação 
profissional é motivo de 
benefícios duplos, a ab
sorção objetiva das finali
dades da emorêsa oeU es
cola e desta por aquela, 
responde a maiores ince-
rêsses porque consulta o 
sentido histórico de um 
sistema social. 

do pessoal administrativo 
do nível superior. 

É inegável que cedo ou 
tarde todo o dirigente en
frentará o problema da re
tirar-se das atividades — 
quando não por vontade 
própria, compelido por 
causas outras, inclusive 
físicas — e, geralmente, a 
escolha do substituto recai 
sobre um familiar. Mas 
êste nepotismo frequente
mente prova que as qua
lidades de administrado
res não são transmissíveis 
por hereditariedade. 

Como quer que seja, 
êsse procedimento dificul
ta a conquista de bons 
profissionais, pois êstus re
lutam em empregar-se na
quelas emprêsas onde o 
acesso é episódico e ex
cepcional. Cria-se, assim, 
uma viciosidade, desbor
dando para o desinteresse 
do empresário em prena-
rar administradores o êle, 
o empresário, nermanoce 
n? sua comoanhla mes'no 
r.uando deveria ter se re
tirado há tempos. 

É imaossível adiar a ne
cessidade de uma oolítica 
aue prepare administrado
res capazes de substituir 
os aue estão hoie nos lu
gares mais elevados .la ad
ministração das emorêsas. 
Nos próximos poucos nnos 
psta node ser a necessida
de mais premente nara a 
sobrevivência empresarial. 

Ainda no âmbito da em
prêsa dêste tino, existe 
um fator real de oreoju-
nacão. nu ai se ia o elevado 
custo de atração o treii o 
de novos executivos, que 

se projetam sobre o volu
me de capital disponível. 
E, assim, as pesquisas 
provam que nas médias e 
pequenas emprêsas, o di
plomado de curso supe
rior é praticamente ine
xistente e 50% dos .geren
tes, contadores e auxilia
res, jamais cursaram qual
quer escola de administra
ção, finanças ou econo
mia. 

Impõe-se, por conse
guinte, à emprêsa fecha
da, integrar-se à abertura 
da administração e supe
rará muito mais facilmen
te a questão dos custos, 
como o aproveitamonto 
do estudante qualificado, 
sempre que puder acenar-
lhe, não com a posse de 
capital, pois não é rele
vante, mas com a partilha 
do comando e a reparti
ção condizente da rep.-o-
dutividade. 

• 2) No capítulo seguin
te, no alargamento das 
considerações, abordarei a 
formação escolástica do 
futuro profissional. 

Atualmente, generaliza-
se entre os próprios pro
fissionais, como é convic
ção dos empresários, por 
longa experiência, (e daí 
parte do antípodismo das 
categorias a que aludi an
teriormente), de que é pre
ciso dar ao ensino teórico 
de alto nível, caráter mais 
utilitário e consoante às 
necessidades da moderna 
emprêsa. 

Essa é uma tendência 
cujo encorajamento e in
centivo, sôbre ser decisivo 
deve ser constante por par
te da comunidade empre
sarial, que sofre de hiper
trofia e está totalmente de
samparada pela organiza
ção curricular dos cursos 
médios e superiores. 

Parece haver uma ten
dência acentuada nos paí
ses em desenvolvimento, 
de estimular a formarão 
de um profissional acadê
mico pela escolha de ra
mos mas esotéricos e 
menos práticos, dantro 
das chamadas profissões 
úteis. Seria êsse o mais 
grave defeito, de repercus
sões dramáticas, se S9 ti
vesse de lamentar a inca-
nacidade de nroduzir os 
técnicos aue se precisam 
urgentemente. 

Dentre as falhas e omis
sões dos cursos, são ds ser 
citados os fatos de o cur
riculum escolar ter disci

d a  f o r m a ç ã c  
p r o f i s s i o n a l  
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plinas excessivamente teó
ricas e desatualizadas da 
prática empresarial, o 
que, sôbre onerar os cus
tos, desprepara o futuro 
profissional. É a vocação 
do ecletismo ilimitado, 
embora eu não perfilhe a 
corrente do especialista es
pecializado. 

Neste particular firo 
com o filósofo: Sou favo
rável ao problema e hostil 
ao sistema. 

Para êste aspecto, den
tro do panorama geral, a 
dinamização utilitária, se 
é um imperativo, colide 
no sensivr'. problema da 
renovação contínua da 
massa docente. Como o 
aparelhamento educacional 
prático revela-se como ou
tra constante de retrocesso 
do ensino, cabe citar aqui 
que o programa do CIEE 
comporta a compensação 
dessas deficiências, embo
ra, é bem de vêr, não as 
possa eliminar, pois truta-
se de tamanho dos recur
sos disponíveis e não de 
formulação de soluções. 

Ora, o desenvolvimento 
econômico atual tem co
mo ponto de estrangula
mento o sistema educacio
nal. E causa o efeito, si
multaneamente, através o 
aumento da demanda por 
mão-de-obra especializada 
e pressa no aceleramento 
da preparação dessa mão-
de obra. 

Os grandes empresários 
não se improvisam, nas
cem. Os homens que in
troduziram inovações i re
voluções no sistema pro
dutivo ou administrativo, 
enfim, que alteraram os pa
râmetros tecnológicos co
nhecidos em cada época, 
são poucos e não são pro
duzidos sob encomenda. A 
maioria dirigente, contu
do, apenas executa tarefas 
rio teor técnico ou cientí
fico absorvido pela econo
mia e para essa execução 
nodem ser preparados pe
la aquisição do conheci
mento e experiência do 
trabalho. 

Essa preparação práti
ca, tem atuado de váriis 
formas em diferentes paí
ses. Ao findar do século 
passado, os alemães man
davam sua gente para tru 
balhar na Inglaterra. Pou
cos anos após. êsse exem
plo era seguido pelo apão. 

Entendo, porém, que a 
principal escola de expe
riência consiste no traba
lho de aprendizado, den
tro da estrutura de cada 

país, competindo às en
tidades educacionais, o 
transformarem-se em la
boratórios de teste da tec
nologia de outros centros, 
o adquirirem feição de 
campos experimentais pa
ra melhoria e transforma
ção dos processos e mé
todos de uso local, para 
oferecê-los didática e prag
maticamente, tanto SOS 
corpos discentes, quanto 
aos agentes econômicos. 

Em outros termos, pre
conizo a integração ativa 
dos responsáveis pela con
dução do desenvolvimento 
nacional, todos colaboran
do e não um só dando e 
outro recebendo. 

De qualquer forma, o ca
minhar para o estágio 
obrigatório, incorporados 
os mestres ao processo 
de atualização constante, 
e, após reconhecidos cs 
benefícios da prática, tan
to pelos outorgados, será 
mais um elemento eficaz 
na superação das incom
preensões profissionais b 
sociais das relações em-
prêsas-estudante. embora 
necessitando de outras 
c o m p l e m e n t a ç õ e s ,  c o m o  
veremos em seguida. 

• 3) Tratarei, agora, de 
uma pergunta que se faz 
comumente, ou seia; Mas 
essa integração dá resul
tados? O sucesso da prá
tica do estágio e inter-re-
lação escola-emprêsa. não 
está por ser aferido, se 
não que é uma realidade 
indesmentível. 

Para não ser laudatório 
e repetitivo, desejo acen
tuar que vários fatores de 
ordem psicológica contri
buem para êsse sucesso, 
além dos de ordem pura
mente material. 

Qualquer elemento, 
quando recrutado, seja a 
que título fôr, incorpora-
se a um programa de tra
balho. E, em qualquer pro
grama, a participação efe
tiva é requerida a cada 
momento, em cada etapa. 
O estudante verifica que 
assimila a informação so
mente quando consegue 
resnonder às indagações 
nrónria.'< ou de terceiros. 
Resnondendo. ao rende e 
aprendendo capacita-se. 

No exercício de um tra
balho de adaptação e re
conhecimento o noviço 
passa a descobrir e a ser 
descoberto, em razão do 
conhecimento da lingua
gem com a execução, mo
tivação, intencionalidade, 
etc. 

Reconhece, ademais, as 
causas subjacentes dos 
problemas, identifica o 
processo produtivo como 
a participação insubstituí
vel de matérias-primas, 
mão-de-obra, capital, com
binados para determinar 
um certo coeficiente de 
custos, a confrontar com 
o mercado. 

Revela-se-lhe a objetivi
dade e subjetividade da 
complexa situação que de
termina a apreensão do 
empresário e, quantas ve
zes, obriga-os a resolver 
de forma que o expecta-
dor desavisado, não vis
lumbre na atitude, nada 
mais do que o egoísmo e 
capacidade. Se quizermos 
usar um termo cabotino, 
diríamos que a mundivi
vência dos fenômenos, 
concientiza-o para os mes
mos. em tôda a sua inte
gridade. 

Há que alertar para a 
convivência no recinto do 
trabalho, onde o maior 
cuidado deve ser revelado 
no preparo do programa 
de aprendizado, parr, que 
se iam evitadas as deceo-
ções geralmente causadas 
ouando os noviços são 
descuidados, quando são 
abandonados, gerando re
sultados negativos nue. 
multiplicados, causariam 
maior mal do que a atua! 
omissão. 

• 4) Todavia, há que res
ponder também a outra 
inquirição que trata do 
antagonismo natural, as
sim visto por muitos e re
lacionado à idade e expe
riência. Êsses dois têrmos, 
quando coexistem com 
harmonia, são fatôres es-
positivos para a realiza
ção pessoal. Irreconcilia-
dos temporalmente, são 
fontes altamente negativas 
que conduzem ao obsole-
tismo pessoal. 

Mal vista a possibilida
de da coexistência, tem 
servido de anteparo a ati
tude de oposição por cer
tos empresários, pois não 
admitem a absorção de 
experiência senão pela 
própria e demorada expe
rimentação, como aquela 
que os amalgamou e for
mou. " ' 

Felizmente, agora come
çam a ser bem aprovei
tados os administrado
res profissionais, dirigen
tes que devem seus car
gos ao conhecimento téc
nico de que dispõem, 

Eles estão a caminho e 
estão desalojando a velha 

guarnição de dirigentes 
improvisados para o pri
meiro arranco do desen
volvimento. E é oportuno 
reconhecer-se nos bons e 
queridos autodidatas, o 
seu valor e sua contribui
ção ao evoluir e, até mes
mo, o terem possibilitado 
discussões dessa ordem. 
Nada se lhes critica, ao 
contrário, aplaudimo - los 
na obra realizada. 

Mas, com a chegada dos 
novos contigentes, existin
do a preocupação do seu 
treinamento oportuno, des
de o banco escolar, vere
mos fundir-se, ao em vez 
de alongar-se, a distância 
entre idade e experiência. 
Transmite-se o conheci
mento, aproveitando-se da 
idade. 

Pela própria razão do rá
pido desenvolvimento tec
nológico, as empresas com
preenderão da necessida
de de estabelecer progra
mas de treinamento, desti
nados a combater o abso-
letismo funcional, como 
providência redutora dos 
custos diretos e indiretos 
de suas atividades. Quem 
não o fizer Jogo, ficará 
marginalizado na compe
tição. 

Quero terminar descul-
pando-me se não me ati
ve ao tema, e, vez por ou
tra, tentei dar dimensões 
cosmológicas a um proble
ma que pode ser conside
rado menos transcendental 
por muitos. 

Acontece que antevejo c 
creio em novas dimensões 
e não podia guardar só 
comigo. Havia séria in
compatibilidade entre meu 
poder de absorve las e a 
possibilidade de ser absor
vido por elas. 

Pressinto transformações 
sociais de muito maior 
conteúdo humano do que 
aquelas que hoje preocu
pam alguns países. Diria 
mesmo, que estou certo 
de alterações na integrali
dade dos princípios da so
ciedade e quis dar, ao 
meio que se me apresen
tou como eficiente para 
nos preparar para nssa 
grande decisão, tôda a mi
nha determinação e capa
cidade. Posso ter incorri
do em êrro de lógica in
tuitiva, e, se assim fôr. nem 
por isso as necessidades 
aqui feridas, por mim e 
outros que me antecede
ram deixam de ter as mais 
sérias consequências e exi
gem menos meditação." 
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L I Ç Õ E S  G R A N D E  F A L Ê N C I A  
David í lavto!) As lições da grande crise norte-americana de 1929 

nii)d<i, >iã<i foram devidamente apreendidas pelo mundo. 

JorjHtia de fc.Vuv pi,?. , /;;  
do mundo estainij-i i '<i,  s"h 
yi andes e w 
manchetes,  ns !>• tm 
noticias do iinjiur ,?'  « 
f inanceiro iif i-  i , , : ')  
por uma nat;ão: 
norte-amerifii,ii,- , .U.ÍS 
as camada^; svA, 4 ,  : ,-:- .1,  
evaporar-se,  nii  

üíí SKÍf.s' ( fç 
o voticiii i i ' !  í , , ' . . ,  

colapso fii i i i i ic.-: ,  
de ações c l i luh : 
reciam tão </"'  ,  , .  • ,  
o nascer rh, x, , f ,  , 
f irmas qii<\ i / í ,  . . .  
eram consid< nuV,. ':  .  .  '  
das como o nii-inil .  • ,  
hraltar.  O mnr-l-i  , - , .-
ceu. 

E, na est'!,(i • -
yringola/íid <la ví, . 
yiam as ti-iii/<'d:i:., •• 
Mas." fill<hirisl:ii (..( Ji 

Street qne s<; aii,,, 
solo das jani-lc; ']„• -. , . , , ,-
•nha-céus, distúriiu/-< 
tas do.1 òaccos, i io.t--  3/ /  < •  
t ias cidades do M, 
ao chegar a „01 ií . . .  •  
dora do dcmiiii intj  e .,'v 
sespêro. 

A partir d> l '--!  ••• 
08 negóciof jjíív/x/h .1/ 
Qualquer etinirc ••' . i:  :  - ,  
produzia bons 1-(.---- ,  
preços eram, i lcrad,,  : M- • 
já não faltaiiim 
a advertir quo n 
conduzhia a tiUíti-dai.  
cos,  po-rém, crcui-
lhes davam of.vidu:-.  Vr,-:  
que se preocn 11,1 r ,  .••• rorí  
alta de prrr, ,^ 
vam, qiia)id<> 1,-:,-1-
gar cem dolo.-i . .  •• • /  •  f  r-
retor de /ÍOK/O.S /--11)1 
ra,  dentro 1--," 
-v-ê-los trniisfi i ,  , ,-- . ,1--.-:  n-i  
duzentos^ 

Havia, trn:: ' i i  !•: .  ,1 ,  
de comprar ,:,11 .  
muito mui. '< r  
lucrativo do c !< 
7ias corridas d,  

Tudo o qnc D ( i tdiii i:  •<-' '•  
cessitava em d- . .••• 
sobre um titulo ],ro'i ," •  
t ia" e,  com mi' í: , í-- í' -o d" 
sorte,  no dia, da /. 'v,  
ção, o felizardo snh-iciilur, 
sem levantar nm d^-no, <:'!• 
nhava o bastanf,-  pc/o.  n-.^-
gatar o valor Intui,  

Era fácil ,  sim Ert.i ' '  «'<>• 
do de vida em ndiiilrãvcl c 

/1,(, ,,-,,,.-1,- ,, c., j-)!'rimen-

ií/ i :, /'•i.-,'-. ,í i/N. führi-
;i'/í i.s' ilc ' ('7-. ei-
^-iioilos, ti.do servente 
dc í..-1:)1, -it i,.-. pcUtico em 

t-í,II, o <a-,-./1-,11, viajar 
"" II'Í--.-Í---s. .1 Teiiu. dn 

fj, su.nho 
<•••-" rcíizíint, Ki-a o 

-1-.:., J,- f .1j)r'n-:ií- o ciJ-
1-.-,, s i-.jjjvf, a i-.ipò-

. f - V" ,-1,.-.-(, i>r<>i)ri(i, 
I  '  I -  -  t l l j , - , . ,  I , : ' ,  I I  ( l l ) i , ' í  

-  - - ,  .  I .••• , , , ,  xii/) 
" nci/líl-ii, 

' • •' 1-.--,/ rti prla.^i 
:: :l-i:lf i-itm-

- •  r  ;  •  .-.'il,-)iriiis. 
.' •' / • uciilinda-

• • • ' ' • • • dcspa-
. iiiirii a 

' •  de  CO) ! -

/.-o.v j-idinagiif-
untigiii-

. 1--:. -- '-!•!,:-..,11,ip.n-
' •: 7 -> '•(-eus vi-

,, • •: . I ::i'f -;do. al-
; ' • ^ .O/ffS 

f' di^se um 
• r • X í ' ' v" ecoiio-

-.i (•-: "io-lo.-í se-
. r -I...te de.-iper-

-1--.::-: <. '//.'ü/dc, e o 
' ' • 1,-,--- í, ri irel. Eh-

-I • !.-••,• 1:1,i:t minido 
•  ,  ( / ,  /  t  • ! ,  i  c r d a d e i r n  
,.,1.,. I e. ações 

• (!, eii riquecer 
r, . 1-1,-.:-lilZCí)i->iOS a 
-:-,.r: . .r-j,.:, 0(,- financeira, 
ri l,i,vhi,-,i que isso 

\'i.'i:a a (at-.istrofe, foi 
i''i •' .iiíiíu.- 'til', n lüstória 

.-,-:1:,To já i.gintrou, pois 
.-o.-! Kita^io.-. Unidos tudo 
:'ro i,'i (r ,-1,1 jirupiíi-ções des-
'-,,,.h' (-ii!:::: iiú.-< outros pai-

\:i.;j!"in .tahe e-xata-
if,,i:'i- 1-):,.0 <'qnilo eonieçoK. 

rvoàvi es europeus, 
c,,/'/(.• pc/(/s banas de 
Zniiq..". Aiiivtisrdâo, Lon-
úi :.-- e i,( riíiii, -não demora-
ra)n, a i'ci<-eh''r o- história 
Oi qio-. fütava posstúda a 
iiii.rito iati-irn jjelos meado-} 
de Ch- Q, andes bancos 
nríra.-inrqmvos que ocupam 
a ,:i-:frcita garganta, forma-
lui pelos edifícios da Wall 
Strctt fic-.iram impressiona-

1;' qunndii o.^ europeus se 
1)119/:,-0111 u retirar seus de
pósitos. 

