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Kracassararo os »sforços  
ia  reação- <eu empenho de 
impedir ■» opinião pública 
de tomar conhecimento dos 
organ ism o«: « fôrmas de 
impostura que vinham  dis
t o r c id o  o nosso processo

Susi>ei!(ien<io as ativ ida
des do iBAD- o presidente 
da República mereceu e re
cebeu o» aplausos de todas 
as earnada-s sociais. O po
vo se uniu aos bravos par
am en ta r*« que lideraram  a 
npurn ão das responsabili
dades dos que m istifica 
vam 4  nossa democrac a e 
ao ifevtn do chefe da Na- 

•çâo ap-essar > liquida, 
cão de um órgão que ins
titucionaliza entre nós a 
in iq ' dade p > jto ra l

Senv.-.<e que há. agora, 
um am adurecim ento nos 
meios populares- com re 
percussão sôbre as Casas  
do Congresso N ac.onal. 
Políticos qufc dificilm ente  
ser.am  classificados de pro
gressistas e menos runda 
«lo ^-ir^rr-j*. 'i' íiTno ? o
raso do a fia ! uresidente da 
CPI côbre IB A D  e IPES-
vão ■■eccnbecendn que de
vemos m archar oara a re-
^Or rT>» * ] o-1 r\rp

É su v iia r  estrutu
ras que venham sustentar 
as liberdades democráticas 
«  passar de uma dem ocra
cia nonvnal à uma democra-
• !n verdadeiram ente popu-

Reforma
Eleitoral
Já

la r  sociai. P a ra  isso é im-* 
prescindível uma leg is la 
ção e eitoral que não ape
nas »>.!>erfe çoe o- sistema 
hoje em viçor- mas, sol>re. 
tudo, que exclua por com
pleto o predominio do po
der eiorôm ico  sôbre as di
versas fases do nosso pro
cesso e ’eitoral.

É iiicomprcensavel que 
ainda não tenhamos até 
hoje * universalização da 
cédula única a todo o ter
ritório naciona! e igua l
mente nos contentemos com 
a concessão gratu ita de al
gum s^aço publicitário  pa
ra os diversos partidos- por 
parte da justiça eleitoral. 
Tudo isso são pequenas 
amostras de inovações que

só serão eficazes se f -»»n 
tomadas em conjunto- de 
maneira a sana - a >.<fa 
política deste P a ís .

As sugestões do atual 
presidente da CPI sôbre 
IB A D  e IPÊS- no sentido 
de ’ im itar os gastos nas 
eleições, reátrrngir o? au- 
xí!:os “ ie itora is com a con
denarão de seu anon’mato- 
oro ib ir doação df '•ontri- 
bu ’>ões por parte de enti
dades que transacionem  
com c ooder publirn ou ?e. 
ja-m concessionár ac de 
serv iío s  públicos ou asse
melhadas e outras 
s im ik res , constituem um 
conjunto de med:da<= abso
lutamente indispensãves.

apenas i>ara exclu ir oc de
litos eleitorais de maior 
gravidade, mas e^tâo longe 
de serem suficientes para  
colocar a nossa dem ocra
cia e«n bases de autentici
dade .

Esperam os, contudo. <yie 
a lem brança do depatíd©
U lisse* Guim arães, venha 
a  despertar as correntes 
políticas e os seus líderes 
para o encaminhamento da  
tão reclam ada e cada vez 
mais necessária reform a  
eleitoral. Antes que a p ro 
xim idade das eleições g e 
ra is venha a apaixonar e 
*  envenenar a opinião pu. 
biica, fa z—se m ister a apre
sentação e a aprovação de  
um projeto de lei amplo, 
profundo e técnico, radical 
em suas exigências e bem  
adaptado à rea lidade b ra
s ile ira .

Tem o nos batido por um 
conjunto de reform as de 
base, mas estamos conven
cidos de que a mais urgen
te e fundamental é aquela 
que possifbilite uma verda
deira representação popu
lar. nos diversos postos 
eletivos.

Estará o Congresso 
Naciona! em condições de 
dar ao País esta reform a 
eleitora l que o povo rec la 
ma?

f e

Prezado J ei for:

Como havíamos anun
ciado, o seu jornal está 
custando, a partir desta 
semana, um pouco mais 
caro em São Paulo. É 
uma medida que tivemos 
dç tomar. As explicações, 
pára aumentos dèssc tipo, 
são quast desnecessárias. 
Tr.dos sabemos, todos sen- 
timos na nossa própria 
carne os efeito«, terríveis 
da inflação K claro que 
tudit ‘i/eiiios. Iudc- fenta- 
i w  no sentido de^npedir 
ess< aumento. Fornos im
possível He cesfo. nâo é 
mal só nosso: todos os de

mais jornais do País já 
aumentaram o seu preço 
de venda. Chegou, agora, 
a nossa vez.

*  *  *

Gostaríamos de chamar 
a sua atenção, leitor, para 
uma reportagem sôbre o 
problema da aviação co
mercial. Vela você saberá, 
entre outras coisas, 
que capitães da indústria 
de transporte aéreo, empre
sando um capital de 2 bi
lhões dc cruzeiros, já suga
ram, sem que um mínimo 
dc segurança fosse dado 
aos usuários, nada menos 
de 150 bilhões de cruzeiros

do País. Essa matéria vai
na 9.a página. Nas pá«inas 
centrais, você encontrará 
outra interessante reporta
gem, que trata da encam
parão da refinaria de Ca* 
puavà e sua. ursente ne
cessidade. Quase todos iá 
ouviram falar dêsse soció
logo de Apipucos. o Gil
berto Freire de “Casa 
Ora mie & Senzala”. Pois 
bem: entre uma e outra 
conferência sôbre salaza- 
ricmo e receitas cidinArias 
e licores caseiros, deitou 
falações, lá do seu solar no 
Recife, condenando a cria
ção da universidade para 
Iodos. “Universidade — 
diz êle — sempre foi r será 
para os melhores”. F. os 
melhores no seu entender 
de “sociólogo velho”, são 
os componentes de uma 
elite desligada do povo e 
de suas aspirações. Isto é 
o que conta reportagem de 
Kleher Santos, nn 5.a 
página.

Até sempre.

B rasil .Urgente
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depoimento da semana
Carlos Lacerda: Contra e a 
Favor de Tudo e de Todos
O governador Carlos Lacerda, 

do Estado da G uanabara, incon
testável lider das fôrças de di* 
reita. d irigente dos udenistas ca 
riocas. é agora candidato à pre
sidência da República. Como tal, 
vem percorrendo todo o País, 
para  assegu rar ao eleitorado que 
êle é aquilo que o povo pensava  
que o s r. Jânio Q uadros seria . 
P a ra  a melhor in form ação do 
le itor em tôrno de tão discutida  
personagem  da vida pública b ra
sileira. oportuna no instante em 
que êle postula a confiança po* 
pular, B R A S IL . U R G E N T E  —  
com agradecimentos ao escritor 
Epitáci'o Caó —  cham a a aten
ção sôbre as posições adotadas 
pelo candidato Carlos Lacerda, 
em face dos mais graves e p a l
pitantes problem as nacionais e 
suas opin>ões sôbre alguns dos 
mais conh?cidos homens públi
cos do B ras il.