Em- setembro, talvez em 
conseqüência dessas retira
das, embora estivessem sen
do feitas di cretamente, 
houve um breve abranda
mento da febre nacional. 

A 21 de outubro (uma 
segunda-feira), os bancos 
de Nova York, as grandes 
firmas de corretores e os 
pequenos especuladores co
meçaram a vender suas 
ações. A notícia da venda 
espalhou-se por todo o 
pais. 

Os. aparelhos de teletipo 
não cessavam de transmitir 
ordens de venda. \0s fun
cionários a serviço dos cor
retores trabalharam 72 ho
ras consecutivas, para dar 
conta do trabalho que o 
movimento anormal acarre
tava, 

Na terça-feira a situa
ção havia piorado Veio a 
quarta-feira: vendas e m .-ts 
vendas. E então, já com
pletamente abalados, os 
grandes bancos convocavam 
uma reunião com o fim de 
restabelecerem a confiança. 
Em-pires-tm-am aos corre-tio-
res seis biliões de dólares, 
naquele dki, para sustentá-
los até melhorarem às con
dições. Houve reuniões na 
Casa Branca, em Was
hington. 

Pelo rádio, o dia inteiro 
economistas, industriais e 
líderes da opinião pública 
exortavam a nação a tran
qüilizar-se e cessar a lou
cura das vendas. 

John D, Rockefeller, que 
já havia resistido a muitas 
tempestades financeiras, 
convocou os jornalistas e 
disse-lhes: "Avisem ao pú
blico que meu filho e eu 
ahtda compramos e conti
nuaremos a comprar " 

Henry Ford, sereno, na 
sua grande fábrica de De
troit, falou também, "Cal-
ma; mantenham a calma, e 
venceremos todas as difi
culdades.". 

Grandes firmas anuncia
ram que compensariam as 
perdas de seus empregados 
se êstes se controlassem e 
se abstivessem de vender 
suas ações ao primeiro com-
p-rador que aparecesse. 

Era tarde, porém. No 
mundo inteiro, o telégrafo 
não parava de transmitir 
desmo) onamento de preços 
e degringolada de títulos, 
Ações de todas as espécies, 
adquiridas -igualmente por 
grandes e pequenos como 
propriedade absolutamente 
garantida — de estradas 
de ferro, de estoques de al
godão ou de borracha, de 
bancos — caíam e continua
vam a cair Tôda a gente 
procurava "descarregar", 
cada qual ansioso por esca
par ao perigo. 

Em breve, a nação pare
cia haver enlouquecido. De
positantes e aplicadores de 
capital invadiam os bancos, 
barafustavam, histéricos 
pelas casas de corretagem 
adentro e chegaram até ao 
recinto sagrado da Bôlsa de 
N. York. 

Sír Winston Churchill, 
então em giro de conferên
cias pelos Estados Unidos, 
observou a Bôlsa, naquele 
dia. Yiu, com fristeza, os 
estarrecidos especuladores 
ali parados, que não que
riam acreditar na própria 
ruína, Muitos choravam 
Outros riam nervosamente. 
Alguns, incapazes de en
frentar o futuro, subiam a 
janela mais próxima e ati
ravam-se ao chão. 

"Naquela negra quinta-
feira", recorda um grande 
corretor que perdeu três 
milhões de dólares entre as 
dez da manhã e as três da 
tarde, "caiu uma chuva de 
corretores na Wall Street. 
Era perigoso passar-se nas 
pi-oximidades dos edifícios, 
tal era o número de corpos 
de caiam das alturas. Eu 
mesmo quase fui um'ãêles." 

Há exagêro, sem dúvida, 
nessa afirmação, mas, na 
negra quinta-feira de 2U de 
outubro de 1929, os suicí
dios, em ttéda a exfe.nsãxo 
dos Estados Unidos, conta
ram às centenas A relação 
de pessoas que discreta
mente desapareceram da 
circulação, sem que se sai
ba do destino que tiveram, 
também sobe a muitas cen
tenas. 

Veio, a seguir, a chama
da "grande crise". 
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ROSTOW PROPÕE SULUÇÕES PARA 
OS PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS 

Em conferência pronun
ciada nos Estados Unidos, 
o economista Walt Rostow 
focalizou os grandes pro
blemas que assoberbam os 
países em vias de desen
volvimento. (Afirmou que 
tais nações enfrentam um 
desafio; converter as i-.reas 
rurais em fontes de pro-
duçf-o racional e anexar as 
populações rurais à faixa 
do conr,umo dos pr"^dutos 
in.-ius1.rip3s 

Declp.rou RostovT que 
uma nação, para se desen
volver econômicamenfce, 
necessita tíe criar certas 
condições básicas e indis
pensáveis; 

A informação partiu de 
fonte não contestável ou 
duvidosa; a revista sovié
tica "Komsomolskaya Pra-
vda", em seu número de 
janeiro, que só agora nos 
chega às mãos. Revela 
aquela publicação que o 
crescimento do "deficit" 
de casas populares na Rús
sia vem gerando uma si
tuação grave e sem prece
dentes. Ainda segundo a 
mesma fonte, os mais afe
tados pela crise — por 
mais irônico que possa pa
recer — são os operários 
de menos de 30 anos, re
presentantes autênticos, 
portanto, do proletariado 
da nação e do regime que 
afirmam dedicar o maior 
dos cuidados a esta classe. 

Todavia, a revista "Kom
somolskaya Pravda" infor
ma que os jovens operá
rios russos não têm onde 
morar. E mais: que as fa
mílias constituídas nos úl
timos seis anos, com crês 
a cinco membros, são 
obrigadas a morar num só 
quarto, destinado a rapa
zes solteiros. E mais ain
da: o "deficit" habitacio
nal continua ascendente; 
mas o Govêrno apenas se 
diz "profundamente pre
ocupado" com o problema, 
pois não traça qualquer 

# dispor de uma quan
tidade mínima de ca
pital; 

# certa proporção de 
população alfabeti
zada; 

•< quadros de executi
vos, bem treinados; 

# exploração das reser
vas naturais do país; 

•' eficiente sistema de 
comunicações. 

Mais adiante, disse o 
conferencista que muitos 
dêstes países adotam um 
processo de industriali.ía-
ção similar, começando 
pelos setores capazes de 
substituir a importação de 

plano de aumento de in
vestimentos no setor habi
tacional. A justificativa 
apresentada pelo Govêrno 
de Moscou para esta sim
ples "profunda preocupa
ção" é a de que, somente 
depois de terminado o 
programa de recuperação 
agrícola da União Soviéti
ca, poderá êle, dar priori
dade ao problema do "de
ficit" habitacicnal. 

Chamamos a atenção 
mais uma vez — como o 
fizemos logo, de início — 
para o fato de ser tal in
formação de caráter pra
ticamente oficial (levando-
se em conta que todos os 
órgãos de divulgação da 
imprensa russa estão sob 
o controle direto da nensu-
ra do Govêrno soviético). 

O "Komsomolskaya Pra
vda" adianta que Odessa 
é a localidade onde o pro
grama habitacional está 
mais adiantado. Pois bem, 
naquela localidade exis
tem mais de sete mil e 
ouinhentas famílias viven
do em quartos de soltei
ros. devido à falta de mo
radias adequadas. Em nú
meros redondos, üor outro 
lado, as autoridades sovié
ticas acreditam oue o de
ficit habitacional atinja 
cêrca de 600 mil unidades, 
(in "Boletim Cambial"). 

determinados produtos. 
Ora, neste caso, o país 
torna-se autosuficiente jus
tamente em produtos que 
têm como consumidores 
as camadas mais altas da 
população: automóveis, te
levisores, geladeiras etc. 
Rostow citou um exem
plo; 

— em uma recente In
vestigação, levada a »abo 
em úm país em processo 
de desenvolvimento, verifi
cou-se que 90% dos arti
gos duráveis e não durá
veis são vendidos a 39% 
dos habitantes, os quais 
vivem em cidades de mais 
de 10.000 habitantes, sn-
quanto que 61% da popu
lação, a que vive nas zo
nas rurais, respondem por 
somente 10% do consumo 
de tais artigos. 

Uma vez alcançado o 
objetivo — substituição 
das importações por pro
dutos nacionais — e aten
dida à limitada demanda 
doméstica, a industrializa
ção tende a diminuir seu 
ritmo de desenvolvimento; 
as empresas deixam de 
operar com tôda sua ca
pacidade de produção e os 
investimentos são desvia
dos para outros setores. 

Enquanto se processa a 
industrialização, da escaca 
zero até esta queda de 
ritmo, as condições da vi
da rural continuam imutá
veis. Como todos os rei 
cursos foram aplicados na 
ináustrialização, a agricul
tura prossegue em nível 
de mera subsistência, pois 
seus lentos avanços são 
anulados pela expansão 
demográfica. O trabalha
dor rural abandona pau
latinamente o campo em 
busca da cidade, onde to-
de experimentar um novo 
sistema de marginalização. 
A produtividade agrícola 
diminui e o campo não 
consegue alimentar ade
quadamente a população 

urbana, forçando o País a 
gastar divisas na impor
tação do alimentos — êle 
que se atirara no caminho 
da industrialização oara 
acabar com a importação 
de manufaturas. 

Segundo Walt Rostow, o 
problema central do mun
do moderno não reside na 
diferença existente entre 
nações ricas e nações po
bres, mas sim, na difersn-
ça existente entre as par
tes ricas e as partes po
bres dentro de um mes.no 
País em desenvolvimento. 
Êstes países exercem pres
são sobre os mais desen
volvidos, baseados no fato 
de que os preços indus
triais sobem enquanto os 
preços das matérias pri
mas diminuem. Êste fe
nômeno não está presen
te apenas na cena mundial 
ou ho comércio interna
cional, mas também mar
cam as condições comer
ciais entre as áreas aria
nas e as rurais de uma 
mesma nação. Os preços 
que se pagam no Interior 
dêstes üaíses por artigos 
manufaturados são dema
siado altos, enquanto que 
os preços que pagam as 
cidades pela produção das 
áreas rurais, assim como 
os recursos destinados ao 
desenvolvimento rural são 
demasiado baixos. 

A SOLUÇÃO 

A solução proposta por 
Walt Rostow é a segum-
te: 

1. Incremento da pro
dução agrícola; 

2. Revolução dos siste
mas de venda dos produ
tos agrícolas nas cidades; 

3. Conversão da indús
tria até à produção de ar
tigos baratos e populares; 

4. Sistema de venda 
completamente nôvo de 
tais artigos manufatura
dos às populações rurais. 
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russos não têm 
o n d e  m o r a r  



NOTÍCIAS IPÊS 
ANO II • N.° 11 - BOLETIM DO INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS • S. PAULO • MAIO, 1965 

O  I p é s  -  S ã  o  P a u l o  t e m  n o v o s  

e s t a t u t o s  e  n o v a  d i r e t o r i a  
0 IPÊS — SÃO PAU

LO realizou sua assem
bléia geral ordinária em 
13 de abril último, em 
sua sede social. Presidi
da pelo dr. Paulo Ayres 
Filho e secretariada pe
lo prof. Roberto Pinto 
de Souza, aprovou por 
unanimidade as contas 
relativas ao período en
tre 1° de janeiro e 31 
de dezembro de 1964, 
bem como o projeto de 
reforma dos estatutos, 
decorrente da separação 
da sociedade civil do 
mesmo nome, o IPÊS — 
Secção da Guanabara, 
que passou a constituir 
uma sociedade autônoma 
da de São Paulo, à qual 
era anteriormente filia
da. 

Destacamos as finali
dades estabelecidas pa
ra o IPÊS — SÃO PAU
LO, pelos novos estatu
tos; 

1 — Contribuir para a 
educação cultural, mo
ral e cívica do povo 
brasileiro; 

II — Desenvolver nas 
elites a consciência de 
suas crescentes respon
sabilidades sociais; 

III — Promover ativi
dades de caráter social 
que se traduzam em 
prestação de serviços à 
comunidade; 

IV — Fomentar pes
quisas sobre problemas 
brasileiros visando a 
contribuir para o desen
volvimento econômico 
do País — essencial ao 
bem estar social e ao 
fortalecimento do regi
me democrático; 

V — Divulgar e pro
mover o estudo dos 
princípios inerentes à 
Democracia e à economia 
do mercado. 

Seguiu-se a eleição 
para os diversos órgãos 
de direção, sendo elei
tos os seguintes mem
bros do IPÊS: 

Conselho Orientador; 
Presidente, Antônio Car
los Pacheco e Silva; Vi
ce - presidentes, Eudoro 
Villela e Décio Fernan
des Vasconcelos; Mem
bros: Adalberto Bueno 
Neto, Eduardo Garcia 
Rossi, Ernesto Leme, 
Fuad Lutfaila, Gas+ão 
Mesquita Filho, João 
Baptista Leopoldo Fi
gueiredo, João Soares 
do Amaral Neto, José 
Luiz de Anhaia Mello, 
José Martins Pinheiro 
Neto, Lélio Toledo Pizza 
Filho, Mário Toledo de 
Moraes, Nivaldo Ulhoa 
Cintra, Octávio Marcon
des Ferraz, Paulo Ayres 
Filho, Paulo Reis de Ma
galhães, Luiz Cássio dos 

Santos Werneck, Daniel 
Machado de Campos, 
Fernando Alencar Pinto, 
Felipe Arno, Paulo La
cerda Quartim Barbosa, 
Henning Boilesen, Eulá
lio Vidigal Pontes, Aldo 
Mortari, João Batista 
Isnard, Humberto Mon
teiro, José Roberto Whi-
taker Penteado, Gilber
to Wack Bueno, Rober
to Pinto de Souza, Gly-
con de Paiva Teiixeira, 
José Rubem Fonseca, 
Heitor Herrera, Antônio 
Carlos do Amaral Osó
rio e Oswaido Tavares 
Ferreira. (36) 

Diretoria: Presidente, 
João Baptista Leopoldo 
Figueiredo; Vice-presi-
dentes, Paulo Ayres Fi
lho e Roberto Pinto de 
Souza; Tesoureiro, Pau
lo Reis de Magalhães; 
Membros, João Soares 
do Amaral Neto, Eulá
lio Vidigal Pontes, Aldo 
Mortari, João Batista Is
nard e José Roberto 
Whitaker Penteado. 

Conselho Fiscal: Mem
bros Efetivos, Manoel 
José de Carvalho, Paulo 
Mariano Ferraz e Wal
demar Clemente; Mem
bros Suplentes, Paulo 
Sérgio Coutinho Galvão, 
Oswaido Maria Maia e 
Ernesto Teixeira de Al
meida. 

Cursos especiais 

sobre problemas de 

comércio exterior 

Sob os auspícios do Ins
tituto Rio Branco, Minis
tério das Relações Exte
riores ,e dentro de seu pro
grama de Cursos Espe
ciais, foi organizado uma 
série de cursos práticos 
sobre problemas de co
mércio exterior. De acor
do com êsse plano iniciou-
se em abril último um cur
so intensivo sôbre a eco
nomia e a comercialização 
de cacau, que será seguido 
imediatamente de outro 
sôbre petróleo. Compreen
derá cada curso uma sé
rie de 10 aulas, seguidas 
de debates sôbre os prin
cipais assuntos tratados. 
No primeiro curso as au
las foram ministradas pe
lo sr. Otto Seligsha, pro
fessor de Economia Inter
nacional da Universidade 
Católica da Bahia e assis
tente econômico do presi
dente do Instituto de Ca
cau da Bahia (BC). 

ALBERTINI 

NOVAMENTE 

EM SAO PAULO 

o jornalista francês 
Georges Albertini, diretor 
dos conhecidos boletins bi-
mensais "Est & Ouest" e 
"Informations Politiques 
et Sociales", editados pelo 
"Centre d'Arquives et Do-
cumentation Politique et 
Social", de Paris, esteve 
novamente em visita ao 
Brasil na segunda quinze
na de abril. Sob os auspí
cios do IPÊS, pronunciou 
uma conferência sôbre a 
"Política Internacional A-
tual", na séde do Centro 
Democrático dos Enge
nheiros, no Edifício Mauá. 
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Biblioteca do Ipês-São Paulo Paulo Ayres Filho e 
Roberto Pinto de Souza 
na Alemanha 

Durante o mês de abril 
foi o acervo da Biblioteca 
enriquecido com as obras 
abaixo descriminadas. 
Acham-se tôdas à disposi
ção dos interessados na 
sede do IPÊS, à rua Bahia, 
131, das 9 às 11 e das 14 
às 17 horas, diariamente, 
exceto aos sábados. 
Teoria Democrática; Gio

vanni Sartori. 
Panorama das Ciências do 

Espaço: Panoramas do 
Conhecimento. 

O ABC do Desenvolvimen
to Econômico: Robert J. 
Alexander. 

Crescimento e Prosperida
de sem Inflação: John 
Philip Wernette. 

Documentos Básicos da 
História dos EE.UU.; 
Richard B. Morris. 

Panorama das Artes Plás
ticas: Panorama do Co
nhecimento. 

Aspectos Sociológicos do 
Crescimento Econômico: 
Bert F. Hoselitz. 

O Papel do Voluntário na 
Sociedade Moderna: Na-
than E. Cohen. 

Panorama da Comunica
ção Coletiva: Panoramas 
do Conhecimento. 

Panorama da Biologia: Pa
noramas do Conhecimen
to. 

Cooperação — princípios: 
Emory Bogardus. 

Cooperação — Problemas: 
Emory Bogardus. 

Abraham Lincoln: J. B. 
Bothwell. 

Caminho sem servidão: 
John Maurice Clark. 

Famosos Pioneiros do Es
paço: Clarke Newlon. 

Cientistas Famosos: Wil
liam Oliver Stevens. 

Naturalistas Famosos: L. 
M. Milne. 

Industriais Famosos: Sig-
mund A. Lavine. 

Conciliação e Reforma no 
Brasil: José Honório Ro
drigues. 

Sociologia e Filosofia So
cial de Karl Marx: T. B. 
Bottomore. 

Teoria da Época atual: 
Hans Freyer. 

Estratificação Social no 
Brasil: Oliveira Torres. 

Brazirs Developing Nor
theast: Stefan Robok. 

United States Manufacte-
ring Investiments in Bra-
zil: Lincoln Gordon. 

La Europa de los Banquei
ros: Henry Coston. 

O Golpe começou em Wa
shington: Edmar Morel. 

Técnicas de Persuasão — 
Da propaganda à lava
gem cerebral: J. a. C. 
Brown. 

Infância Abando
nada e Juventude 

Delinquente 
Dona Magdalena de Ro

driguez, da "Comissión Fe-
menina Nacional para la 
Pacificación dei País", de 
Caracas, Venezuela, grupo 
cívico que está promoven
do uma campanha em bus
ca de soluções de proble
mas relacionados com a 
infância abandonada e 
com a juventude delin
quente em sua pátria, visi
tou recentemente o Brasil. 
Em São Paulo, em 30 de 
abril p.p., na séde do 
IPÊS, à rua Bahia, 131, e 
sob o patrocínio da União 
Cívica Feminina, a ilustre 
visitante teve ocasião de 
expor os objetivos de sua 
campanha na Venezuela e 
de trocar idéias sôbre os 
mesmos problemas, tão 
atuais, e que interessam 
também à nossa infância 
e juventude. 

Especialmente convida
dos pela Friedrich Nau-
mann — Stiftung, funda
ção de pesquisas sócio-eco-
nômicas sediada em Bad 
Godesberg, Alemanha Oci
dental, para participarem, 
com diversas outras per
sonalidades da América 
Latina, de uma visita in
formativa àquela Repúbli
ca Federal, estiveram na 
Europa os srs. Paulo Ay
res Filho e Roberto Pinto 
de Souza, Vice-Presidentes 
do IPÊS — SÃO PAULO. 

É o seguinte o progra
ma organizado: 
1) Chegada — 21 de abril. 
2) Congresso Inaugural — 

22 a 27 de abril. 
3) Viagem informativa no 

interior da República 
Federal Alemã — 28 de 
abril a 6 de maio. 

4) Viagem de estudo a 
Bruxelas — 7 a 9 de 
maio. 

5) Conferência final — 9 
a 11 de maio. 

6) Partida de regresso — 
12 de maio. 

No Congresso Inaugural, 
em Bad Godesberg, foram 
debatidos os seguintes te
mas: 
1) Visão sôbre a estrutu

ra politica da Repúbli
ca Federal Alemã. 

2) Visão sôbre a estrutu
ra econômica e social 
da República Federal 
Alemã. 

3) Desenvolvimento eco
nômico com a ajuda 
de investimentos pri
vados ou credicícios 
estatais. 

4) Mercado econômico e 
sua projeção. 

5) Estado e associações. 
6) Preparação e formação 

interna e externa de 
empresas. 

7) Empresários e sindica
tos. 

8) O empresário latino-
americano e suas pos
sibilidades na luta ati
va anticomunista. 

9) Problemas decorrentes 
da politica de desen
volvimento, vistos da 
Alemanha. 

1 0 )  P o l i t i c a  d e  d e s e n v o l v i  
mento na América La 
tina. 

Durante a viagem infor
mativa destacam-se a visita 
à Feira Industrial de Ha 
nover, entrevista com o 
Ministro de Cooperação 
Econômica, sr. Scheel, com 
o titular de Economia e 
Tráfico do Senado de 
Hamburgo, sr. Engelhardt, 
e na séde do Conselho de 
Racionalização da Econo
mia Alemã, em Francfort 
s.o. Meno, bem como uma 
recepção no Senado de 
Berlim Ocidental e visitas 
a diversas emprêsas têx-
tis e manufatureiras. 

Na viagem de estudos a 
Bruxelas os temas abor
dados foram: 

DO Mercado Comum Eu
ropeu e o mercado ex
terior. 

2) Relações econômicas en
tre o Mercado Comum 
Europeu e a América 
Latina. 

3) Possibilidades do em 
prego da energia nucle 
ar para os países em 
desenvolvimento. 

Publicação mensal do IPÊS 

—' Instituto de Pesquisas e 

Estudos Sociais de S. Paulo 

Expediente 

Rua Bahia, 131 — 5. Paulo 

Telefones: 51-8047 e 51-8048 

Endereço telegráfico: 

IPESQ.UISAS 

Diretoria 

Presidente: João Baptista 
Leopoldo Figueiredo 

Vice-Presidentes: Paulo Ay
res Filho e Roberto Pinto 
de Souza 

Tesoureiro: Paulo Reis de 
Magalhães 

— O — 

f: autorizada a reprodução 

de qualquer matéria edito

rial desta fôlha, desde que 

mencionada a fonte. 

Casa de Cultura Aliança 
Francesa 

Em 2 de abril último, 
com a nova diretoria da 
Casa de Cultura Aliança 
Francesa, de São Paulo, 
foram eleitos e empossa
dos como seu Presidente, 
o Prof. Antônio Carlos Pa

checo e Silva, e como 2." 
Vice-Presidente, o sr. Eu
doro Villela, e como um 
de seus Diretores, o Prof. 
Ernesto Leme, todos mem
bros do IPÊS e de seu 
Conselho Orientador. 
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S A O  D O M I N G O S  
Basta ouvir tudo quanto a 

oposição brasileira cacareja con
tra a intervenção americana em 
S. Domingos, para verificar-se 
que, desde 1945, estamos en
volvidos numa "drôle de guer-
re". Esquisita ou não, porém, é 
uma guerra. E guerra que só 
agora o ocidente democrático 
começa a ganhar. Com isso não 
se conforma a liderança radica
da em Moscou ou Pequim, que 
arrasta consigo pelo mundo, 
como um cometa incendiário, a 
cauda imensa da poeira mental 
que cai na área de gravitação 
dos seus "slogans". 

O fato é que os americanos 
desembarcaram em S. Domingos, 
quando o coronel Caamano já 
considerava sua, a vitória que 
êle supunha solidamente em
palmada em seu punho fecha
do, erguido em triunfo, diante 
de massas delirantes. Mas era 
delírio mesmo. Não haverá mais 
vitórias em guerrinhas que re
sultam em cortinas, sejam elas 
de aço, de bambu ou de barbas. 

O Ocidente liderado pela úni
ca Nação capaz, hoje, de opor 
barreiras ao cataclismo soviéti
co, veta, de uma vez por tôdas, 
a ereção de novas cortinas pelo 
mundo. A sombra suspeita pro
duzida pela opacidade totalitá
ria, não deterá mais a luz de 
uma integração humana univer
sal que começa a brucholear no 
horizonte da história. E há dois 
tipos de integração universal pos
síveis: — a conduzida pelo co
munismo, em que uma nova 
classe burocrática empalmará o 
poder, organizando o Estado to
talitário ecumênico, onde irá pre
valecer a tese dos porcos do li
vro de Orwell — "de que todos 
os animais são iguais mas que 
há alguns mais iguais que ou
tros" — sendo os burocratas os 
mais iguais, evidentemente; ou 
a outra, a ocidental e democrá
tica, numa espécie de grande 
confederação de povos, onde 
será possível discutir e resolver 
com lucidez, todos os problemas 
humanos. 

O resultado previsível dos 
dois métodos de ação, está bem 

simbolizado nas duas Alemanhas 
de hoje. De um lado e de cutro 
do muro de Berlim, pode-se 
contemplar, como em um labo
ratório, a fisionomia futura da 
humanidade, caso vença uma ou 
outra das concepções em luta. 

Vale ou não vale a pena ir 
a S. Domingos para que o Oci
dente dê mais um passo no sen
tido de varrer do seu seio tôdas 
as "Animal Farm" que os comu
nistas pretendem semear pelo 
mundo, como insinuantes gotas 
de azeite? E de passo em passo, 
de uma pequena guerra comu
nista frustrada, a outra peque
na guerra, dilatam-se as frontei
ras da liberdade; espanam-se 
cérebros afogados em detritos 
fatalistas da mais contestável 
das ideologias; desperta-se a lu
cidez de algumas mentes entor
pecidas pelo hipócrita humani
tarismo das esquerdas; isola-se 
a contumácia mental das inteli. 
gências irrecuperável mente es-
clerosadas (tão lamentavelmen
te difundidas no Brasil); em
purra-se, enfim, para o nada, 
para o arquivo implacável da 
memória, tôdas as cortinas, to
dos os muros, tudo, enfim, que 
inhiba a infinita capacidade 
criadora do homem, para esta
belecer um mundo onde valha 
a pena viver. 

Não se suponha que a tese 
defendida se ofereça, assim, 
roseamente, ingênua. Não se 
desconhece a terrível gama de 
conflitos que devem ser su
perados na trama e na urdidu
ra dos grupos humanos incon
táveis, cujo cruzamento de inte
resse vai compondo o tecido da 
história. O que se recusa, exa
tamente é a paupérrima simpli
ficação marxista que falsifica o 
destino humano, fazendo-o re
sultado do conflito de duas va
riáveis apenas. Ninguém ignora 
a complexidade tremenda das 
inúmeras variáveis que intervêm 
na composição mal equilibrada 
da convivência dos homens. 
Mas não é idealizando um pro
letariado liderado por um par
tido, sedento de poder, que a 
si mesmo se atribui a represen

tação dessa classe indefinida e 
indefinível, que se poderá, atra
vés de um livre esforço, levar 
aos grupos conflituais humanos, 
a clarividência mental para um 
diálogo capaz de harmonizar 
seus divergentes interêsses. Não 
é abdicando da própria liber
dade, em favor de uma buro
cracia omnisciente, que os ho
mens virão a encontrar a terra 
prometida. 

Dão-se os comunistas( em to
dos os seus "travestis", inclusi
ve em sua indumentária de sa
cristia) como procuradores sem 
mandato, das classes ditas opri
midas, cujos direitos pretendem 
defender. São homens que se 
batem por direitos alheios. São 
êles que sabem e decidem quais 
são êsses direitos. Ninguém po
de opinar sôbre êsses direitos. 
Ninguém é livre de interpretá-
los a seu modo. O Ocidente, ao 
contrário, se oferece, em verda
deiro paradoxo, como o garante 
do dever de cada um de honrar 
a própria liberdade; dever de 
disputar o seu lugar ao sol, as
sumindo plena responsabilidade 
de seus atos. Antes de operá
rios ou burgueses, há homens. 
Cada indivíduo, como homem 
componente de qualquer classe 
social, deve procurar livremente 
o enquadramento em grupos 
humanos, capaz de torná-lo 
mais forte na competição social 
que o destino lhe impõe. Não 
há luta de classes, há competi
ção entre homens e a lucidez 
de sua liberdade deve levá-los 
a aperfeiçoar ao infinito as re
gras do jôgo competitivo, para 
que não haja fraudes em bene
fício de grupos ou de indivíduos. 
Essa competência individual, de
ver de cada um para consigo 
mesmo, não deve, não pode ser 
delegada a ninguém. 

E é isso que se joga em S 
Domingos: ou se cria, enfren
tando tôdas as imensas dificul
dades, um mundo em que o ho
mem assume o dever de ser 
livre ou se colabora para a edi
ficação de uma monstruosa 
"Animal Farm" universal. 
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Pela educação 
moral e cívica 
nas escolas 

Brasileiro, ouve a música sagrada 
que te evoca a grandeza da pátria! 
De pé, firme, perfila-te! Atenção! 
É a voz do Brasil 
que te fala ao coração. 
Ela te lembra que tiveste a sorte 
de nascer sob o céu déste país, 
onde é tudo tão belo e te sentes feliz, 
e que defenderás até com a própria morte! 
Ela te lembra o pavilhão querido 
auriverde e azul, de nobre porte, 

e te põe a pensar neste Brasil unido, 
das coxilhas do sul às caatingas do norte! 
O teu hino é cantante e vivo e tem ardor, 
é a voz de civismo da terra natal. 
Entoa, brasileiro, com amor, 
o teu canto sagrado, o Hino Nacional! 

O autor desses versos, o 
poeta e deputado estadual 
Solon Borges dos Reis, di
rigiu-se ao IPÉS — SÃO 
PAULO, apelando para que 
pleiteie com êle e com to
das as pessoas e institui
ções do País, preocupadas 
com a cultura cívica em 
nosso meio, junto às au
toridades responsáveis pe
lo ensino o restabeleci
mento e a vitalização da 
educação cívica, tanto nas 
escolas, como fora delas. 

O IPÊS — SÃO PAULO 
dá o seu inteiro apôio aos 
esforços que o deputado 
paulista tão patriòticamen-
te vem desenvolvendo, bem 
quanto aos termos de seu 
projeto de lei, apresentado 
à Assembléia Legislativa 
do Estado, dispondo sobre 
o hasteamento obrigatório 
da Bandeira Nacional pe
las repartições estaduais 
nos feriados nacionais, in
clusive escolas públicas e 
particulares. 

Aproveita o IPÉS desta 
oportunidade para reafir
mar o seu empenho em fa
vor do restabelecimentcTda 
educação moral e cívica 
em todas as nossas escolas 
primárias, transcrevendo, 
em seu inteiro teôr, o te
legrama que passou, em 22 
de abril de 1964, logo após 
a vitória da Revolução: 

"Excelentíssimo Sr. Mi
nistro da Educação Dr. 
Flávio Suplicy de Lacerda. 
Ministério da Educação. 
Rio de Janeiro. Momento 
histórico processamento 
consolidação regime demo
crático brasileiro Instituto 
de Pesquisas e Estudos So
ciais tem honra submeter 
apreciação Vossencia su
gestão inclua currículo 
cursos tôdas escolas pri
márias Brasil cadeira Edu
cação Moral e Cívica im
perativo formação menta
lidade nossa juventude. 
Cumprimentos respeitosos 
(as) João Baptista Leopol
do Figueiredo. Presidente". 

A CIE não Irá participar do IX festival 
da juventude, na Argélia. 

O Comité de Supervisão 
da Confederação Interna
cional dos Estudantes — 
CIE, formado pelas uniões 
nacionais estudantis da 
Alemanha Ocidental, Costa 
Rica, Escócia, Estados Uni
dos, Finlândia, índia, Nigé
ria, Nova Zelândia, Para
guai, Uganda e Zambia, 
reunido em Leiden, Holan-

Crlada a primeira 
Faculdade de 

Comércio na União 
Soviética. 