N A C IO N A L IS M O

Sôbre nacionalismo, escrevia 
o sr. Carlos Lacerda na “T rib u 
na da Im prensa” em 14-8-57: “ O 
nacionalismo- antes de ser uma 
reivindicação econômica, é um 
sentimento- uma exigência de 
“se !f reapect” . de respeito pró
prio” .

N o  mesmo jornal, em 1-7-58: 
“O “ nacionalism o” não é uma 
causa. É am pretexto. Serve, r.o 
Brasil, entre outras coisas, para  
uma finalidade que é sordida
mente contrária aos interêsses 
do povo brasile iro . Porque ser
ve de manto para cobrir e excul
par a corrupção —  esta. sim. um 
inim igo mortal doá melhores in
teresse» do B ra s il” .

Ainda naquele jornal, 5, 6 de 
7-58: “ O nacionalism o é. em 
substância uma tese com unista.
O patrio*ismo é anticom unista  
porque exprime amôr à pátria ; e 
este só é admitido pelo com unis
mo quando, aconteceu na inva
são da R ús«ia  pelos nazistas, êles 
precisavam  m obilizar o patrio
tismo do povo depois que m alo
graram os apôlos à detèsa do re
gim e. O nacionalism o, não. *  
um mero instrumento ideológico  
e um pretexto político para  d a r  
cober*ura »  expansão do comu. 
nismo em todas a »  file iras, em 
todos os campos, em todo« os se
tores’’ .

C A P IT A L  ESTRANGEIRO

E screv ia  o s r. Carlos Lacerda  
na Tribuna da Imprensa" em 6- 
11-51: Pa ís  de tão caro e
d ific il aiuguél de dinheiro, fe 
char as portas à presença de 
bancos estrangeiros é como re
cu sa r dinheiro para  o desenvol
vimento de negõeios no País 
pelo fato  de não concordar com  
detalhes de ?eu funcionam ento’'.

N o  mesmo jornal, em 14-11-51: 
“ A  nossa geração jà  perdeu uma 
vida com aa discussões estéreis.

algum a s deias aosoiutamente  
idiotas- s&bre se o petróleo é ou 
não “nosso”, coisa que ninguém  
pôs em dúvida a não ser pelo  
fa to  de q u e fen q u an to  o petró
leo a^tiver inaproveitado no fu n 
do da terra  o B rasil não poderá  
ser nem mesmo nacionalista.
Sem capital estrangeiro, pois. 
uão terem«s pesquisa e sem pesquisa 
não teremos indústria de petró
leo” .

P E T R O B R A S

Escrevia o candidato d ire itis
ta na “Trilbuna da Im prensa” , em 
1-9-52: “Chega de se iludirem  e 
nos iludirem  com argum entos la 
terais. contornando a questão  
central que é esta^ com a Petro - 
brás. o B rasil terá uma indústria  
de petróleo ainda em tempo de 
salvar-se? N ão . E  não porque  
quanto ma s dinheiro fô r  levan
tado. aqui, em cruzeiros, fiara  
gastar em petróleo- mais dólares  
serão necessários para  p aga r a 
técnica e a m aquinaria da indús
tria  p etro iifê ra” .

N aquela  fô lha em 17-5-57: 
“Hoje, v en fic a -»e  que a ação dos 
grupos int^cnacionai-s se in filtra, 
se insinua, se impõe até mesmo 
dentro dos círcu los governam en
tais. por tai modo que aí nossa 
posição neste momento já  não é 
apenas a posição de lider de um 
partido que tem uma linha ina
movível a este respeito. É tam
bém uma posição pessoal, pois 
não recuarem os da linha de de- 
fêàa intransigente da Petro- 
brás” .

C R ISE  B R A S IL E IR A

Em  3-8-55, na “T ribun a  da  
Im prensa” , escrevia o s r . C a r
los L acerda : “ A  crise b rasile ira  
só será resolvida com um regim e  
de exceção. Destruiu-^e em agôs. 
to de 1954 um o ligarca mas m an
teve-se de / é  a oUçaríluia. i ‘ior 

aLnda; não se buscou- como se 
impunha, pôr fim  ao clim a de 
amoralis.mo, irresponsabilidade  
de fa lsidade e de m entiras” .

J A N IO

Sôbre o ec-presidente Jânio 

Quadros, há toda um « lite ratu ra . 
Opiniões extra ída* daquele jo r 
n a l. Em  30-3-53: “ O modèlo do 
s r . Jânio Quadros- aa vida pú
blica, é Atvraão L iacó ln " ‘ Em  
22-4-53: “Jânio Quadros é capaz  
de dar a vida como garan tia  do 
que p r o m « * ” . Em 4-4-55: “T e 
nho todos o« motivos para não 
con fiar no s r. Jânio Q uadros. 
Naste apisódio da candidatura  
presidencial, êle confirm ou sua  
justa reputação de incapaz de 
cum prir os mais reiterados com 
prom issos” . Em  6-4-55: “ 0  s r . 
Jânio Q uadros é um paranóico, 
delirante “ virtuose” da felonia, 
consumando instrum ento de tra i
ções reiteradas” . Em 15.4.55 

“Jânio Q uadros é o mais v ariá 

vel, o m ais falso, o m ais mer- 
curia l homem público aparecido  
no B ra s il” . Em  20-5*55: “ O sr. 
Jânio Q uadros é a versão b ra si
leira de Adolph  H it le r” . Em  2* 
ju ra  até sôbre  a honra da fa - 
6-55: “ Quasido Jânio quer mentir 
m ília” . .Jânio Q uadros •—  diz em 
24-6-55 —  constitue perigo  mui
to m aior do que uma dúzia de 
Adernares reunidos” . Em  4-7-55: 
“ 0  s r . Jânio Q uadros é um tra i
dor contum az” . Em 17-2-59: 
“Entendo que a U D N  deve apoiar  
a candidatura Jânio Q uadros” . 
20-2-59: “A  U D N  não pode ter 
candidato próprio e não há de 
querer ter candidato impróprio, 
o seu candidato natural é o s r. 
Jânio Q uadros” . Em  10-3-59: 
“O s r . Jânio Q uadros é o homem  
capaz de c r ia r  um regim e no 
qual h a ja  confianca ua autori
dade” . 13-4-59: “Se a U D N  quer 
defender o destino da dem ocra
cia deve apo iar imediatamente a 
candidatura Jânio Quadres” ,

U D N

Em 1-9-50 (sem pre “Triíbuna 
d « Im prensa” : “ A U D N  é um  

partido fin ito” . Em 25-9-50: “A  
U D N  não tem program a nem 
princíp ios” . 27-10-50; “ A  U D N  
—  saibam  quantos esta virem  —  
m orreu a 3 de outubro de 1950. 
E  m orreu sem dignãdade” . Em  
24-4-51: “ A  U D N  é um partido  
irrecuperável*'.