Somente agora é que foi 
criada a primeira Faculda
de de Comércio (Fakultet 
Gosudarstvennogo Delopro-
izvidstva) na Universidade 
de Moscou. Semanas antes 
vinham os meios de co
municação soviéticos dan
do ênfase à necessidade de 
escolas de comércio seme
lhantes às do Ocidente, 
pelo que não constituiu 
surpresa o fato revelado 
em 25 de fevereiro p.p., em 
entrevista transmitida pe
la Rádio Moscou, pessoal
mente pelo novo reitor da 
Faculdade, L. N. Kachali-
na, sobre detalhes do ins 
tituto recém-criado e dos 
demais que se organiza
rem futuramente na União 
Soviética. 

Serão matriculados nes
sa Faculdade de Comércio, 
bem como nas demais, 
alunos que terminarem os 
cursos secundários e tam
bém diretores de empre
sas e outros executivos 
que tenham completado 
sua instrução há dez anos 
ou mais e que, portanto, 
não se encontrem familia
rizados com os novos mé
todos comerciais que len
tamente estão sendo pos
tos em prática na União 
Soviética, como o empre
go de computadores ele
trônicos, matemática ana
lítica, ,etc. 

da ,entre 26 e 28 de março 
último, resolveu não parti
cipar do IX Festival Mun
dial de Juventude, que a 
Federação Mundial das 
Juventudes Democráticas 
FMDJ, com sede em Bu-
dapest, e a União Interna
cional de Estudantes — 
UIE, radicada em Praga, 
pretendem realizar na Ar
gélia, de 28 de julho a 7 
de agosto do presente ano. 

Segundo nos informa o 
boletim "Actualidades para 
la Juventud y los Estudian-
tes", de 27 de abril último, 
até ao presente nenhuma 
organização internacional 
estudantil aceitou os con
vites que lhe foram feitos 
para comparecer ao IX 
Festival. Tôdas as recusas 
têm sido baseadas nos 
mesmos considerando e 
objeções expostos pelo Co
mitê de Supervisão da 
CIE, isto é, que os festivais 
anteriores têm sido utili
zados "como tribunas para 
a pregação de uma deter
minada ideologia", que "o 
contrôle financeiro e a 
concessão de bolsas de via
gem para assistirem aos 
festivais são privilégios 
quase total de uns tantos 
países de determinada 
ideologia", que "todos os 
órgãos controladores do 
Festival, incluindo o Co
mitê Preparatório Interna
cional (CPI), a Secretaria 
Permanente e a Comissão 
de Finanças, representam, 
em sua quase totalidade, 
uma só ideologia" e que 
"muitos países da Africa, 
Europa Ocidental, Asia, 
América do Norte, Orien
te Médio e América Latina 
não são representados (nos 
festivais) por movimentos 
progressistas da juventude 
e de estudantes", pelo que 
o IX Festival será "total
mente idêntico aos festi
vais anteriores, sofrendo, 
por conseguinte, os mes
mos defeitos". 

União Internacional dos Jovens 
Democratas Cristãos 

o II Congresso Mundial 
da União Internacional 
dos Jovens Democratas 
Cristãos — UIJDC reunir-
se-á em Berlim Ocidental, 
entre 10 e 20 de junho 
próximo. Estarão presen
tes representações de to
dos os continentes. O te
rnário organizado tratará 

da posição da UIJDC ante 
a situação política mun
dial, analisando o subde
senvolvimento e o papel 
da juventude no mundo 
atual. As delegações latino-
americanas terão um en
contro prévio, em Bogo
tá, a fim de considerarem 
a sua participação conjun
ta ao referido Congresso. 
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Desvalorização Q autômatismo nâo reduz o emprego 
da Agricultura 

Em janeiro de 1962 po-
dia-se comprar um auto
móvel de fabricação na
cional com 227 sacos de 
arroz, 683 de milho, 394 
de batatas ou 683 de fari
nha de mandioca. Em mar-
çc de 1965 já se necessi
tava de 482 sacos de arroz, 
de 1163 de milho, de 1085 
de batatas ou de 1375 de 
farinha de mandioca. 

Um arado custava, em 
1962, 29 sacos de arroz, 50 
de batatas ou 87 de fari
nha de mandioca; hoje o 
mesmo arado custa 57 sa
cos de arroz, 129 de bata
tas ou 161 de farinha de 
mandioca. 

Em janeiro de 1962 com
pravam-se 100 sacos de ci
mento com 15 sacos de 
feijão ou 8 de arroz; hoje 
são necessários 25 de fei
jão ou 20 de arroz para 
comprar os mesmos 100 
sacos de cimento. 

Ê evidente, pois que 
a agricultura, comparada 
com a indústria, está se 
desvalorizando a cada ano 
que passa. (BC) 

AÇÚCAR: A próxima sa
fra no Brasil deverá atin
gir cerca de 60 milhões de 
sacas, nivel jamais regis
trado em nosso Pais! 

TRIGO: A Argentina cal 
cuia que sua safra para 
1964-1965 será de cerca do 
9 milhões de toneladas, 
cifra somente sobrepujada 
pelas de 1928-1929 e 1938-
1939. 

O automatismo — nôvo 
nome para um velho pro
cesso, que se vem desen
volvendo há mais de 150 
anos e é responsável por 
nosso alto grau de con
forto — transformou-se no 
elemento menos importan
te do problema de desem
prego nos Estados Unidos. 
A censura comum (que 
não é verdadeira) consiste 
na afirmação, largamente 
aceita, de que lá anual
mente "de 1,5 a 2 milhões 
de emprêgos são elimina
dos pelo automatismo". 

Dois artigos recentes a 
èsse respeito, um no "This 
is Du Pont" (dezembro de 
1964), o outro escrito por 
Peter F. Drucker (N. Y. 
Times Magazine, janeiro 
de 1965), oferecem dados 
r e c e n t e m e n t e  c o l e t a d o s  
que, uma vez levados ao 
conhecimento do público, 
poderiam destruir o mito 
e restabelecer o bom nome 
do aperfeiçoamento das 
máquinas. 

II 
Devemos buscar "pro

var" que o automatismo 
reduz o emprego nos dois 
campos em que êle foi 
mais amplamente aplica
do: 1) na manufatura; 2) 
no serviço de escrituração 
das companhias de segu
ros e dos bancos. 

O estudo da "Du Pont" 
demonstra que, no campo 
da manufatura, desde 1952, 
os emprêgos vêm-se man
tendo firmes, em tôrno de 
16,5 milhões. 

Drucker relata que o ser
viço de escrituração ban
cária dobrou o número de 
empregados entre 1946 e 
1962, ao mesmo tempo que 
!i possibilidade de emprê-
go, nas companhias de se
guros, aumentou cêrca de 
50".). 

Existem poucos lugares 
em que o melhor apare
lhamento reduziu o núme
ro de emprêgos. O emprê-

ESTATIZAÇÂO 
Segundo uma estatística 

da produção nacional de 
veiculos automotores, di
vulgada em abril por um 
matutino, verifica-se que a 
Fábrica Nacional de Mo
tores, que foi uma das pri

meiras a ser instalada no 
País, produziu, desde a sua 
fundação, tantas unidades 
apenas, quanto a Volks
wagen está fabricando em 
um mês do ano corrente! 

go, nas fazenda, continua 
sujeito ao declínio de 100 
anos — redução que não 
assusta a ninguém. Para 
sobreviver, em situações 
nitidamente competitivas, 
a mineração de carvão e 
as estradas-de-ferro melho
raram suas máquinas e re
duziram o número de em
pregados, mas a média 
anual não foi suficiente 
para tornar-se grande fa
tor de desemprego. 

III 
No entanto, no panorama 

geral, que é o que interes
sa, a economia mecaniza
da americana está produ
zindo emprêgos de 2,5 a 3 
milhões por ano, o que re
presenta um aumento de 
1 a 1,5 milhão por ano. 

Drucker assinala que... 
"os mais respeitáveis eco
nomistas do trabalho, pro
fissionais do Departamento 
do Trabalho dos Estados 
Unidos, estão convencidos 
de que estamos hoje en
frentando uma redução de 
emprêgos em média mais 
baixa de que na maior par
te das vezes, no passado". 

Essa redução provém 
"de muitas causas", que 
incluem falências comer
ciais, falências industriais, 
mudanças de fábricas de 
uma região para outra, fe
chamento das áreas navais 
e de outras instalações go
vernamentais, modificação 
do material com que são 
feitos os produtos, etc. 

Drucker observa adian
te: "No conjunto, o pro
blema de emprego, na eco
nomia americana, através 
dos últimos 15 anos de au
tomatismo, apresenta - se 
exatamente igual ao que 
se apresentava antes. Nas 
indústrias que crescem, o 
número de emprêgos au
menta depressa, embora 
muito seja gasto em ma
quinaria nova e em modi
ficações tecnológicas que 
elevam rapidamente a pro
dutividade. Nas indústrias 
que diminuem, o número 
de emprêgos diminui mais 
rãpidamente que o volume 
de trabalho, porque a pres
são sobre a inversão e os 
lucros, força grande redu
ção no custo\ Na econo
mia geral, entretanto, se
gundo o Secretário do Tra
balho, Willart Wirtz, "o 
número de emprêgos cria
dos pelo automatismo é 
maior do que o número 
de emprêgos que êle des
trói". 

IV 

A esta altura, o leitor 
estará, provavelmente, di
zendo: "Isto tudo pode es
tar certo, mas por que 
existe tanto desemprêgo 
lá?" 

A resposta é que tam
bém nos Estados nidos um 
número grande demais de 
pessoas não tem o prepa
ro exigido para preencher 
os emprêgos de hoje. 

Conforme assinala Dru
cker, isto teria acontecido, 
mesmo sem o automatis
mo; os emprêgos são cria
dos, tendo em vista deter
minada espécie de empre
gados e existem tantos 
candidatos com diplomas 
de curso secundário e su
perior que, ao estabelecer 
suas condições, os empre
gadores levam em conta 
êsse fato. 

Os egressos do curso se
cundário — o coração do 
desemprêgo — são desa
justados na economia mo
derna. E a parte trágica 
disso é que páginas de 
"procuram-se empregados" 
de qualquer grande jornal 
mostram a falta de can
didatos adequadamente 
preparados. 

V 
Qualquer situação invo

luntária de desemprego é, 
naturalmente, má. Mas, 
quão má é, exatamente, a 
atual situação de desem
prêgo? 

Durcker diz, a êsse res
peito: "Não existe, prati
camente, o desemprêgo 
crônico, a longo prazo. Me
nos de meio milhão de ho
mens e mulheres estêve 
fora de serviço por mais 
de seis meses. Quanto ao 
emprêgo de maridos e 
pais — os ganhadores de 
pão — satisfazemos plena
mente, no momento, às ne
cessidades!" 

VI 

Olhar para o automatis
mo pelo outro lado da 
moeda é a única forma de 
conseguirmos uma posição 
firme, no mundo. 

Já ficamos para trás, ao 
invés de assumir a lideran
ça do mundo no cresci-
mento econômico. Precisa
mos ter mais automatismo, 
para nos mantermos, ape
nas. 

Por isso, precisamos vê-
lo como êle é: um benfei
tor, não uma ameaça. 
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Nos Estados Unidos o custo 
da alimentação não subiu 
com o automatismo 

I 

Se Rip Van Winkle ti
vesse adormecido no ano 
de 1900 e acordasse hoje, 
faria uma grande desco
berta: o custo da alimen
tação caiu cerca de 66 2/3 
por cento nos Estados 
Unidos. 

Isto não é verdade, na
turalmente, em termos do 
dólar atual, mas é verda
de em termos do custo 
real de qualquer coisa: 
quantas horas dc traba-
ino custa? 

Em 1900, a semana de 
trabalho tinha cêrca de 
48 horas e o salário anda
va em tôrno de $11.00. 

Cêrca de metade desses 
$11.00 era gasta em ali
mentação, isto é, o custo 
da alimentação, para a fa
mília média, era de $5.50. 

Não eram muitos dóla
res, mas significava 24 ho
ras de trabalho. 

Hoje, o salário é de cêr
ca de $100 por semana de 
40 horas e o custo da ali
mentação para a familia 
média é de cêrca de .$20 
por semana. 

Isto importa em cêrca 
de 8 horas de trabalho, 
isto é, em um terço do 
custo, em horas de traba
lho, pago em 1900. 

Temos portanto, uma 
redução de 2/3 ou 66 2/3'lb. 

Ésse cálculo não toma 
em consideração o fato de 
que há, hoje, maior quanti
dade de alimento, mais va
riedade, embalagens mui
to mais convenientes e ní
veis indiscutivelmente mais 
altos de qualidade e pu
reza. 

II. 

Existem quatro grandes 
fatores atrás dessa "revo
lução". Em primeiro lu
gar, em 1900, cêrca de 38% 
do contingente de traba
lho dos Estados Unidos 
era constituído pelos fa
zendeiros e seu ganho de
via ser pago pelas pessoas 
que compravam o que 
eles produziam. 

Em virtude do aperfei
çoamento do aparelhamen
to e dos métodos agríco
las, em 1964, apenas 7% do 

mesmo contingente é for
mado de fazendeiros, o 
que significa uma redução 
de cêrca de 80" u, com re
lação a 1900. 

Isto quer dizer que, em
bora hoje os fazendeiros 
recebam maiores rendas, 
a parte da renda total da 
fazenda que provêm do 
consumidor, constitui me
nor porcentagem da ren
da dêste. 

A segunda razão para a 
reauçao do custo ua ah 
meniaçao é a revolução 
operaaa nos transportes: 
o moderno equipamento 
aos trens e caminhões le
va rapidamente o alimen
to ao mercado consumidor 
c retngera os alimentos 
suscetíveis de perecer. 
Mais uma vez, aqui, o pro
gresso proveio ae melhor 
aparelhamento. 

III 

A terceira razão reside 
na redução indiscutível do 
custo nos processos de 
tratamento dos alimentos 
8 de sua embalagem: 
nenhum outro campo acu
sa maior progresso em 
maquinaria automática e 
em métodos de manipula
ção. Grande mérito cabe 
aos idealizadores dos con
tinentes modernos (latas, 
cartonados, caixas, cartu
chos, etc.) e aos idealiza
dores do aparelhamento 
que lida com êles. 

A quarta razão é a re
volução no varejo dos ali
mentos. O moderno super
mercado está tão adiante 
da "venda" de 1900 quan
to um carro moderno, com 
relação a uma carroça. 

Novamente, o progresso 
chega através de melhor 
aparelhamento e de me
lhores métodos. Os atuais 
processos de manipulação, 
de controle de estoques, e 
o moderno sistema de 
vendas não eram sequer 
sonhados, há 50 anos atrás. 

O resultado evidente de 
tôda essa eficiência apa
rece na pequena margem 
de lucro com a qual po
dem operar os estabeleci
mentos encarregados de 
alimentação: cada dólar 
da compra do freguês sig

nifica cêrca de um "pen-
ny" de lucro. 

I V .  

Caso você não o tenha 
notado ainda, cada uma 
das modificações desejá
veis e benéficas aqui apon
tadas provém de um pro
cesso que aprendemos a 
temer: a automatização. 

Esta palavra não foi 
aplicada ao aparelhamen
to automático aperfeiçoa
do, até relativamente pou
co tempo atrás: simples
mente declarávamos ben-
vindas as máquinas e fer
ramentas que economiza
vam o tempo porque re
duziam o custo da vida. 

Hoje, entretanto, em vir
tude da natureza dramáti
ca dos aparelhos eletrôni
cos, imaginamos visões ir
reais de uma economia 
em que surge o desem
prego, matando o povo de 
fome. 

Nada poderia estar mais 
longe da verdade: o nú
mero de emprêgos criados 
pelo melhor aparelhamen
to foi sempre maior do 
que o número de empre
gos que êle destrói. 

O que nos atemoriza, 
realmente, é o problema 
de conseguir gente que 
preencha êstes novos em
prêgos. 

É um problema real, 
mas está sendo tratado 
sob muitos aspectos e está 
sendo resolvido. (O auto
matismo não reduziu o 
número de emprêgos na 
manufatura). 

V. 
Precisamos lembrar-nos 

de que, apesar do proble
ma do retreinamento, a 
marcha firme do aperfei
çoamento das máquinas 
não pode ser detida. 

É a essência do progres
so material. 

Provoca modificações, 
mas essas modificações ti
veram sempre os melho
res resultados. 

O efeito do automatis
mo na produção de ali
mentos é um bom exem
plo do que pode êle fazer 
pela produção, em muitos 
outros campos. 

I Seminário 

Brasileiro de 

Instituições 

Financeiras 
Patrocinado pelo Banco 

Nacional de Desenvolvi
mento Econômico, Banco 
do Nordeste do Brasil S.A., 
Carteira de Crédito Agrí
cola e Industrial do Banco 
do Brasil e Banco do De
senvolvimento de Minas 
Gerais, realizou-se entre 2 
e 8 de maio em Pôrto Ale
gre, o I Seminário Brasi
leiro de Instituições Finan
ceiras. O conclave tratou 
dfc assuntos relacionados a 
Bancos de Investimento e 
Desenvolvimento, aplicá
veis nos setores rural, in
dustrial, habitacional e ur
banístico, infra-estrutural 
6 de comercialização, da 
atuação dos bancos esta
tais, semi-públicos e pri
vados, bem como da for
mação dos mercados finan
ceiros e de capital brasi
leiros. 

Na abertura dos traba
lhos, realizada na Univer
sidade do Rio Grande do 
Sul, estiveram presentes, 
entre outros, o sr. Sebas
tião Santana, representan
do o Ministro Roberto 
Campos, o sr. Garrido 
Tôrres, diretor-presidente 
do BNDE, e o sr. Nestor 
Just, diretor da CREAI. 

Participaram do Seminá
rio diversas entidades re
gionais, estaduais, federais 
e internacionais, inclusive 
o Banco do Estado de São 
Paulo, a Companhia Pro
gresso de Goiás, o Banco 
Nacional de Habitação, o 
Banco Central, o Banco 
Interamerícano de Desen
volvimento, a Aliança pa
ra o Progresso, a Agência 
Internacional do Desenvol
vimento, etc. (BC). 
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h. 

Os Comunistas precisam A agricultura soviética 
negar Deus por que? continua estagnada 

Os comunistas "profis
sionais" sabem que, nos 
países mais adiantados, 
com classes médias pode
rosas, os seus sequazes 
"amadores" provêm de 
gente mentalmente imatu
ra — adultos que nunca 
cresceram. 

O crescimento é o pro
cesso de afastamento do 
desejo infantil de spgu-
rança através da obediên
cia em direção ao desejo 
da independência e auto
confiança. 

É um processo seme
lhante ao da passagem do 
campo gravitacional de um 
planeta para o de outro. 

Êstes campos podem 
ser chamados de niêdo e 
confiança. 

O niêdo da incompetên
cia pessoal faz retroceder 
o indivíduo e restabelece 
o desejo da segurança 
através da obediência: a 
confiança impele o indiví
duo para a frente e cria 
o desejo adulto de auto
determinação. 

Eis por que os comunis
tas procuram sempre criar 
o mêdo e destruir a con
fiança. 

O estado comunista pro
mete a segurança pessoal 
em troca da obediência, 
enquanto que o auto-go-
vêrno e a liberdade de 
ação pessoal (isto é, os 
coletivistas) oferecem ape
nas o risco pessoal. 

Sabendo disso, os cons
piradores contra a liberda
de sabem que os homens 
livres são, às vêzes, mui
to solitários, e sujeitos 
aos temores da insegu
rança. 

Eis porque tentam criar 
o caos econômico e as 
"emergências", que geram 
tais temores e utilizar a 
confusão resultante, no 
sentido de promover a 
rendição voluntária da li
berdade ao estado. 

O convite para colocar 
as cargas pessoais nos om
bros do estado não surte 
efeito entre os que acredi
tam em Deus. 

Para êstes, Deus é Pai, 
um companheiro fiel, um 
conselheiro a postos, um 
conforto sábio. 

Deus oferece segurança, 
através da obediência à 
Sua vontade. 

Com Deus ao seu lado, 
os homens mais abando
nados nunca se sentem 
sós: têm uma fonte de 
energia e fé no futuro. 

Sua submissão refere-se 
a uma autoridade mais al
ta do que o estado e êles 
insistem em que o estado 
deve ser seu servo e não 
senhor. 

Estas são as principais 
razões por que os arqui
tetos do estado totalitário 
reconhecem em Deus o 
inimigo n." 1 do comu
nismo. 

Sabem que a existência 
de Deus precisa ser nega
da, no seu dogma oficial. 

Sabem que a vontade 
de resistir à tirania é fra
ca entre os homens que 
colocam sua fé unicamen
te em outros homens, mas 
que a vontade de resistir 
é poderosa e obstinada 
entre os que conhecem 
Deus. 

Os comunistas estão a 
par do fato de que Deus é 
a fonte do direito natural 
de liberdade do homem e 
de que a fé humana em 
Deus é a fonte de sua in
sistência em exercer êsse 
direito. 

Como resultado, a vida 
econômica e política dos 
homens e mulheres reli
giosos é vivida de modo 
diferente da dos ateus: 
como filhos de Deus, pre
ferem "morrer sobre seus 
pés a viver sôbre os joe
lhos" sob a guarda do 
estado. 

O l irasi l  desejei  cont inuar 
a  luta contra a inf lação.  

Is to  é  fora de dúvida,  mas,  
ao mesmo tempo,  repele  o 

i -nvolvimento es tat izante  que 

progride nu medida em que 
o  Governo procura intervir  
na economia do País ,  vão 

para corrigir  as  causas fun
damentais  do desperdício e  
da inoperância,  mas paru 

pstraugalar  como inn ele-
tnento pernicioso o  espír i to  

da Urre inkiat ira.  (HC) 

Antes da 1.* Guerra Mun
dial e antes do Comunis
mo, nos tempos czaristas, 
chegara a Rússia a ser um 
dos celeiros da Europa, 
apesar de suas safras de 
trigo sofrerem então os 
mesmos efeitos que hoje, 
as mesmas condições me
teorológicas desfavoráveis, 
periódicas, as mesmas se
cas catastróficas cada 8 
anos, em média, principal
mente nas regiões férteis 
da Ucrania e do Wolga. 
É que seus camponeses 
podiam refazer-se já com 
as safras seguintes, isto 
até 1917 e 1918, quando a 
Revolução Comunista lhes 
impôs a coletivização, mas
sacrando ou deportando 
aos recalcitrantes. Sobre-
veiu a miséria e a fome, 
apesar de todos os famo
sos planos quinquenais! 

Após a 2.' Guerra Mun
dial tentaram os dirigen
tes soviéticos reanimar a 
sua agricultura, atribuin
do a Stalin tôda a respon
sabilidade pelos fracassos 
anteriores, da mesma for
ma como iriam atribuir 
depois a Kruchev a res
ponsabilidade pela debâ-
cle agro pecuária de 1963. 
É que de antiga fornece
dora de trigo, a Rússia 
Soviética passaria a com
pradora nos Estados Uni
dos, no Canadá e noutros 
países produtores de ce
reais! 

Sem procurarem as ver
dadeiras causas de seus 
repetidos e já crônicos 
desastres nesse setor, o 
dirigismo e o monopólio 
estatal agropecuário, pre
feriram buscar apenas um 
remédio naquilo que dou
trinária e ideològicamente 
consideram como causas 
face aos efeitos imediatos. 
Trataram de planificar 
ainda mais as atividades 
agrícolas, afrouxando li
geiramente a submissão 
dos camponeses à coleti
vização em proveito de 
um tecnicismo ainda mais 
burocrático. Aumentaram 
assim suas áreas de pro
dução de cêrca de 3 mi
lhões de hectares, para o 
fomento, e de cêrca de 1 
milhão de hectares para 
certas culturas técnicas. 
Mas, apesar das condições 
meteorológicas terem sido 
bastante favoráveis em 
1964, as estatísticas ofi

ciais divulgadas em 30 de 
janeiro de 1965 não con
seguiram apresentar senão 
um aumento de cêrca de 
12%, em relação à produ
ção global de sua agricul
tura no ano anterior, o 
deficitário de 1963. 

Comentando o mutismo 
característico de tais da
dos estatísticos oficiais, 
"Est & Ouest" assinala a 
ausência de informes nu
méricos referentes às sa
fras, não apenas de ce
reais e de batatas, como 
do carne, leite, ovos e de 
lã, cujos níveis de previ 
são as mesmas estatísticas 
confessam não terem sido 
atingidos. Fracassou, pois, 
completamente o plano 
septenal planejado pela 
burocracia técnocrática so
viética e que dispõe ape
nas de um ano, o de 1965, 
para a concretização de 
seus objetivos. 

O Brasi l  f i z  uma opção 
e  es ta  precisa ser  integral
mente '  cumprkla.  Devemos 
acabar com a corrupção e  a 
subversão,  mas igualmente  
com a inoperância,  porque 
es tá  provado que a  incapa
cidade adminis trat iva é  
mais  onerosa a  um País  do 
que a  própria corrupção.  
Se  não podemos defender 
esta.  mni to  menos devemos 
suportar  aquela!  (BC) 

* * * 

A economia de mercado 
implica cooperação pací f i 
ca.  Somente se destrói  
quando elementos que pre
tendem vive)-  do trabalho 
alheio es t imulam sis temas 
que prejudicam a l iberdade 
i ) idividual ,  o  direi to  de pro
priedade e  a  l ivre  empre
sa,  para,  assim,  mediante  a 
prepotência de certas  deci
sões  governamentais ,  favo
recer  o  parasi tarísmo em 
prejuízo das forças produ
t ivas .  (B.  I .  F.)  

Não é  segredo,  e  os  pró
prios  jornais  soviét icos  têm 
anunciado sobejamente,  a  
intenção de Moscou em pro
curar destruir  todo o  esfor
ço de i 'enovação ou recupe
ração da economia da Amé
rica Lat ina,  admit indo,  nos 
ca.sos  necessários ,  fomentar 
guerri lhas,  revoluções e  "co
mandos de sabotagem",  que 
obriguem o Continente  a v i 
ver  sob tensão!  (BC) 
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Alerta aos Homens 
de Empresa 

"A Revolução foi o resultado de vários movi
mentos. Uns que realmente pregavam a consoli
dação dos ideais democráticos, mas outros dese
jando imprimir ao Brasil um sistema hibrido, 
ainda não definivel corretamente em nenhum lu
gar do mundo, mas aqui defendido por persona
lidades merecedoras de todo respeito, que o fa
zem, no entanto, levados na sua boa fé, pelos 
espertos que procuram confundi-los com teorias 
apoiadas em princípios cristãos. Na essência, to
davia, são nada mais nada menos teses que de
fendem o totalitarismo no Governo". 

"É por isto que, no limiar de uma nova etapa 
da nossa vida democrática, quando as forças po
liticas se apresentam para levar seus pronuncia 
mentos e suas teses ao veredicto das urnas, que 
voltamos a ALERTAR OS HOMENS DE EMPRE
SA para a necessidade de se unirem na defesa de 
seus legitimos e inalienáveis objetivos. Não será 
com a omissão, com o comodismo ou com o ade-
sismo que conseguiremos mudar ou sequer me
lhorar a imagem atual que tem perante a opinião 
pública". 

"Ê preciso dizer ao Pais o que fazem os em
presários. É necessário alertar a opinião pública 
contra os embustes que praticam os nossos ini
migos, inimigos da democracia, uns mascarados 
ou disfarçados, outros ostensivamente. Se não nos 
dermos conta desta realidade, de que se torna 
indispensável agir com inteligência e não apenas 
movimentando recursos financeiros, talvez possa
mos ser surpreendidos com soluções que, a cada 
dia que passa, podem levar-nos ao extremo da 
ditadura de esquerda". 

"Esquerda ou direita, ambas se aproximam, 
porque todas as duas correntes visam a limitar os 
nossos direitos e privar-nos da liberdade. Mas de
vemos estar atentos porque o preço desta poderá 
ser, para os menos afortunados, pelo menos, a 
esperança de dias melhores. O empresário brasi
leiro, todavia, consciente de suas responsabilida
des, está na obrigação de saber o que é necessário 
fazer em melhores condições do que os demagogos 
que usam as massas com o propósito de se alçar 
ao poder e depois esmagar o povo, escravizando-o 
aos interesses de uma filosofia falsa e material". 

"Sabemos que o Brasil necessita vencer certas 
barreiras. Superar em dias etapas que outros le
varam décadas a fazê-lo. Reformular uma estru
tura que não mais corresponde aos ideais de 
hoje, de uma comunidade consciente de seus de
veres e direitos, mas é primordial que o homem 
de empresa esteja certo de que isto se fará, ine
vitavelmente, por força de pressões, legitimamente 
compreendidas e respeitadas. Quanto mais recuar 
ou se mostrar indiferente, poderá, no momento 
oportuno, ver se dominado ou superado. Os dias 
são preciosos, os minutos da máxima importância. 
Deixemos de lado a vaidade, os apetites pessoais, 
os interesses de grupo-setoriais ou regionais e ca
minhemos rapidamente para formar uma linha 
de frente que possa oferecer ao Pais o exemplo, 
as soluções adequadas, a força construtiva da ima
ginação e todos os conceitos que enformam, nos 
dias que vivemos, os regimes baseados no direito 
e na justiça social!" (BC). 

Dirigismo Econômico e 

Mercado Negro na URSS 

o mercado negro ocupa 
na economia soviética uma 
posição tal que sem ela e 
outros circuitos "parale
los" não poderia sequer 
manter-se, isto apesar da 
rígida planificação estatal. 
E como os preços no mer
cado negro são frequente
mente bem inferiores aos 
preços oficiais, oferecendo 
certas vantagens ao con
sumidor, suas consequên
cias atingem diretamente 
a produtividade das em
presas modernas em be
neficio dos métodos anti
quados e de rentabilidade 
limitada da maioria dos 
estabelecimentos existen
tes. Sofre com isto a eco
nomia, fazendo fracassar 
os esforços de seu dirigis
mo estatal burocrático em 
elevar os níveis e a quali
dade, tanto da produção 
industrial, como agrope
cuária! 

Daí a coexistência, na 
Rússia Soviética, de dois 
sistemas econômicos que, 
funcionam não apenas pa
ralelamente, como até mes
mo se interpenetram. O 
primeiro, o único legal, 
encarregado de uma dis
tribuição com atribuições 
autoritárias, por meio de 
decretos e regido por pre
ços artificiais, mas parali-
zado por sua planificação 
burocrática absurda. O se
gundo, o mercado negro, 
no qual se defrontam a 
oferta e a procura de ma
neira semi-clandestina e 
com os seus preços mais 
próximos aos normais, em
bora viciados pelos riscos 
e pela triagem capilar dos 

veículos através dos quais 
precisa conduzir as suas 
transações, entorpecido, 
pois, pela ilegalidade e pe
las sanções que o amea
çam. 

Mas, o primeiro, o sis
tema estatal, não pode 
funcionar senão graças ao 
concurso do segundo, o do 
mercado negro, e êste sò-
mente existe mercê da in
capacidade daquele! 

Os vícios da economia 
soviética e sua incapaci
dade doutrinária para re
solver os problemas vitais 
com que se vem defron
tando desde 1958, princi
palmente, chegaram hoje a 
um extremo tal que exi
gem uma solução imedia
ta, inclusive no que tan
ge à coexistência desses 
dois sistemas. Exige como 
que uma síntese que con
siga fazer desaparecer a 
tese — o dirigismo tota
litário — e sua antítese 
que é o mercado clandes 
tino. Sòmente com o res 
tabelecimento de um mer 
cado normal e legal pode 
rá a Rússia Soviética res 
taurar a sua economia 
adotando uma orientação 
flexível e que se propo
nha objetivos razoáveis e 
expurgados de quaisquer 
influência radical ideoló
gica, de acordo com as 
leis normais do mercado. 
Mas, isto corresponderia a 
uma abjuração formal do 
próprio sistema totalitá
rio comunista, com o re
torno, parcial ou integral, 
aos sistemas econômicos 
ocidentais e do mundo li
vre! 

NOTÍCIAS DO IPÊS 
ANO II - N.° 11 - IPÊS • S. PAULO • MAIO, 1965 
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F A Ç A M O S  N O S S A S  O P Ç Õ E S  
Estéril tôda a interminável aren

ga das esquerdas sobre a aliena
ção humana. Enquanto não houver 
riqueza bastante para elevar todos 
os homens ao nivel a que devem 
pertencer, haverá sempre uma sub-
humanidade, o "lumpenproletariat" 
dos alemães. O jargão detestável 
das esquerdas, católicas ou comu
nistas, que se debruçam sôbre as 
sociedades para a análise tão mi
nuciosa, quanto arbitrária e inútil, 
das "nuances" de uma burguesia 
"progressista" ou não ou de um 
proletariado "conscientizado" ou 
vítima de alienação tradicionalista, 
não altera a realidade que é uma 
só — é preciso enriquecer, efetiva
mente, a humanidade, a fim de que 
todos os homens possam integrar-
se em alguma coisa definível como 
"gênero humano". A diferença, em 
verdade, que medeia entre o homem 
miserável das selvas, dos campos 
ou das favelas e cortiços urbanos, 
c o homem abastado das socieda
des modernas, não permite sua in
tegração em um mesmo gênero. 
Não há ainda o "ser genérico" do 
homem na expressão de Marx. 