A R M A N D O  I A I/  AO

Sôbre o deputado Arm anao  
Falcão  em 25-26 de 7-53: “ B ra 
vo deputado Arm ando Fa lcão” . 
N o  dia segu inte: “ O deputado  
Arm ando Falcão é um bravo  que 
enfrenta calúnias para  defender 
os interêsses do povo ". Em  18- 
6-57: “ O solicito “xapeiro” A r 
mando Falcão” . Em  24*6-54: 
“ imbecil chapado e esperto m a
tricu lado-’ ; “êle ignora tudo, m e
nos o biscate, que é a sua única 
insipiração” . Em 2-3 de 8-58: “ O 
padrão  do regpime d-e 11 de no
vem bro veio a ser o s r . A rm an 
do F a lcão  que se vendeu à  Or* 
quima mediante “chantage” .

V A R IA S

Finalm ente sôbre o s r . A ssis  
C h ateaubr 'an d : “Se fô ssem o»  
paraibanos» o s r . A ssis  Chateau
briand  teria o nosso voto”  (29 - 
1-52) e “ o s r . Chateaubriand  é' 
um cafa jeste  audacioso e perigo 
so” . Jornal “ O G lobo” , do R io : 
“ O Globo é o biombo atrás d »  
qua! A dem ar muda de roupa**' 
(7 -11 -50 ); “ca.pitA.nea de piratas"* 
(22-11-50) : “ o i.gnóbil Robert®  
M arinho de “ O G lobo” (18-5-50); 
e em 11 .5 .58. "Roberto M ari, 
nho e seus irm ãos fizeram  de “O  
Globo” uma em prêsa tradicioivai 
do País, tem a l fo  que oferecer« 
tem m arca” .

C O M E N T Á R IO S

N ão há com entários.

LEI A:
“EVANGELHO E 
REVOLUÇÃO SOCIAL"
DE FREI CARLOS J0SAPHAT 

E D I T O R A  DUAS  CI DADE S  
EM TODAS AS LIVRARIAS.



Notas {̂ Informações
CONTRA O CARDEAL

O Cardt-al-AreebisPo d'e São Paulo. Dom 
Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta. foi du
ramente atacado pelo jornal carioca ‘Tribuna  
da Imprensa’', antiga propriedade do governa* 
dor Carlos Lacerda e hoje dirigido pelo jorna
lista Hélio lTrna«des- Na secção “Painel” , de 
responsabilidade de Mauro Braga, o cardeal 
paulista é acusado de perseguir os padres que 
dão combate a comunistas. O  Cardeal Mottâ é 
acusado, ainda, de estar envolvido por pMêgos 
«  comunistas.

VOLUBILIDADE
A  vereadora Dulce Salles Cunha, que com 

outras senhoras da alta sociedade paulista vem 
prç-ticipando de movimentos contra a próxima 
visita do presidente Tito ao Brasil, ainda re
centemente fazia grandes elogios ao estadista 
iugustlavo e se propunha a saudá-lo, quando de 
cua chegada a São Paulo- A  razão de mudan- 
fia tão repentina ,e violenta, é tema de muita* 
4kcussões.

DEFINIÇÃO
A  melhor deíiniç-ão do deputado Fidelis 

À n w ra l Neto, foi feita pelo seu mentor políti
co, governador Carlos Laeerda: “Am aral é 
uma caricatura dos meus pioras defeitos”.

GOVERNADORES
Os governadores Lomanto Júnior. Aluizio 

Al\ex 1‘Klro (<andjm Yirgillo Távor", Xe» B ra. 
ga e Mauro Borges estão pensando a mesma 
coisa sobre os problem a« nacionais. Todos es
tão di»poRtos a uma ação conjunta- a partir da 
liderança (proclamada pelo sr. Mauro Borges) 
do governador Magalhães Pinto-

SURPRESA
Tem causado espanto os violentos ataques 

que toda a emprêsa de jornais e emissoras de 
rádio e televisão do sr. Assis Chateubriand 
vem fazendo ao governador Magalhães Pinto.
Porque até ontem, nos “associados", a palavra 
d e  ordem era não atacar, diret ou indireta
mente, quem quer que seja ligado, também  
direta ou indiretamente, ao sistema bancário 
do Pais.

FRASES
Respondendo a um jornal carioca que lhe 

perguntava se no Brasil existe luta d °  classe, 
disse o cronista Antônio Maria: “Por enquanto, 
há apenas gente qu- come e outra que não 
come”- Indagado quando começaria a reforma 
agrária, respondeu: “Espero que seja =ntes 
da revolução”.

CAMPONESES
Foi fundada na Bahia, a Federação Cam- 

ponêsa da Bahia, com mais de dois mil mem
bros. O primeiro presidente da entidade é o 
Jider camponês Arlindo Ambrósio Martins.

OUTRO
Apareceu nova vitima da democrática p o 

licia da Guanabara: o motorista José Francis
co da Silva depondo n» CPI que investiga os 
métodos nazistas da policia guanabarina. de. 
clarou que foi torturado e submetido a cho
ques alétricos e “pau-de-arara", na Invernada 
de Olaria.

PETROBRA'S

Continua violentíssima a campanha desen
cadeada contra a Petrobrás.e que visa desmo
ralizar a grande empresa, o monopolio e*tatal 
do petróleo e impedir a encampação (indispen
sável) das refinarias particulares. Depondo na 
C P I sôbre pressões ao Congresso, o professor 
Francisco Mangabeira fulminou as acusações 
de que a Petrobrás financiava campanhas po* 
liticas. Explicou que a atual campanha movida 
contra a emprêsa, teve começo com a sua re
solução de vender diretamente à Marinha de 
Guerra, derivados de petróleo.
IBADIANISMO

O  secretário da Educação do governo Pres. 
tes Maia. sr- Carlos Rizzini. em artigos publi
cados na imprensa loca!, vem promovendo a 
entusiástica defêsa do IB A D  e IPÊS. Dificil

mente o prefeito paulistano endossaria as opi
niões e preferências de seu secretário.

PERMANENTE

Muito ativo, nos últimos dias, o deputado 
Cunha Bueno. Protestou contra a vinda ao B ra
sil do presidente Tito, defendeu na F IESP a 
iniciativa privada e na Câmara Federal com
bateu a regulamentação da remessa de lucros 
para o exterior.

EMANCIPAÇÃO

Sôbre a construção da Usina Siderúrgica 
da Bahia e do Conjunto Petroquímico da Pe- 
“Trata-se de uma revolução na economia da 
trobrás, dizia o governador Lomanto Júnior: 
Bahia e do Nordeste. Agora caminharemos pa
ra a verdadeira emancipação econômica” .

ADHEMAR
Não causou surprèsa a declatação do mi

nistro do Trabalho, sr. A rauri Silva, de que o 
governador Adhemar de Barros fomentou »  
última greve de Santos, visando intranquilizar 
o povo. A  provocação do governador paulista 
j "  era geralmente conhecida e está na melhor 
linha de atuação do chefe nacional do PSP-

A VIDA
Nelson Rodrigues, discutidissimo autor de 

‘‘a vida como ela é”, histórias meio picantes 
sôbre marginais, foi contratado para escrever 
ditas historiêtas em “Noticias Populares”, jo r
nal paulista que será brevemente lsneado e que 
tem como proprietário o deputado Herbert

l.evy.

APLAUSOS
Quarenta e oito jovens trabalhadores, do 

bairro de São Bernardo, em Campinas. ne'ste 
Estado, subscreveram um manifesto de aplau
sos a B R A SIL , URGENTE. “Ele tem se manti
do sob uma linha de justiça e verdade, escla
recendo o povo sôbre os problemas atuais”.

OPINIÃO
O industrial Guilherme da Silva Filho, num

desafio aos grupos econômicos cada vez mais 
empenhados na politica nacional, declarou nu
ma recepção ao presidente da SU PR A : “Tenho 
autoridade para testemunhar o quanto as es
querdas têm feito em prol do debate honesto, 
patriótico e sincero das teses e problemas que 
mais preocupsm o Brasil e, mais do que o de
bate, as esquerdas têm propiciado a solução 
de problemas brasileiros”.
HISTERIA

Dentro de um atroz ridiculo, astão que
rendo oferecer tonalidades políticas e ideológi
cas ao que, era verdade, é um caso particular 
do casal Ligia-Otto Jordan. A  senhora aludida 
é apontada como cripto-comunista e o seu se. 
questro de um hospital local como obra de 
elementos comunistas. Os amigos da sra- Ligia 
Freitas Valle Jordan são acusados de participar 
de uma trama vermelha e serem autênticos 
lideres do comunismo. Seus nomes: Jamil AI- 
mansur Haddad. Helena Silveira, Lupe Cotrim  
Garraud, tres intelectuais sem militância po-

litico-partidária nem atuação marxista. A  con
fusão estaria sendo promovida, com vigor, por 
elementos interessados em desviar as atenções 
do público para as verdadeiras razões da 
disputa.

DEPOIMENTO
Os deputados membros da CPI sôbre n U N E  

ficaram bem impressionados com depoimento 
do presidente José Serra. O dirigente da so
ciedade máxima dos universitários do Brasil 
disse que a U N E  não faz politica, “a menos 
que se entenda que alfabetizar o povo é fa
zer politica”. O presidente José Serra des
truiu, uma a uma, as calúnias assacadas con
tra a UNE.

REMEDIOS
Por decreto do presidente João Goulart, to- 

dotf os remédios produzidos e comercializados 
no Brasil estarão, de agora em diante, sob o 
controle do Grupo Executivo da Indústria 
Quimeo-Farmacetica. Na oportunidade, repe
tindo BRASIL, URGENTE , o ministro Wilson 
Fadiil, da Saúde, afirmou que 85% dos remé
dios vendidos no Brssil são de emprêsas con
troladas pelo capital estrangeiro Há curio
sidade para saber como agirá o govêrno em 
face dos poderosos grupos internacionais que 
doD»:nani a industria de medicamento« nes>* 
Pais. depok de desnacionalizá-la por completo-

CIGARROS
O truste internacional do cíçarro (Sou7æ 

Cruz e etc.) alcançou outra vitória: majorou os 
seus preços, sem razões plausíveis. Vale adian
tar que há -muito tempo. aquele truste vem 
agindo com fbsoluta desenvoltura, impondo 
os seus preços, promovendo majorações extor
sivos e demitindo empregados logo que estes 
se aproximam d« estabilidade. E »insuént diz 
nada s ninguém faz nada. Mesmo porque — 
dizem o truste íb%cigaro tcn i— costas quentes

MANOBRA
As noticias sôbre o lançamento da csndi- 

datura do ministro da Guerra, general Jair 
Dantas Ribeiro, à presidência da República, 
t«m o objetivo único de incompatibilizan 
aquele chefe militsr com a opinião pública. 
Indiferente à môsca azu! o general-ministro 
repeliu a manobra, desautorizou os articula- 
dores e adiantou que a sua viagem ao Rio 
Grande do Norte tem apenas uma tjnalida. 
de:_ revêr o seu Estado e participar da insta, 
lação de um instituto que tem o nome do ex- 
presiileuto da Câmara Federal o eminente po. 
tiguar José Augutto.

DERROTA
O estudante Luis Fernando Levy. filho do 

deputado Herbert Levy, fr gorosamente der
rotado nas últimas eleições da UNE , quando 
.todos os seus candidatos foram repelidos e 
todas as suas manobras de perturbação do con
clave foram desmasc-radas, conheceu agora 
novo insucesso- A  chapa que apoiou, para a 
direção da TJEE foj derrotada por 34 6 votos 
t-ontra sòmente 46. O novo presidente da U EE  é 
Hei:edito Nicotero Filho. Todos os eleitos sairam »  
da chapa '“Unidade”, reconhecimento de vanguar. 
da-
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Do Seu Retiro em Santo Antonio Dos Apipucos
Democratização do ensino, eis 

uma das maiores e mais legiti
mas reivindicações do povo b ra 
sileiro» na atualidade. Reivindi
cação tão sentida e tão jueta co
mo aquela em tô n w  da reform a  
agrãria . Democratização do ensi
no- ensino público e gratuito em 
todos os seus graus e reform a  
universitária que garanta a 
“ universidade para  todos” . U n i
versidade para todos os brasi
leiros e não somente para uma 
m inoria de privilegiados ou para  
uma casta que partindo de seu 
poder econômico- detem, neste 
País. toda a sorte de privilégios- 
do.? mais simples aos mais ini- 
quos. A  idéia, contudo, repugna  
à cham ada elite ou àquela ‘intel
ligentzia” que vive em torres de 
m arfim  e ignora tudo de um País  
que continuamente desserve.