Duas potências tremendas dispu
tam a hegemonia universal. Cada 
uma delas dispõe de uma receita 
para acelerar o processo do ama
durecimento redentor das econo
mias regionais. Sua disputa ideoló
gica é parte de sua luta pelo poder 
hegemônico no mundo. Ambos con
tam com descomunais laboratórios 
humanos onde se experimentam os 
respectivos métodos que se ofere
cem aos homens, como pradigma: 

De um lado a estrutura compac
ta do Estado totalitário, onde a 
burocracia dominante tem obsoluto 
poder decisórios. Edifício impo
nente em que se presume a racio
nalidade perfeita do controle so
cial. Tudo se resume em proble
mas de solução racional. Nenhum 
espaço para o êrro. Se ainda há 
êrro, pensam os soviéticos, é por
que a herança anárquica do pas
sado, mantém, até agora, infiltra
das no sistema, condenáveis sobre 
vivências irracionais. 

De outro lado a estrutura leve 
da economia de mercado, onde o 
risco, calculado à base de situações 
de interesse complementares, indi

ca probabilidades de que as coisas 
tenham um comportamento preca
riamente previsível. 

Tôda a manipulação das fontes 
de enriquecimento humano, estão, 
no primeiro caso, em mãos de bu
rocratas da planificação que deve
riam ser omnicientes. Dependem, 
no segundo caso, da ousadia de 
uma livre imaginação criadora que 
leva certos homens a confiar nas 
probabilidades do mercado, para 
exercício de sua habilidade de con
jugar fatores de produção. O Es
tado, neste segundo caso, surge 
como o poder coordenador de in-
terêsses conflitantes, capaz de im
pedir que outros poderes hipertro
fiados, o de grupos econômicos, 
por exemplo, sufoque as regras do 
jôgo de instituições livremente es
colhidas. 

Economia de mercado e econo
mia totalitária entraram em com
petição, depois da revolução russa, 
na terceira década dêste século. 
Washington e Moscou tornaram-se 
as duas centrais de propagação dos 
sistemas. Ambas as economias ha
viam atingido, antes de 1920, um 
nível estrutural básico que lhes 
permitia o arranque para a matu
ridade. 

Há mais de cem anos, Aléxis de 
Tocqueville previa que o destino 
do mundo seria decidido entre Es
tados Unidos e Rússia: "Para atin
gir seu objetivo, dizia Tocqueville, 
o primeiro país conta com o inte-
rêsse pessoal e deixa atuar, sem as 
dirigir, a força e a razão dos indi
víduos. O segundo concentra, por 
assim dizer, num homem (numa 
burocracia, caberia dizer hoje) to
do o poder da sociedade. Um tem 
por principal meio de ação a liber
dade; o outro a servidão". 

Ambos sistemas sofreram crises 
terríveis. Ambos sobreviveram. De 
frontam-se hoje, ante um mundo 
em "suspensc" e, num desafio de 
glória, lançam ambos o homem 
navegante de espaços siderais, 
como seu fruto maduro. Ambos 
têm, hoje, condições regionais para 
dar ao homem o que ao homem é 
devido. 

Como êsses sistemas usaram o 
seu poder politico para acelerar. 

de fato, o processo histórico de li
bertação humana? 

O custo social que deve ser pago 
pelos povos para poderem atingir 
o limiar da liberdade; o preço em 
"sangue, suor e lágrimas" que o 
povos "líderes" do mundo moder
no, pagaram efetivamente gara 
atingi-lo, é implacavelmente conta
bilizado pela História. Cabe con
sultá-la honestamente. 

A estrutura compacta da socie
dade totalitária e a estrutura fle
xível da sociedade que a ela se 
opõe, aí estão para serem compa
radas: — No plano da conquista 
pessoal da liberdade ou seja no 
plano da constituição do "ser ge
nérico" do homem, como queria 
Marx, com a ascenção do proleta
riado a nível compatível com a 
dignidade humana, pode-se perce
ber o que conseguiu um Lenine, 
fundador da "nova classe" russa e 
um Samuel Compers, patrono do 
sindicalismo americano. No plano 
da continuidade do fluxo do enri
quecimento coletivo, convém ler o 
que J. J. Servan Schreiber escreve 
em recente artigo transcrito no "O 
Estado de São Paulo"; "O aumen
to do poderio dos Estados Unidos 
em 1964 equivale, por si só, ao to
tal do progresso soviético durante 
os três último anos. A distância 
entre a superpotência do conti
nente norte-americano e o restan
te do mundo industrial, aumenta 
em lugar de diminuir". Não é ou
tra a opinião do anti-americano 
Bechir Ben Yahmed da "Jeunc 
Afrique" em artigo, transcrito 
também no mesmo jornal do últi
mo abril: "percebe-se, paralelamen
te, que longe de alcançar o capita
lismo ou de enterrá-lo, a URSS 
debate-se em tais dificuldades que 
sua taxa de desenvolvimento eco
nômico é agora inferior à dos prin
cipais países capitalistas O que sig
nifica que, longe de alcançar os 
Estados Unidos, a Rússia está em 
vias de se fazer alcançar por paí
ses menores, tais como a Alema
nha ou o Japão". Será êsse o preço 
de uma racionalidade incompatível 
com a alma livre dos homens? 

Aqui estamos em uma encruzi
lhada. Queremos escolher o melhor 
caminho. Cabe-nos fazer as nossas 
opções. 
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Expediente para consul
tas e retiradas, na séde do 
IPÊS, à rua Bahia, 131, 
das 9 às 11 e das 14 as 17 
horas, diariamente, menos 
aos sábados. 

Livros recebidos em maio: 

A Economia das Nações Jo

vens, por François Per 
roux. 

Guia de Exportação, poi 
Benedito de Sanctis. 

Trabalhos da Comissão Es

pecial  do Código Tribu

tário Nacional, do Minis
tério da Fazenda. 

Developing metropol i tan 

transportat ion pol ic ies:  a  

guide for  local  leadership,  

do CED. 

A agonia da Alemanha,  por 
Georges Blond. 

A nova his tória do Part ido 

Comunista Soviético, por 
Pana Fedenko. 

NOTÍCIAS DO IPÊS 

História Nova do Brasi l ,  
vols. 1.° e 4.°, por diver
sos. 

Eilen Glasgow,  poi Louis 
Auchincloss. 

Willa Cather,  por Dorothy 
van Ghent. 

Lincoln em 3 vols, por Carl 
Sandburg. 

O contrôle  pol í t ico da Li te

ratura da URSS —- 1946 
a 1959 por Harold Sway-
ze. 

Boletim 
Mensal do 
Ipés-GB 

Recebemos o número des
se boletim informativo, cor
respondente aos mêses de 
março e abril do ano cor
rente. Além do Relatório 
das Atividades do IPÊS —-
GB durante o ano de IHH 1 
apresenta interessante pa
norama educacional no mun
do de hoje e um estudo so
bre a questão habitacional, 
da autoria do sr. Haroldo 
Cecil Poland, presidente do 
IPÊS» GB. 

Exatamente 
"Est & Ouest \ o co

nhecido boletim bi
mensal editado em Pa
ris sob a direção de 
Georges Albertini, num 
suplemento especial ao 
seu n.° 340, de 16/30 
de abril último^ dedica
do ao 1." aniversário da 
Revolução de 31 de 
Março, esclarece a opi
nião pública internacio
nal quanto à magnitu
de da tareia empreen
dida pelo Govêrno de 
Castelo Branco no que 
se refere á nossa restau
ração econômico-finan-
ceira, assinalando que 
não se completará a vi-

A Junta de Investigações 
do Ulcramar português, por 
intermédio de Centro de Es
tudos Políticos e Sociais, 
ofereceu ao IPÊS — São 
Paulo algumas das suas pu
blicações que bem atestam 
o elevado nível da intelec
tualidade portuguesa que se 
vem dedicando com notável 
operosidade e bastante rea
lismo às ciências políticas e 
sociais na área de seu im
pério ultramarino, tanto na 
África como na Ásia. 

Destacamos entre as re
vistas recebidas as de n.° 
4€, na qual Alejandio Bot-
zàris nos apresenta "África 
e o comunismo", com um 
resumo da marcha subversi
va tanto de Moscou como 
de Pequim explorando o na
cionalismo regional e as di
vergências locais em seu 
proveito, e de n.° 70, sôbrt 
a "Política Externa Portu 
guêsa", de Henrique Mai-
tins Carvalho, ressaltando 
a atuação de Portugal na 
ONU frente à hostilidade e 
até à incompreensão de cer
tas delegações estranhas ao 
grupo afro-asiático e ao blo
co socialista. 

Seu n.° 60 é dedicado in
teiramente ao curso de jor 
nalismo patrocinado pelo 

há um ano, 
tória sôbre o comunis
mo no Brasil^ senão pe
lo próprio esforço bra
sileiro. Êsse esíôrço de
verá ser, ao mesmo 
tempo orientado por 
uma atitude de firme
za vigorosa contra seus 
adversários internos e 
externos e por uma po-
litiva de desenvolvi
mento econômico e de 
reformas sociais urgen
tes, para as quais será 
necessário conquistar a 
consciência nacional. 
"Não se triunfará sôbre 
o comunismo, nem pela 
fraqueza e nem pelo 
egoismo". 

Ministéiio do Ultramar e 
realizaõo peio Centro de 
Estudos Políticos e Sociais 
aberto e presidido por A. 
da Silva Rego. iranscrevf 
todos os temas expostos pe
los conferencistas presentes 
e é completado, em seu n.° 
61, pelo interessante e subs
tancioso ensaio da autoru 
de José Júlio Gonçalves sô
bre "Politica de Informa
ção", comparando as con
cepções capitalista, comu
nista e cristã e com as res 
pectivas tendênc as no mun
do atual, de informar, de 
desinformar, de influenciai 
ideologicamente, de evitar a 
verdade dos outros, de edu 
car, de promoção comercial 
etc. 

Os demais números reco 
bidos tratam especificamcn 
te de "Pioblemas humano? 
nas regiões tropicais", de 
" Cooperação na África do 
"Movimento migratório 
trabalhadores entre Moçani 
bique e a Africa do Sul", 
de "Promoção social cm Mo 
çambique" e de "Aspecto.s 
do desenvolvimento econò 
mico e social de Angola'', 
além de um "Inquérito ha
bitacional realizado no bair 
10 da Munhuava", cm Lou
renço Marques. 

O Brasil... 
A seguir relembra 

aspectos do Dispositi
vo revolucionário dos 
comunistas, brasileiros , 
dos "Acôrdos e desa
cordos dos pró-soviéti-
cos' e dos pró-chinêses 
no Brasil " e da "Cam
panha do comunismo 
contra o Brasil" de 
após 31 de março, 
com comentários desti
nados a alertar a todos 
os responsáveis pelos 
destinados não apenas 
do Brasil, como de to
da a América Latina, 
sejam êles governamen
tais, políticos, militares, 
empresariais ou simples 
particulares. 
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Membros: João Soares do 
Amaral Neto, Eulálio Vi
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"Image" do 
empreende
dor Alemão 

A indústria alemã tem o 
mérito de vir estudando, 
continuamente, a imagem 
do empreendedor alemão na 
opinião pública. O resulta
do dos esforços na letifica-
ção mostra como é difícil 
modificar a reação negativa 
quando a mesma está ba
seada num ressentimento ir
racional e emocional. Uma 
pesquisa, em 1956, eviden
ciou que 65% dos operários 
pesquisadores alimentavam 
a opinião de que os indus
triais não pensavam sen&o 
no seu lucro pessoal. Em 
nova pesquisa, em 1964, o 
grupo que assim julgava, 
diminuiu, chegando à per
centagem de 49%. Enquan
to, em 1956, 17% dos operá-
lios pesquisados acredita
vam que os industriais ti
vessem uma mentalidade 
social, na seguida investiga
ção este número tinha au
mentado para 28%. À pev-
g-unta: "Quem contribui 
mais para o bem-estar co
mum? Apenas 12% indica
ram os industriais. À per
gunta; "a ausência do che
fe da empresa em que você 
e s t á  t r a b a l h a n d o  t r a r i a  
consequências negativas?" 
51% respondeiam "não" e 
24%, "sim"'. Os seguintes 
dados evidenciam a lentidão 
com que se realiza a modi
ficação de preconceitos: 
"Acredita que os emprega
dores tentem, dentro das 
suas possibilidades, realizar 
os desejos dos seus empre
gados ou êles têm de ser 
obrirador por lei?" Em 
1950, 72% resiponderam: 
"sim, êles têm de ser obri
gados". Em 1960, 60% ti
veram a mesma resposta 
Já cm 1964 essa percenta
gem diminuiu para 54%. 

Parece que peças de tea 
tro e filmes têm importân
cia decisiva na torsão da 
imagem dp empreendedor 
perante a opinião pública 
com efeito muito mais pro
fundo do que imaginamos. 
Êste fenômeno está sendo 
pesquisado e estudado com 
a maior atenção pelo Insti
tuto da Indústria Alemã 
(GB — Industrial) 

Pesquisa de opinião pública 
promovida pelo Ipês - São Paulo 

o marechal Castelo 
Branco, presidente da 
República, durante a 
sua rápida estadia na 
Capital paulista, em 9 
último, recebeu de 
uma comissão represen 
tativa da atual Direto
ria do IPÊS — SÃO 
PAULO, constituída 
pelos srs. João Baptis
ta Leopoldo Figueire
do, presidente, Paulo 
Ayres Filho, vice-presi
dente, e Paulo Reis 
Magalhães, tesoureiro, 
a título de cooperação, 
cs resultados de uma 
pesquisa de opinião pú
blica mandada realizar 
nos municípios de Sãc 
Paulo, Santo André, 
São Bernardo do Cam
po e São Caetano do 
Sul e da qual foi encar
regado o Instituto Gal-
lup Sulamericano do 
Brasil. 

O trabalho, enco
mendado por iniciativa 
do IPÊS, foi realizado 
entre 20 de fevereiro 
de 1964 e 15 de abril 
de 1965, por intermé
dio de 1900 entrevis
tas, das quais 1500 na 

Capital. Os propósitos 
fundamentais desta 
pesquisa visaram co
nhecer o que pensa a 
população de São Pau
lo e do ABC sobre os 
últimos acontecimentos 
políticos ocorridos des
de os primeiros dias da 
Revolução, imagem do 
atual Governo e o coe
ficiente de popularida
de de políticos ligados 
ou não à Revolução de 
31 de março. 

Os principais itens 
pesquizados podem ser 
resumidos de acordo 
com o que segueõ 

a) problemas locais e 
nacionais; 

b) determinação da 
confiança da popu 
lação face à solução 
dêsses problemas; 

c) determinação do 
grau de confiança 
dado ao atual Go-
vêrno revolucioná
rio; 

d) determinação das 
classes mais favo
recidas e prejudica
das. no entender da 

população, pelo 
atual Governo; 

e) julgamento dos ele
mentos que partici
param do movi
mento revolucioná
rio; 

f) grau de confiança 
dados aos políticos 
de governos ante
riores a 31 de mar
ço; 

g) o que espera o po
vo de São Paulo e 
do ABC no que se 
refere à política 
eleitoral e financei
ra, nêste e no pró
ximo ano; 

h) conhecimento e jul
gamento dos atos 
do Governo revolu
cionário; 

i) determinação do 
grau de lealdade da 
população à Cons
tituição de 1946 
face aos problemas 
atuais; 

j) determinação do co
nhecimento da aju
da externa prove
niente da Aliança 
para o Progresso e 
de outros países. 

AMÉRICA LATINA E COIMUNISMO 

Atualmente e mais do que nunca, a evolução da América Latina em suas 
relações com o comunismo condiciona-se à sua vontade de lesistência à ofensiva 
constante e peimancnte dos dirigentes de Moscou e Pequim, Iresistência sem com
promisso algum, seja cultural, seja comercial. Mas também com uma vontade de 
reformar e de desenvolver pacífica, razoável e profundamente tudo aquilo que 
precisa ser reformado para colocar o Continente à altuia de sua própria época 
e sem recorrer às ditaduras anti-democráticas e pré-totalitárias. (B.I.F.) 

UNIFICAÇÃO ECONÔMICA EUROPÉIA EM 1966? 

Anuncia-se que já foram estabelecidas em definitivo as condições sob as quais 
deverá concretizar-se a fusão da Comunidade do Carvão e do Aço, do Mercado 
Comum Europeu e da Comunidade Européia de Energia Atômcia, agwardada para 
o primeiro trimestre de 1966. Segundo se espera, esta 'união começará a proouzir 
seus primeiros resultados já no final do próximo ano, através de um forte impulso 
industrial e tecnológico na Europa. (BC). 
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PAULO AYRES FILHO E ROBERTO PINTO DE SOUZA 

NA ALEMANHA 

Os dirstores do IPÊS, 
drs. Paulo Ayres Filho o 
Roberto Pinto de Souza, co
mo noticiamos em nosso nú
mero anterior, foram convi
dados pela Friedrich Nau-
mann Stiftung para tomar 
parte num Congresso Polí
tico Econômico em Bonn, c 
depois realizarem uma via
gem pela Alemanha Ociden
tal, a fim de entrarem em 
contato com personalidades 
e instituições políticas e 
científicas e com empresas 
industriais alemãs. 