O V E L H O  D E  A P IP U C O S  
D as mais veementes m anifesta

ções contra a ‘‘universidade para  
todos”- fo i aquela partida do sr. 
Gilberto Freyre- O “velho” so
ciólogo vive em Apipucos. no Re
cife. num casarão colonial p lan
tado no cabeço de uma colina e 
cercado de palm eiras im periais. 
E ’ quase cerim onial a descida do 
pajé para a prom iscuidade ‘‘po
pu lista” de uma Recife confla
g rada . A s  pernas já  meio trôpe
gas, exigem reforço de bangela  
de castão- símbolo do rebenque  
do senhor de engenho. De tanto 
esgaravatar, nos arquivos, a his
tória das Casas Grandes e Sen
zalas, perdeu o escritor a sinto
nia com o presente. Névoas do 
passado retiram -lhe o sentido da 
realidade e fazenrno  viver fora  
do “geitzeit” —  como dizem os 
alem ães. E ’ hoje como ‘‘prim a
dona” que brilhou em salões e em 
ribaltas. Não percebe a própria 
velhice. T intura o cabêlo em bus
ca do tempo perdido. C ria  sérios 
problem as para seus adm irado
res. O G ilberto consagrado luta 
contra uma caricatura. E ’ o per
manente problem a do envelheci
mento. H á hora certa de sair do 
palco- sob pena de cair no r id í
cu lo . N ão  é que decaiam  as po
tências intelectuais. E ’ a fa lta  
de sensibilidade para  um tipo de 
problem ática que os velhos já  
não possuem. Todos os grandes  
homens como G ilberto F reyre —  
correm  o imenso perigo : não sa 
ber a hora de entregar o facho à 
geração seguinte.

G F :  N ÃO . N U N C A !
U niversidade para todos A  

ideia arrepiou de repugnancia o 
eminente mestre. B lasfêm ia de 
iconoclastas. Un iversidade —  diz 
êle —  sempre foi e será para os 
m elhores: é uma form a natural 
de aristocracia da inteligência. 
Será que existe alguém que po
nha em dúvida esta verdade aca- 
ciana? Será que precisava o ve
lho Conselheiro levantar-se de 
seu repouso eterno para  vir pro
v a r  que só os melhores podem en
tra r na Universidade?

N ão  diminuem as potências in
telectuais- O brilho é o mesmo. 
O que se perde no velho é a pos
s ib ilidade de d ia logar. Ou qua
dros mentais sim bolizados oelo 
vocabu lário  esmaecem, com o 
tempo, diante da violenta trans
posição semântica de conotação 
que as palavras tomam no evo
lu ir das coisas. Uma palavra  —  
um denominativo —  a*o tem va-

GILBERTO (OSOaOLOGO VELHO) 
CONDENA UNIVERSIDADE POPULAR

Texto de K L E B E R  S A N T O S

lidade absoluta. Resulta de uma 
teia conceituai que se sustenta- 
ideologicamente, pelo contexto. 
Assim , torna-se impossivel o d iá 
logo entre duas gerações - É o que  
está acontecendo entre os velhos 
'scolars” —  c<Jmo Gilberto F reyre
—  e a mocidade universitária. 
Pois não é poseivel que êles- real* 
mente- pensem que “ universidade  
para  todos” sign ifique que 70 m i
lhões de brasile iros devem ir pa
ra a universidade

—  A  P A L H A Ç A D A  —  
Enquanto é um Gilberto o críti

co da mocidade, a coisa tem ares 
de '‘in telligentzia” e dá gôsto a 
“ disputatio” . Quando, porém- 
passa à área ‘‘jornalística” , v ira  
pagina hum orística. Há poucos 
dias- líamos os protestos de um 
“ sociólogo” contra inovações vo
cabu lares como “teleguiado” —  
têrmo que. segundo o cientista* 
não fe i dicionarizado por Jaime 
Segu iar Segundo o ‘mestre’, tôdas 
estas invenções (cérebfo  eletrôni
co teleguiado- jato- cosmovisão, 
cinemascope, etc. e tc .) não têm 
razão de ser, visto não terem sido 
citadas por Camões em OS L U 
S ÍA D A S . O insigne “sociólogo” 
encrespa-se de repugnancia ao ou
vir “barbarism os” como “partic i
pação” , “espoliação”, “pólo domi. 
n arte”, “d ia logar” e outros têr- 
mos do jargão  universitário, típ i
ca degenerescência —  segundo  
file —  da pureza da língua. Como 
é possível entendimento entre as 
duas gerações’ se uma das partes 
recusa o vocabulário  da outra? É 
da praze escolástica (isto vem da 
noite dos tem pos) in iciar-se a 
discussão de uma definitio ter- 
minorum” : os velhos sequer 
admitem a existência dos têrmos.

•I Como é possível um sociólo
go “ Alienado” ? —  O papel do 
cientista social é. justamente, ti
ra r  dos fatos seus aspectos feno- 
menológicos em busca da coisa 
em si- A  superficia lidade ocor- 
rencial é o campo em que se move 
o jornalista, oscilante ao sabor 
da casuística do corriqueiro e co
tidiano. Cada época tem sua lin 
guagem  prim eira condição de 
participação. N ão  adianta querer 
dia logar com um vocabulário que 
n*o é aceito pelo grupo social. O 
“ para todos’ do “slogan”, eviden
temente. não significa a invasão 
escolar da universidade pela po
pulação. A  democratização que a 
fórm ula traduz é apenas a exi
gência de torná-la  autêntica e a 
serviço do povo. Nossa universi" 
de (a brasile ira  em ge ra l) quan
do é um ninho tépico de sinecura  
e de semiletrados. transform a-se  
num templo barroco (p intado a 
ouro como as ig re jas  colo
niais. . ) em que se adoram  al
guns “ santos” —  esta3 sum ida
des que conservam os no gêlo uni
versitário (com o os tritões des
cobertos vivos na calota polar)

pü/
ros

• V> s»f J*
em basbacar os estrangei- 
Sua altura científica é di

retamente proporcional à peque
nez do ambiente em que alteiam  
como o buriti perdido de Afonso  
Arirtos no meio da devastação 
que o rodeia.

SE R V IÇ O  DO  P O V O  
O povo paga caríssim o para ter 

universidade- enquanto perm ane
ce analfabeto. Assim como temos 
um P E L É  para m ostrar ao mun
do, enquanto a juventude definha  
de inanição- sem alimento e sem 
esportes populares, assim  temos 
sum idades universitárias apenas 
para  inglês ver. U n iversidade  
para todos é uma universidade  
voltada para  a rea lidade. É uma 
universidade que trabalhe 365 
dias por ano na busca eferves
cente de solução para os proble
mas nacionais- em vez de uma 
“academ ia” em que se discute o 
sexo dos an jos. Só mesrro no B ra 
sil é possível im aginar uma uni
versidade que cerra suas portas, 
em férias- durante metade do ano 
civil A  última exigência da 
L D B E N  que determinou 180 dias 
letivos (180 dias. leitores- num  
total de 365 dias do ano) provo
cou verdadeiro terremoto univer
sitário- pois a média de atividade 
escolar na universidade brasile i
ra não ia além de cem dias- e 
olhem l á . . .  Un iversidade popu
lar sign ifica  também universida
de aberta aos mais aptos e não ã 
execução burocrática do levanta
mento da árvore genealógica de 
certas fam ílias privilegiadas- que 
fazem com as cátedras o mesmo 
que os donos das C A S A S  G R A N 
DES E S E N Z A L A  faziam  com o 
latifúndio . Popularizar, no caso, 
é simplesmente dem ocratizar. 
A bri-la  à concorrência Desaris- 
trocatizá-la. P ô -la  a serviço do 
povo- por mais humilde que p a 
reça a tarefa . 15 preciso pergun
tar quem paga a universidade. O 
B rasil tem 50 milhões de an a lfa 
betos pagando imposto para eus-

tentar duas dezenas de “ un iversi
dades”. Qual a rentabilidade dês. 
te pesadíssimo investimento? P a 
ra oue servem as universidades  
brasile iras?  P a ra  form ar m oci
nhos que se casarão com as filh as  
dos burgueses e levarão “doce v i
da” junto a seus sogros- que os 
mostrarão aos am igos como orna
mentos fam iliares. É uma fá b r i
ca de genros. O povo sustenta a  
formação dêstes indivíduos e ne
nhum sente obrigação de devol
ver á comunidade o investimento 
fe ito . É  para acabar com isto 
que se pede universidade para  
todos : para que seus efeitos atin
jam  seus financiadores. P a ra  
que o criador de galinhas possa 
ir de pés descalços ao Instituto de 
Biologia perguntar porque suas 
galinhas dim inuíram  a postu
r a . . .  P a ra  que o lavrador de 
mãos calosas possa penetrar nos 
“ um brais sagrados das acade
mias” em Lusca de solução para 
ura nôvo fungo que atingiu de re
pente sua plantação. P a ra  que 
seja aproveitada em divulgação  
científica e em cursos populares  
a capacidade ociosa do professo. 
ra<?o. Isto é que é universidade pa. 
ra todos.

—  S U D E N E  . •■ •r.M PLO  1 

A  Sudene R*o investe <ff* 
nheiro num engenho de açúcar 
obsoleto Seria contra tôdas as 
regras da ciência »«onôirica . No  
investimento olha « •  sempre pa
ra a rentabilidade imediata ou 
remota. Por que. en il*. investir as 
parcas economias Î *  nacionali
dade num m on-trongi tlienado  
que olha com visive! iesprê-/,o 
p a ia  os problem as do povo? Não  
repercute na consciência popalnr 
a grita dos “seolars" contrn a 
coite de verbas da universidade. 
O povo n*o sabe seq-i'*? qne <*ia 
existe E la  não tom » conhecimen
to da industrialização e do esfor
ço de desenvolvimento Para :jue 
defendê-la? H á coisa» mais ur
gen t«.

MM
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AJUDA EXTERNA AMERICANA 
BENEFICIA APENAS OS EUA

v viu? O  New Vork Times disse que os 
americanos estão cansados de nos ajudar sem 
que o Brasil tome medidas para estabilizar a 
Economia.

Devagar com êsse “nos ajudar”. Nós não 
recebemos “ajudas” nos Estados Unidos.

Como assim?

O que fies chamam de ' “ajuda externa” não 
passa de bons negócios —  empréstimos em que 
saem ganhando tanto ou mais do que nós.

Ora!

Sim Senhor! Veja: êsees empréstimos 
são. em sua maioria, de dois tipos —  para paga
mento de dividas antigas e para íinanciamentos 
de importações. Nos empréstimos que fazem 
para nós pagarmos dívidas vencidas ou a ven
cer êles recebem juros normais —  realizam, 
em suma, uma operação comercial de rotina.

E quanto aos financiamentos?

Destinam-se, em geral, à imposição de pro
dutos americanos por firmas do Brasil. Os ame
ricanos nos emprestam para que compremos de 
suas industrias. E ’ o mesmo caso, por exemplo, 
de uma imobiliária que vende um terreno a pra
zo. Ela está financiando o comprador. V . diria 
que este está recebendo uma “ajuda”?

Sim mas muitas vêzes as firmas brasileiras 
usam os financiamentos recebidos para comprar 
em outros paises.

Muito poucas vêzes, na verdade.Dos 90 bi
lhões de dólares que os Estados Unidos empres
taram aos paises subdesenvolvidos, entre 1946 
e 1961, 70 bilhões destinaram-se à compra de 
produtos americanos.

E o restante?

Boa parte foi aplicada para financiar com
pras realizadas por empresas americanas loca
lizadas em paises subdesenvolvidos. Há ainda 
outro aspecto a considerar nessa questão de 
‘‘ajuda externa” . Realizando compras vultosís- 
simas nos Estados Unidos os subdesenvolvidos 
propiciaram importante aumento da produção 
americ?na.

E daí?
Daí. graças a isso. foram criados, segundo 

cálculos realizados por uma revista americana 
em 1963. 700.000 novos emprêgos. 700.000 famí
lias americanas devem seu sustento às compras 
dos paises subdesenvolvidos, financiadas pelos 
Estados Unidos.

Engraçado, então os subdesenvolvidos tam
bém aindam os americanos, não?

Sim, e é uma importante ajuda pois o pro
blema do desemprêgo nos Estados Unidos é gra
víssimo. Basta dizer que há muitos milhões de 
desempregados por lá.

E quanto à Aliança Para o Progresso?

Teóricamente destinava-se a promover a 
siiperação do subdesenvolvimento dos paises la-
*;nos-americanos.

Está aí uma verdadeira ajuda!

Na prá*ica não é. Até agora não emprestou 
um só tostão para investimentos de desenvol
vimento Só entrou dólar para assistência so
cial . . .  E mais: seus financiamentos têm sido 
exipuos ^no Brasil, até o comêço do ano, foram  
ar>enas 84 milhões de dólares). E ainda mais: 
os critérios de concessão de empréstimo têm 
sido politicos. O rico Estado da Guanabara re- 

em 62 jnoito mais do que todo o pobríssimo 
Nordeste.

E então?

Sintomáticamente, a Guanabara é governa
da pelo Sr. Carlos Lacerda. . .  Mas não é só 
economicamente que os americanos ganham  
6

com as suas "a judas’’: também conseguem van
tagens politicas.

Como assim?

Com base na “ajuda externa” faiem exi
gências políticas aos subdesenvolvidos.

Espere ai!

Quer exemplos? A i vai! No comêço do ano, 
o então Ministro da Fazenda, San Thiago Dan
tas viajou para os Estados Unidos a fim  de so

licitar novos financiamentos e dilaç&o dos pra- 
zos de pagamentos das nossas dívidas.

E conseguiu, não?

Conseguiu apenas uma peqqena parte» do 
que pediu. Mas o Govêm o brasileiro têve de 
comprometer-se a comprar o acêrvo de dois 
trustes. a Bond And Share e a ITT, por preço 
que lhes conviesse. O  que quer dizer: por pre
ço muito acima do justo.

Puxa!
E não é só. Devido à forte oposição dos 

deputados nacionalistas, o Govêrno voltou atrás. 
Resolveu Ordenar um tombamento dos bens des
sas emprêsas para apurar o preço justo.

E o que aconteceu?
As verbas já concedidas pelo govêrno ame

ricano foram bloqueadas. Não sairam de lá. 
Mas tem m a is ...