Os drs. Paulo Aires Filho 
e Roberto Pinto de Souza, 
tendo aceito o convite, em
barcaram no dia 19 de abril 
p.p. para a Alemanha, se
guindo direto para Bonn, 
onde teria início o Congres
so no dia 21 daquele mês. 
Naquela cidade permanece
ram os dois diretores por 
dez dias, tempo de duração 
do Congresso, que tinha por 
finalidade esclarecer, infor
mar a personalidades lati
no-americanas, e com elas 
discutir, o novo sistema po
lítico-econômico alemão do 
" Economia Social de Mer
cado". 

Por êsse motivo encontra
vam-se em Bonn cerca de 
28 convidados procedentes 
dos principais países da 
América Latina. A delega
ção alemã era formada de 
políticos, de professores 
univeisitários, de indus
triais, de profissionais libe
rais e de representantes de 
sindicatos. Cada um dêste.s, 
em suas especialidades, 
apresentou os "papers" con
tendo os pontos em torno 
dos quais se deveriam tra
var as discussões. Dada a 
heterogeneidade da compo
sição da delegação alemã, 
os assuntos poi ela abor
dados abrangeram campos 
diversos da política, da eco
nomia e da organização sin
dical alemãs. À heteroge
neidade da delegação tedes-
ca somou-se a diversidade 
dos congressistas latino-

americanos, uma vez que 
estes, por seu turno, proce
diam de vários países e 
exerciam diferentes profis
sões. Dessa foima, as infor
mações prestadas, os escla 
recimentos fornecidos e os 
debates que se travaram, 
contribuíram para uma 
compreensão ampla de to
dos os temas ventilados. As
sim, os resultados do Con
gresso excederam às expec
tativa?. 

O convite, no intuito de 
oferecer oportunidade aos 
latino-americanos para me 
lhor conhecerem a política 
e a economia alemãs, abran
gia viagem pelos centros 
industriais de maior impor
tância daquele pais, a íini 
de não só poderem os lati
no - americanos, objetiva
mente, sentirem a realidade 
Aocial, política e econômica 
alemã, bem como terem a 
oportunidade de entrarem 
em contato com personali
dades, instituições e empre
sas situadas em diversos lo
cais da Alemanha. Por êsse 
motivo, de Bonn, a delega
ção latino-americano diri
giu-se para Colônia, onde 
entrou era contato com a 
Deutsches Industrie-lnstitut 
e a Bundesvereiningung der 
Deutschen Industrie. Am
bas as visitas foram muito 
interessantes, pois revela
ram, a piimeira, a possibi
lidade de as indústrias que 
se instalam na América La
tina obterem recursos fi
nanceiros para compôr o 
capital social; a segunda 
mostrou estarem os indus
triais alemãs conscientes de 
que a "Economia Social de 
Mercado" é o resultado diá
rio do esfôiço de todos e do 
conhecimento de todos dos 
problemas a serem resolvi
dos, daí empenhar-se a ins
tituição visitada em somar 
esforços e esclarecer pro
blemas, a fiíii de criar co
operação para solução har
moniosa das dificuldades 
político-econômicas. 

De Colônia seguiu a de
legação latino-ameiicana pa
ra Hanover, a fim de visi
tar a Feira Industrial e, na 
própria Feira, tomar parte 
numa discussão sôbre a 
América Latina, em que se 
encontravam pusentes os 
Ministros Alfred Kubel e 
Walter Scheel e cujos de
bates foram abertos pela 
conferência do ex-presiden
te Alberto Lleras Camargo. 
A troca de idéias que aí se 
verificou foi das mais pro
veitosas. 

De Hanovei os latino-
americanos dirigiram-se pa
ra Hamburgo, onde visita
ram o porto e conlerencia-
ram com banqueiros e co
merciantes, tenao ocasião 
de colherem mlormaçoes 
sôbre o comércio entre a 
America Latina. 

Desta cidade partiu a de
legação para hserlim, onde 
lhe 101 apretentaao o gran
de esiórço de reconstrução 
deste importante centro ur
bano e ine loi possibilitada 
a visita à Benim Oi.ental 

Em Frankfurt, para onde 
se dirigiram depois de Ber
lim, tomaram os latino-ame
ricanos parte em uma dis
cussão sôbre os problemas 
das relações entre indústria 
e sindicato, em que se fize
ram ouvir alguns indus
triais c membros de sindi
cato alemães. Visitaram vá
rias indústrias, entre elas 
a da Opel. 

Em Dusseldorf, para on
de foram os latino-america
nos ao deixai Frankfurt, 
tiveram ocas.ão de, na As
sociação Comercial daquela 
cidade, ouvir vários confe
rencistas e com êles discu
tir a nova orientação quü 
se esboça na Alemanha e 
que representa fato novo de 
maior importância para a 
economia social de merca
do — a cooperação entie 
as empresas para efeitos de 
promoção e de ampliação de 
mercado e melhorfa e au
mento de produção. 

O programa abrangia 
uma visita ao "Mercado Co
mum'' e para isso deslocou-
se a delegação latino-ameri 
cana para Bruxelas, onde 
permaneceu três dias, dos 
quais dois foram dedicados 
a discussão, na sede do 
"Mercado Comum", sôbre 
as relações comerciais entre 
as nações membros do Mer 
cado e a América Latina 
em face da nova p-robleniá 
tica criada pelo sistema do 
Mercado Comum. As discus
sões foram muito proveito
sas. e nelas tomaram parte 
não só o Ministro Presiden 
te do "Mercado Comum" co
mo os principais técnicos 
do mesmo. 

De Bruxelas regressou a 
comitiva latino-americana 
para Bonn, onde permane
ceu mais dois dias, que fo-
lam dedicados às conclu
sões finais. Estiveram pre
sentes às discussões várias 
personalidades com as quais 
a delegação havia entrado 
em contato nos diversos 
centros que visitara. Tira
das as conclusões, que se 
podem resumir na frase do 
Vice-Presidente do Congres
so da Bundes-Repu.blick, 
pronunciada por ocasião 
da recepção que ofereceu 
aos latino-americanos na 
sede do Legislativo ale
mão: "O que os  senhores  
v iram na Alemurha ãfvc-s i  
tão só à l iberdade dc inicia

t iva e  de mercado e  é  man
t ido e  impulsionado exclusi
vamente por es tes  dois  prin
cípios  fundamentais .  Todos 

acr  di tamos que,  tolhidos oi i  

suprimidos estes ,  seria im
possível  dar  ao povo alemão 
a prosperidade de que hoje  

desfruta.  Por êsse motivo,  
envidamos todos os  es for
ços para que êst-s  dois  prin
cípios  sejam mantidos em 
sua pleni tude!"  

O Congresso encerrou-se 
com uma grande recepção 
oferecida pela embaixada 
da Guatemala aos congres 
sistas alemães e latino-ame
ricanos. 
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Usina de Bf ik f lc j i ,  Gloi íccsfershire ,  no es tuário do Savern,  inaugurada em 1964.  

(Gent i leza do Dri t ish Nvivs  Scrvice,  São Paulo)  

USINA 

ÁTOMO 

ELÉTRICAS 

NA 

INGLATERRA 

Usina de Chujjctcross, Duntfriesahire, Ei,cócia, inaugurada oficialmente em 1!)3!). 

(Gentileza do IJritish Xcws Service, São 1'aiilo) 

A Junta de Geiação de 

Eletricidade, de Londres, 

revelou que, até 31 de ntór-

ço último, as suas estações 

nucleares já haviam produ

zido cerca de 8 bilhões e 

30 milhões de quilowatts. 

Com essa cifra colocou-se a 

Inglaterra, pioneira no em

prego da energia nuclear 

na produção da cletiicidadc. 

à frente do todos os i>aises 

do mundo, com quase o do

bro da produção norte-ame

ricana da mesma fonte e 

cêrea de 80% do total dos 

demais. 

Foi também o primeiro 

país a instalar uma usina 

comercial do energia nu

clear, em Calder Hall, Cum-

berland, achando-se já ou 

tias quatro em pleno fun

cionamento, a cie Hunters-

ton, na Escócia, de Berke-

ley, Gloucestershire, de Cha 

pelcross, também na Escó

cia, e de Trawsfynydd, no 

Gales do Norte, tudo de 

acordo com o projeto em 

execução e que prevê a 

construção e instalação de 

10 dessas usinas. (I5NS). 
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Agricultura 

Iugoslava 

Enquanto a maioria das 
granjas coletivas iugosla
vas continua operando com 
grandes déíicits, os empre
endimentos privados de 
JBUS camponeses têm conse
guido aumentar bastante a 
respectiva rentabilidade. Os 
ganhos suplementares dês-
ses camponeses foram em 
1964 de cêrca de 66% maio
res que os de 1961, chegan
do a pagar em 1964 até 
43% mais em 1961. No mes
mo espaço de tempo a pro
dução agrária também au
mentou nas mesmas propor
ções. 

Este acréscimo na sua 
produção e na sua rentabi
lidade é apenas uma conse
quência das liberdades cada 
vez maiores que o regime 
vem sendo obrigado a con
ceder aos empreendimentos 
privados agrícolas. Perten
cem a esses atualmente cer
ca de 86% das áreas culti
vadas e até cêrca de 80% 
do gado existente na Iugos
lávia. Amparados pela Lei 
Bás-ica das Cooperativas 
Agrícolas, os camponeses 
privados podem firmar 
acordos com as granjas co 
letivas para o arrendamen
to de terras. Isso os habili
ta a desfrutar de alguns 
dos privilégios que se con
cedem aos membros das en
tidades coletivas. Em julho 
e 1964, o Governo ampliou 
as concessões açs campone
ses privados, para que lhes 
seja permitido vender seus 
produtos de acordo com 
" preços econômicos'' fixa
dos, até certo ponto, pelo 
próprio mercado. 

O aumento na produção 
agrícola na Iugoslávia na
da mais é que o resultado 
direto do aumento da explo
ração privada em sua agri
cultura. Assim, através de 
um acréscimo na arrecada
ção dos impostos pagos pe
los agricultores conseguiu-
se uma maior ativação eco
nômica ao país, mas segun
do um procedimento que na
da tem de marxista-leninis-
ta! 

(Informe Semanal desde 
Europa, Munich, 24 maio 
1965). 

Por que se calaram os 
escritores soviéticos 

Roberto Andrade 

Acaba de terminar, eni 
Moscou, o II Congresso da 
União dos Escritores da 
República Socialista Fede
rativa Soviética Russa, a 
união de escritores mais im
portante do país. Muitos 
observadores do panorama 
literário soviético aguarda
vam com interesse êste pri
meiro encontro de escrito
res sob a égide da nova 
chefia coletiva soviética, es
pecialmente porque havia 
indícios de que os partidá
rios da liberdade de expres^ 
são iriam lutar pelas suas 
idéias. 

Pois bem: o que chamou 
maia a atenção com respei
to ao Congresso foi o silên
cio dos liberais. Calaram-se 
por iniciativa própria ou 
por coerção — tanto faz. O 
caso é que quase todos os 
escritores agrupados em 
torno da revista Novy Mir  
(Nôvo Mundo), a mais 
franca das revistas literá
rias soviéticas, inclusive 
seu redator-chefe Aleksandr 
Tvardovsky, não fizeram 
uso da palavra. 

A l inha ortodoxa, que nos 
últimos tempos parecia al
go flexível, voltou a endu
recer. Ao menos para êste 
Congresso, a submissão da 
literatura à direção do Par
tido foi a única realidade 
válida. 

O escritor veterano Mi
jai! Shólojov iniciou o 
Congresso com um discur
so dirigido contra todos 
aquêles que se permitem 
novamente o luxo de man
ter um credo próprio. Fa
la-se demais na União So
viética a respeito da "inte
lectualidade criadora", iro
nizou Shólojov. Os que são, 
antes de tudo, soldados 
fiéis do Partido Leninista 
— acrescentou — não pre
cisam atormentar-se com 
proiblemas". 

De fato, não houve dis
cussão dos problemas efe
tivos do escritor russo. O 
que se fêz foi ridicularizar 
oficialmente tais problemas. 
O primeiro informativo 
apresentado ao Congres
so, "A literatura soviética 
e a educação do nôvo ho
mem'', lido por Leonid So-
boljev, estava cheio de ata

ques aos escritores jovens 
que pretenaem maior liber-
aade de expressão. Sobol-
jev, Pre&iaente da Umào, 
aesae l9oy, íoi reeieito, 
nessa ocasião. 

Ü presiaente do Komso-
mol (Liga da Juventude 
Comunista), Pavlov, tomou 
a palavra para advertir aos 
escritores de que não de
viam levar a julgamento a 
integridade de seus pais e 
avos nem semear duvidas, 
entre a juventude, acerca 
dos protagonistas com quem 
devem simpatizar. Qual
quer tema, por mais esca
broso que seja — admitiu 
Pavlov — pode ser discu
tido em uma obra literá
ria; tudo depende do pon
to de-vista defendido pelo 
autor. É motivo de apreen
são no Partido — afirmou 
o líder da juventude co
munista — a tendência es
candalosa a descer do pe
destal o super-herói sovié
tico, substituindo-o por per
sonagens verossimilhantes, 
sujeitos a fraquezas huma
nas. Faz precisamente um 
mês, apenas, que, um artigo 
de fundo, publicado no No
vy Mir, o escritor Tvardvs-
ky se declarou partidário 
do humilde herói popular 
característico da literatura 
clássica russa. Para o lider 
da juventude comunista en
tretanto, tal retorno ao ho
mem humilde é uma atroci
dade. A literatura soviéti
ca — insistiu — tem a mis
são de educar lutadores e 
não céticos, revolucionários 
ou pequenos burgueses. So-
fronov, duas vêzes laurea
do com o Prêmio Stalin, 
sustentou a tese de que o 
pequeno-burguês, "que psí-
cologiza", o mesmo que fre
qüenta há algum tempo os 
tablados do teatro russo, 
envenena a mente do povo 
com seus problemas coti-
dranosi. Os diretores de tea
tro — denunciou Sofronov 
— preocupam-se mais com 
os êxitos de bilheteria do 
que com o conteúdo ideoló
gico das obras que apre
sentam. Do ataque ao pro
tagonista humilde, Sofro
nov passa ao intelectual. O 
autêntico intelectual sovié
tico — declarou não espera 

privilégios que o resto do 
povo não tem. 

Tolstikov, Secretário do 
Partido em Leningxado, 
foi ainda mais longe, apre
sentando a proposição que 
sugeria voltar à prática da 
década de 30, quando, por 
iniciativa de Máximo Gorki, 
os escritores deviam viver 
longo tempo entre trabalha
dores a fim de que suas 
obras tivessem conteúdo 
realista. Tolstikov chegou a 
propor que a admissão de 
novos escritores à União 
estivesse condicionada a que 
mantivessem "etreita liga
ção com algum Centro de 
Produção e tomassem parte 
ativa na vida pública". 

A inter-venção de Yegori-
tshev foi, todavia, a mais 
crítica da literatura soviéti
ca contemporânea. A orga
nização moscovita do Parti
do — disse — observa com 
"certa preocupação" o fato 
de que várias obras apresen
tam, de maneira tendenciosa 
o já ultrapassado culto à 
personalidade. "Não pode 
ser" — adverte — "que a no
va geração conheça a histó
ria de nosso país apenas 
através dos fracassos e dos 
erros do passado". E é exa
tamente isso o que aconte
cerá. A nova geração que, 
não sofreu na própria car
ne as dificuldades do passa
do recebe, assim, uma idéia 
errônea dessa época e, pou
co à pouco, adota, no pre
sente, uma atitude cética. 

De todo o exposto resulta 
um golpe tremendo para as 
esperanças dos grupos lite
rários liberais. Através de 
seus vigilantes literários, o 
Partido anunciou, de manei
ra inequívoca, que, para o 
futuro, será obrigatória, 
para todos os escritores do 
paísi, a observação dos dog
mas do chamado realismo 
socialista. Anunciou, ainda, 
que fenômenos isolados e 
discretos como o liberalismo 
da revista Novy Mir são 
indesejáveis. 

(Transcrito de publicação 
do Centro de Información 
sobre Assuntos Soviéticos 
— Ano 11 — N.o 12 — 22 
Março de 1965) 
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Coluna ósíu^aniií 

Não Interessa aos Promotores do Festival da Argélia a 

Presença de Uniões Estudantis não Controladas 

É por demais tortuoso o 
caminho que uma união es
tudantil não-comunista pre
cisa percorrer para tomar 
parte no IX Festival Mun
dial da Juventude, na Arjíé-
lia. Vejamos, por exemplo, 
o caso do Conselho de Es
tudantes dos Países Baixos 
(NSR), união estudantil 
apolítica que representa a 
totalidade dos estudantes 
holandeses. 