Outros casos?
Sim. O  caso do minério do ferro. Pela nos

sa lei, as minas só podem ser exploradas pelo 
Brasil. Três grandes trustes. porém, penetra
ram em Minas Gerais e, em pouco tempo, ha
viam conseguido a maioria das jazidas de ferro. 
Isso além de ilegal era contra nossos interêsses.

Por que?
Porque o Brasil, maior produtor mundial 

de ferro, acabaria sendo obrigado a comprar 
seu próprio ferro dos americanos. Para evitar 
isso, em 1961, o então Ministro das Minas e 
Energia. Gabriel Passos, decidiu desapropriar 
as minas de ferro americanas.

E desapropriou?
Não. Morreu antes de poder fazer isso. 'Aí, 

então, moveu-se céus e terras. O  irmão do pre
sidente Kennedy veio ao Brasil especialmente 
para tratar do assunto. Segundo relata o depu
tado udenista Celso Passos, O embaixador L in 
coln Gordon telegrafou ao nosso presidente se- 
licitando que fosse revogada a decisão de de
sapropriação.

E o que aconteceu?
O Govêrno não revogou sua decisão. Em  

compensação também não desapropriou nada. 
Enquanto os trustes aproveitaram - para entrar 
coir um manoado de segurança que garantiu sua 
posse. E continuam explorando o ferro tranquila- 
mente) aguardando a decisão judicial final...

São meros exemplos isolados. . .
Mas e a emenda Hickenlooper? Aprovada  

pela Cftmara dos Estados Unidos determina a 
fuspensão^de todos os empréstimos e financia
mentos aos paises que desapropriarem bens1 de 
emprêsas americanas pagando indenização-con
siderado insatisfatórias.

E’, V. tem razão.

Entre outras coisas, isso significa que os 
paises da América Central jamais poderão rea
lizar sua Reforma Agrária. Isso porque a maio
ria de suas terras cultiváveis estão nas mãos do 
truste United Fruit. Se êles desapropriarem _a 
United Fruit ficarão sem financiamentos e terão 
de pagar suas dívidas aos Estados Unidos.

E dai?

. . . .  Iriam à bancarrota pois suas economias, 
são debéis, sem recursos para fazer frente a 
êsses súbitos encargos.

E quanto ao canital privado estrangeiro? 
Nós devemos muito a êle, não?

Certo. O capital estrangsiro. principalmente 
americano, contribuiu para o aumento da nossa 
produção, criou centenas de milhares de em 
prêgos, estimulou nossa agricultura e indústria 
e aumentou o conforto do nosso povo. Mas, tam
bém aqui, os americanos realizaram bons negó
cios.

Como assim?

Segundo a SUM OC, de 1947 a 1960, as em
prêsas estrangeiras investiram 2 bilhões 369 m i
lhões e 100 mil dólares. Em compensação reti
raram (a título de lucros, amortizações e servi
ços técnicos) 3 bilhões 480 milhões e 700 m il dó
lares.

Então saiu mais do que entrou?

Muito mais. Exatamente 1 bilhão, 111 m i
lhões e 600 mil dólares. Portanto uma devolução 
de lucros anual de em média 44%! Um  belo lu
cro para os americanos que habitualmente lu 

cram 6 a 12% nas operações realizadas em seu 

país. Para o Brasil, porém, essa excessiva re 
messa de dólares representou uma pesada san
gria nas nossas tão minguadas divisas, de que 
tanto carecemos...

Mas- e o café? O que seria de nós se os Es

tados Vnido: n;ío comprassem mais da metade de 
nossa produção?

Novamente aqui os americanos levam  van
tagem. De ano para ano seus importadores pa
gam menos pelo nosso café. Mas não reduzem  
os preços de revenda no mercado americano. O  
que vale dizer: aumentam seus lucros a custa 
da desvalorização de nosso produto.

Isso está mal contado. Os preços cairam  
porque haviam subido artificialmente devido à 
Guerra da Coréia.

Espere aí —  a Guerra da Coréia foi em 52. 
Como V. explica istó: somente de 58 a 61 o pre
ço caiu de 53 para 42 dólares por saco. Só nes
sa baixa, o Brasil perdeu mais de 1 bilhão de 
dólares. . .  1 bilhão de dólares que os Estados 
Unidos ganhou.

Qner dizer que na« relações Brasil-Eetados  
Unidos, quem tem lucrado mais são êles, não?

De fato. Já dizia Foster Dulles, ex-Secre- 
tário de Estado americano: “Os Estados Unidos 
não têm amigos; têm interêsses.” Como, aliás, 
tôdas as nações...

D A V I L E R E R
MEDICO DOS METALÚRGICOS
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A HORA A Fé Sairá Vitoriosa do
nnc /  í 7/?/oç Confronto Com o Ateismo

L m  L m  m “ A  fé adulta e es-

O Papa Paulo V I. prolongando a mesma linha 
positiva de Pio XIJ e João X X III, tem reiterado seus ' 
apelos aos cristãos, convidando-os a uma tomada d e ' 
consciência e de posição face aos materialismos 
capitalistas e comunistas. Em um discurso recente, 
lembrava o Santo Padre, como têm feito os seus 
últimos predecessores, que a hora é dos leigos. “E ’ 
necessário um laicato livre de compromissos, sem 
ambiguidades no pensamento e na ação, decidido a 
traduzir em têrmos de vida e estruturas sociais, a 
integridade do Evangelho” - Nestas palavras, sinte
tizava a Rádio Vaticano a mensagem pontifícia.

----- :oOo:-----

No plano apostólico e da atividade social, o Que ca- 
rateriza a Igreja de nosoo tempo é exatamente «  
existência dêsses leigos, conscientes de sua respon. 
sabilidade, empenhados em conhecer o cristianismo 
no que êle tem de essencial. E  prontos a desvincular
o cristianismo de qualquer sistema materialista e 
ateu, seja qual for o rótulo ou qualificativo com 
que se queira acobertar. Em nossa pá.tria, êste lai
cato se vem afirmando com urtva coragem cres
cente e uma generosidade a tôda prova.

-------:oOo:-------

Quando, há alguns mêses. surgia êste Jornal, 
Arapuã lançava a pilhéria: “Jornal dos Padres”. 
Nosso grande humorista estava tão certo da coragem  
com que B R ASIL , U R G E N T E  iria enfrentar os pro
blemas mais melindrosos de nossa vida político- so
cial, que foi logo brinoando: “êste não é comunista; 
é dos Padres”. Mas, na verdade, desde o seu pri
meiro número, tôda a responsabilidade nesta em
presa, na administração ç na redação deste Jornal, 
recaiu, exclusiva mente, sobre um grupo e um mo
vimento de cristãos leigos. A  presença do sacerdo
te em ativadades como esta. há-de ser sempre, de 
orientação doutrinal e de ajuda espiritual- Não se 
trata de criar um órgão eclesiástico, paroquial ou 
diocesano. Excelentes, maus ou medíocres, êsses ór
gãos existem por aí. O  de que precisamos, e com 
Urgência, vem a ser um conjunto de jornais, diri
gidos por cristãos, dispostos a aturarem no plano 
temporal com competência, com liberdade e com 
ver-iaòeiia sêCe de Justiça.