Desejaria a NSR fazer-se 
representar no Festival com 
uma delegação de estudan
tes holandeses. Dirigiu-se 
pois ao Comitê Preparató
rio Nacional (CPN) na Ho
landa, apesar de saber que 
êsse CPN havia sido criado 
pelo chamado "Fundo do 
Festival" organizador das 
delegações holandesas aos 
festivais anteriores, bem co
mo de não representarem 
êsse "Fundo" e o CPN a 
maioria dos estudantes o da 
juventude da Holanda. Foi 
assim que a NRS veio a des
cobrir que para tomar parte 
no Festival não bastava 
nem quere-lo e muito me
nos merece-lo, pois o CPN 
lhe infomou que precisaria 
antes subscrever um "com
promisso do cooperação" e 

uma relação de condições, 
documentos que dão ao 
CPN o direito de excluir 
imediatamente tôda organi-
zaão ou pesFoa que assumir 
atitudes contrárias às "re
gras do jogo". 

O CPN, como única en
tidade com direitos a fazei 
publicidade sôbre o Festi
val, a proibir a divulgação 
(te quaisquer reportagem 
dos participantes, salvo com 
o seu aprove-se, também 
tem poderes para admitir 
ou repelir a presença ao 
Festival, tanto de uniões 
como de pessoas individual
mente, mesmo em se tratan
do de delegados de organi
zações estudantis antecipa
damente admitidas. Não po
dia pois a NSR concordar 
com tais imposições, e, sen
do a única união nacional 
estudantil dos Países Bai
xos, tentou um acordo para 
conreguir que se lhe atri
buísse o encargo de organi
zar o setor estudantil da de
legação holandêsa, compio-
metendo-se em não eliminar 
nenhuma outra organização 
estudantil do país que esti
vesse integrada na procla
mação baixada pela Assem
bléia Constitucional do Fes
tival. O CPN manteve-se 

irredutível, negando sua co
operação à NSR. 

Esperançosa de que o 
CPN não dlspuzesse de uma 
cobertura total do Comitê 
Preparatório Internacional 
do Festival (CPI), a NSR 
dirigiu-se diretamente ao 
CPI na Argélia, solicitando 
que fôsse aceita como repre
sentação oficial dos estu
dantes da Holanda uma de
legação formada tanto por 
integrantes da NSR, como 
por elementos das demais 
orgianizações estudantis ho
landesas interessadas em 
participar do Festival. Du
rante mais de um mês 
aguardou a NSR uma res
posta adequada da parte do 
CPI, resolvendo finalmente 
de que não assistiria a Fes
tival. Acabara por conven
cer-se de que o CPI não 
tem o menor interesse "em 
promover uma participação 
universal no Festival" e 
que "qualquer que seja a 
delegação estudantil que o 
CPN holandês envie, não 
será representativa dos es
tudantes da Holanda". 

(Actualidades para la Ju-
ventud y los Estudiantes, 
vol. V, n.° 5 — 31 maio 
1965). 

CRIADO UM ORGANISMO DE DIRIGENTES 

UNIVERSITÁRIOS LATINO AMERICANOS 

Em Guadalajara, México, 
realizou-se, em fins de abril 
último, a primeira Reunião 
de Dirigentes de Universi
dades Ibeioamericanas, gru
po universitário de nível di
retor, cuja missão csi>ecífi-
ca consistirá, principalmen
te, em promover estudos so
bre a reforma e o aperfei
çoamento da educação nos 
institutos de ensino supe
rior na América Latina. 

Foi eleito primeiro presi
dente do organismo o dr. 
Luís Gariby Gutiérrez, rei
tor da Universidade Autô
noma de Guadalajara. Fír- canos: 

muram a ata constitutiva os 
reitores das universidades 
de San Carlos (Guatema
la), Los Andes, dei Valle e 
Antioquia (Colômbia), Téc
nica de Valparaiso e de 
Concepción (Chile), Católi
ca do Rio de Janeiro (Bra
sil), de Oriente (Venezue
la), Nacional de Nicaragua, 
Nacional de Costa Rica, 
Antônomos de Guadalajara 
(México) e das de Houns-
ton e Nova Iorque (Estados 
Unidis). 

Objetivam os Dirigentes 
Universitários Iberoameri-

a) manter entre oa seus 
integrantes um intercâmbio 
permanente em tudo que se 
relacionar com aspectos di
versos do desenvolvimento 
universitário; 

b) estudar os problemas 
que afetem as universida
des e procurar solucioná-
los; 

c) expor critérios coinci
dentes perante os organis
mos interessados no desen
volvimento da educação su
perior latino-americana. 
(Actualidades para la Ju-
ventud y los Estudiantes, 
vol. V, n.° 5 — 31 de maio 
de 1900. 

Lei de 
Parkinson 

o aumento constante das 
despesas com o luncionalis 
mo público e autárquico 
sem que a proaução de ser
viços acompanhe os investi
mentos é um fenômeno que 
preocupa também os técni
cos europeus de organiza
ção administrativa. O apêlo 
para a procura de novos 
métodos a fim de que pos
sa ser medida a produção 
de cada servidor aplicando-
se o sistema de unidades, 
de acordo com a complexi
dade do trabalho, com a fi
nalidade de controlar o cus
to e comparar o rendimento 
de funções iguais não foi 
bem recebido. "Não é pos
sível medir o trabalho de 
um funcionário público". Já 
temos tabelas para médicos, 
advogados, arquitetos e en
genheiros que exprimem em 
unidades o valor de cada 
serviço, por que não tentar 
aplicai o mesmo sistema ao 
serviço público?" Se o fenô
meno é grave nos países in
dustrializados, nas nações 
em deenvolvimento é ainda 
mais crítico porque tira do 
pequeno poder aquisitivo, 
pela tributação, uma parce
la que o indivíduo sente no 
consumo mais necessário. 
Um técnico de alto gabari
to deu uma resposta sinee 
ra: "O problema está muito 
bem bolado, mas infelizmen
te a idéia é politicamente 
inexequível". "Se a indús
tria produzisse sem calcular 
e controlar o custo de cada 
operação a maioria das em-
presas teria ido à falência 
porque ela não conta com 
o contribuinte que é obriga
do a pagar despesas para
sitárias e improdutivas". 
(GB — Industrial) 
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Política Fiscal e Direito Tributário 

Poucos se dão conta da ex
traordinária importância do 
direito tributário em geral e do 
imposto em particular, na pre
servação da ordem constituída 
no moderno estado de direito. 

Na verdade, se os chamados 
estados socialistas, ou melhor 
dizendo, coletivistas, funda
mentam a economia estatal no 
confisco da propriedade priva
da, na estatização dos meios 
de produção e na opressão das 
liberdades humanas, especial
mente do trabalho livre, os 
estados ocidentais, com estru
tura jurídica democrática, inte
grados na tarefa de preservar 
a livre empresa, estruturada no 
trabalho livre, têm no tributo, 
no imposto o veículo por ex
celência, capaz de corrigir as 
deficiências estruturais decor
rentes do entrechoque dos fa
tos econômicos. 

A idéia de se utilizar o im
posto como fator corretivo da 
concentração da riqueza em 
mãos de poucos não é nova. 
Wagner, em meados do século 
XIX, impressionado com cer
tos pontos da doutrina marxis
ta, já preconizava o uso do 
aparelho arrecadador do esta
do num sentido mais econômi

co do que financeiro. A idéia 
de então para cá tem frutifica
do muito embora e empirica
mente, já tivesse sido aplicada 
em diversas fases da evolução 
humana. 

Hoje ninguém mais alimen
ta dúvidas quanto à natureza 
economica üo imposto. Consti-
tue êie um dos elementos mais 
ativos de que dispõe o esta
do para exercitar uma politica 
tenüente a orientar a produ
ção, a circulação e o consumo 
muito mais no sentido do in-
terêiSe coletivo, da maioria, do 
que no interêsse do indivíduo. 
Nem se contesta mais ao esta
do o direito de, através de im
postos mais ou menos onerosos, 
estimular o fabrico de bens de 
produção ou dificultar o con
sumo de artigos de luxo; de ali
mentar a poupança, encami
nhando-a para investimentos 
produtivos; de fomentar o de
senvolvimento através de uma 
política fiscal tendente a enco
rajar o empreendedor, especial
mente o pioneiro; enfim, nin
guém contesta hoje aqueles 
princípio de justiça, segundo o 
qual as despesas públicas de
vem ser repartidas de tal sorte 
entre os jurisdicionados, que 
têm maior poder econômico 
contribuam com parcela maior, 
diretamente proporcional ao 
patrimônio do contribuinte. 

Ora, para que a política fis
cal do estado atinja as suas al
tas finalidades, é necessário 
que os impostos exigidos sejam 
pagos por todos os contribuin
tes. Se um número substancial 
dêles deixa de contribuir, dei
xa de pagar aquela parcela que 
lhe cabe das despesas públicas, 
dessa omissão resulta uma in-
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justiça flagrante para a outra 
parte aa coietiviaaae, soiicita-
aa a eievar a sua contriDuiçao 
para atenaer aos encargos que 
sao cooertoj com a evasao aas 
renaas aos que nao pagaram. 
L»e sorte que a sonegaçao aca
ba sendo tripiamence injusta: 
aumenta os encargos dos que 
contribuem; diminue a capaci
dade de investimento do esta
do em aplicações do interesse 
coletivo e impede ou dificulta 
a adoção de uma política eco
nómica adequada ao interêsse 
geral. 

É certo que o estado pode 
obter, e muitas vêzes obtém, o 
cumprimento da obrigação fis
cal de forma coercitiva, mas se
rá muito preferível que o con
tribuinte, ou melhor dizendo o 
cidadão, através de uma cam
panha de esclarecimento, seja 
induzido a compenetrar-se da 
necessidade, da justiça e da le
galidade dos tributos. É neces
sário que se crie uma consciên
cia tributária, entre os jurisdi
cionados, que anatemiza a so
negação, como ato anti-social, 
lesivo aos interêsses da nação, 
indispensável que não somen
te o indivãduo, mas a coleti
vidade aceitem a imposição tri
butária c omo uma exigência 
legítima, tão legítima quanto 
o culto à bandeira e o serviço 
militar. 

É imperioso, enfim que a 
coletividade, com aquêle im
pulso que constitue sanção 
mais forte que outras tantas 
leis, anatemize a sonegação 
com o estigma candente da 
marginalidade, com que são 
excluídos do convívio dos ho
mens de bem os contrabandis
tas e peculatários. 

As reformas sociais e eco
nômicas ocorridas no Japão 
nos últimos anos trouxeram 
sensíveis mudanças até mes
mo nos padrões de consumo 
das famílias japonesas. A 
elevação da renda per-capi-
ta, atualmente em níveis de 
520 dólares, possibilitaram 
um aumento de cerca de 
50% nos referidos padrões, 
em relação ao de 1952. 

Embora apenas 16% do 
território japonês seja uti
lizável para a cultura agrí
cola, existem atualmente 
alimentos em abundância 
para todos, não sendo ne-
cessáTÍo importar grandes 
quantidades de arroz, como 
antigamente. 
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O M I S S Ã O  R E V O L U C I O N Á R I A  

Há um pecado na Revolução de 
31 de Março pelo qual todos nós, 
brasileiros nela integrados espiri
tualmente, poderemos ter de vir a 
pagar um preço terrível em "san
gue, suor e lágrimas", 

A Revolução desdenhou fazer a 
própria e justa propaganda. Dis
tante e digna, desUgou-se da ex
pectativa ansiosa da grande massa 
popular brasileira. Os homens que 
assumiram a responsabilidade pelo 
exercício do Poder Revolucionário, 
recusam-se a usar métodos que le
vem o povo a reconhecer sua lide
rança, através de uma propaganda 
política conscientemente desenvol
vida. Repugna-lhes assumir atitu
des que os façam semelhantes aos 
manipuladores de certos carismas 
ideológicos. Têm alguma razão os 
revolucionários de março, mas não 
têm tôda a razão. São, em verda
de, repugnantes as procissões in
termináveis dos adéptos das novas 
religiões que dominam, como a 
peste, vastas regiões desta pobre 
terra dos homens. Nenhum de nós 
poderia suportar que se conduzis
sem pelas nossas ruas, as efígies 
dos senhores do dia, como ditur 
namente acontece atrás de todas 
as cortinas políticas que dissimu
lam a miséria totalitária. 

Mantém se viva em nossa cons
ciência, em uma náuses espiritual 
permanente, a visão que nos ofe
recem os rebanhos humanos a que 
tantos grandes povos têm sido re
duzidos, ao carregar, numa contra
fação demoníaca, os retratos dos 
seus santos a quem dirigem suas 
ovinas preces. Diminutos bigodes 
hirsutos, mongóUcos bigodes vas
tamente derramados pelos cantos 
de lábios cruéis, redondas caras de 
lua, indecifráveis esfinges amare' 
las, tudo isso tem ondulado, nas úl
timas décadas, ante nossos olhos 
constrangidos e nossos estômagos 
mareados, ao compasso vociferan-
te de massas hipnotizadas pela ha
bilidade dos demagogos. Nem mes
mo êste nosso último Ocidente, es
ta América aberta a todos os pos

síveis de uma nova imaginação 
criadora, se tomou imune ao cân
cer ideológico que manobra, com 
satânica perícia, os cordéis cientí
ficos da psicologia social. Exerci-
tam-se pelas ruas de Havana, ao 
sôpro quente das virações caribea-
nas, as massas ululantes das "fes-
as" populares, onde se içam ao 
ombro de ovelhas humanas, as bar
bas brancas de Marx junto às bar
bas sujas de Castro, como velas de 
uma frota de invasão que apenas 
aguarda ventos propícios. 

Nada disso se queria entre nós. 
Os primórdios da hedionda infec
ção foram paralizados, momenta
neamente, pelo antibiótico revolu
cionário. Diminuiu a fermentação 
bacteriológica do nosso totalitaris
mo incipiente. Mas o clima univer
sal é um caldo de cultura propício 
a sua nova propagação. O nosso 
organismo social, combalido por 
tantas circunstâncias desfavorá
veis, pode tornar-se, a qualquer 
hora, campo aberto para a disse
minação da peste. 

Diante disso a Revolução não 
deve omitir-se. Nada se faz de uma 
Nação, se o seu Poder Oficial não 
é secundado pelo consenso popu
lar. E êsse consenso a Revolução 
não soube captar, A Revolução é 
impopular porque não quis fazer 
a sua propaganda. Propaganda no 
sentido mais alto que a expressão 
comporta. Teria sido necessário di
zer ao povo brasileiro, a todos os 
grupos humanos que o integram, 
a que veio a Revolução de Março. 
O que veio salvar e o que veio 
transformar. Deveria tê-lo feito 
desde o primeiro dia. Com suasi 
mangas arregaçadas sobre os bra
ços fortes, prontos para o traba
lho, deveria ter usado todo o seu 
poder de sedução para o aceno 
amigo, o convite jovial para que 
todos viessem, com ela, num sacri
fício comum, por ombros ao enca
lhado carro nacional. Ombros e 
alavancas de boa vontade, para li
bertá-lo do atoleiro e colocá-lo, li
vre, na estrada real que se abre, 
no tempo, para um país como o 
nosso. 

A Revolução não soube fazer de 
sua tarefa redentora, uma emprê-
sa comum de todos os brasileiros, 
E uma Nação é uma empresa que 
deve ocupar e entusiasmar a todo 
um povo. Há meios honestos, 
meios dignos, de utilizar a psicolo
gia social para o autêntico engran
decimento nacional. A Revolução 
controla esses meios e não soube 
ou não os quis usar. Ainda é tempo. 
Reconhecemos a nobreza daqueles 
que labutam, quase sozinhos, para 
redimir o Brasil. Uma Nação, to
davia, não é um laboratório onde 
se opera, a frio, ao abrigo das in
tempéries. Uma Nação é a alter-, 
nância irracional de forças mal 
contidas, prontas para desenca
dear-se na explosão imprevisível de 
súbitas emoções. Destruidoras ou 
fecundas. Alegres e fortes como as 
frescas manhãs de primavera ou 
tragicamente tempestuosas como 
os tufões de outono. Cabe ao Po
der Constituído, saber despertá-las 
para a vida ou para a morte! 

O CURSO SÔBRE GO-

VÊRNO E EMPREENDE

D O R E S  P R I V A D O S ,  

ANUNCIADO EM NOS

SO ÚLTIMO NÚMERO, 

FOI TRANSFERIDO — 

POR DIFICULDADES NO 

ACÊRTO DE DATAS — 

PARA NOVEMBRO PRÓ

XIMO. SERÁ PRECEDIDO 

DE AMPLA PUBLICIDA

DE, EM VISTA DO IN-

TERÊSSE QUE DESPER. 

TOU SEU ANÚNCIO. 