-------:oOo:-------
Em seu vigésimo quinto número, declarav« este 

Jornal, em um editorial firme e nítido, sob 0 tí
tulo Reafirmação de Princípios” . “Com uma dire
ção constituídi na sua unanimidade de católicos, 
conscios de suas graves responsabilidades e que es
colheram este campo para o “xercício de suas ati
vidades cristãs no plano temporal, BR ASIL , U R - 
GENTE n3o c porta-voz da Igreja nem Intérprete do 
clero ou da hierarquia”.

-------:oOo:-------
A  repercussão nacional alcançada por nossas de

núncias, nossss reportagens e nossas tomadas de po
sição, tem levado alguns espíritos menos avisados 
a se perguntarem, a interrogarem mesmo, os senho
res bispos, se êste jornal é um órgão da Igreja ou 
se estaria credenciado para falar em nome do epis
copado brasileiro ou de alguns de seus membros. 
Nada de equívocos, ingênuos ou maldosos. BR ASIL , 
U R G E N T E  foi sempre apresentado “como um jo r
nal do povo” , não da Igreja “a serviço da Justiça 
Socia l’- Cristãos o fundaram com a liderança de 
alguns sacerdotes como aliás, com a participação de 
Pastores e grupos cristãos não católicos.

Estamos convencidos de que os cristãos, usando 
da sua liberdade, fiéis á doutrina cristã, mas sem 
pretender comprometer a Igreja, naquilo que é de 
responsabilidade apenas de alguns leigos; estamos 
convencidos de que êstes cristãos, na medida de 
sua competência técnics e do seu valor espiritual, 
são chamados hoje a se empenharem na luta cora
josa e democrática pela efetiva liberdade de im
prensa, pelo estabelecimento da Justiça Social e pelo 
triunfo da honestidade em todos os setores da vida 
pública.

Sacerdotes, formados na escola de Pio XII, João
X X II e Paulo V I, jamais hesitamos e jamais hesi
taremos em dizer; A  Hora é dos Leigos.

F r e i  C a r lo s  J o s a p h a l o. p .

“ A  fé cristã, adulta e es
clarecida, sairá vitoriosa e 
enriquecida, dêste confronto 
com o ateísmo contemporâ
neo” , declarou Frei Carlos 
Josaphat em sua sexta aula 
sôbre o Evangelho de São 
João. O tema dessa segun
da-feira foi “ a fé no IV  
Evangelho” , tendo em conta 
as dificuldades e problemas 
da mentalidade contemporâ
nea. Frei Carlos, que vinha 
acompanhando o texto do 
Evangelho de São João, des
de o capítulo primeiro até o 
capítulo 12, procurou sinte
tizar, para seus ouvintes, os 
principais dados da Revela
ção evangélica sôbre a natu
reza da fé, sua preparação in
telectual e moral, bem como 
sôbre os obstáculos que ela 
pode encontrar na inteligên
cia e no coração do homem.

CR ER  E A M A R  

Inicialmente, o conferen
cista salientou uma coinci
dência profunda entre a 
perspectiva do Evangelho e 
a aspiração de nosso tempo; 
o evangelista apresenta a fé 

,em  relação com o grande 
dom da vida que Deus quer 
comunicar aos homens atra
vés de Jesus Cristo. Vida 
que significa a intimidade 
com Deus, mediante o co
nhecimento e o amor, a 
qual nos encaminha à parti
cipação da verdadeira feli
cidade. Ora, notou Frei Car
los, sejam quais forem as di
ferenças acidentais, o homem 
de hoje se caracteriza pelo 
gôsto de viver, pelo anseio 
de realizar uma vida huma
na autêntica e feliz. Com
parando a fé e o amor, pro
curou mostrar que consti
tuem duas atividades insepa
ráveis e complementares para 
a Teologia Joânica. “ A  fé 
inicia a comunhão com 
Deus” , expôs o Dominicano, 
“ pelo conhecimento, pela 
confiança e pêla doação. Ela 
inclui uma atividade de inte
ligência e igualmente, uma 
participação afetiva, volun
tária. O amor, a caridade, 
prolonga, eleva à perfeição 
esta atitude de doação ínti
ma e eficaz“ .

LU C ID E Z E O PÇÃO
Após a análise do vocabu

lário da fé na obra joânica, 
bem como o exame do lugar 
que esta virtude ocupa na 
própria estrutura do IV  
Evangelho, Frei Carlos des
tacou a importância essen
cial da fé para a Igreja Pri
mitiva e para a cristandade 
de todos os tempos. Pro
curou evidenciar o caráter 
global e dinâmico da fé. 
Êsse dinamismo se exptímc 
no IV  Evangelho, até pela 
preferência exclusiva que ú

se dá ao verbo "crêr” , em
pregado noventa e seis ve
zes, enquanto que o subs
tantivo “fé” não é mencio
nado no Evangelho de São 
João.

“ Crer exprime uma atitu
de global que^ dinamiza toda 
capacidade humana de abrir- 
se para Deus, de se decidir 
e de se dar à verdade que 
vem do alto” , prosseguiu 
Frei*Carlos. Explicou essas 
três atividades características 
da fé: ‘t r e r  é acolher a 
Deus” ; “ crer e optar, é por- 
se em marcha, é seguir a 
doutrina e a pessoa de Je
sus” ; “ crer é vencer os obs
táculos interiores e exteriores 
que se opõem à plena reali
zação do homem no encon
tro com Deus” . Manifestou 
ainda Frei Carlos, que a fé 
é uma síntese da lucidez e 
generosidade, ao mesmo tem
po que uma humilde docili
dade à Revelação divina.

C O N T R A  A  L U Z  

Demorou-se o conferen
cista no estudo do que êle 
chamou “ a gênese da fé” , 
sôbre a preparação que ela 
exige sôbre os obstáculos. 
Notou o teólogo dominicano: 
“ muitas vezes, o evangelista 
focaliza aquêle momento ini
cial em que os candidatos à 
fé hesitam entre a adesão e 
a incredulidade, se inclinam 
à recusa ou à primeira acei
tação do Filho de Deus. 
Jesus então, num precio
so diagnóstico, aponta para 
as raízes da fé e da incredu
lidade” . Aludindo a uma sé
rie de passagens do IV  Evan
gelho, mostrou que “ a ceguei
ra voluntária é um pecado 
contra a Luz; é a resultante 
de uma série de infelicidades, 
que conduzem à incredulida
de voluntária no momento 
em que a Revelação se torna

mais clara. A  fé exige como 
preparação, uma atitude de 
pobreza espiritual, um vazio 
interior, um apetite de Deus; 
a incredulidade culpada se 
funda no contentamento de 
sí, na procura da vanglória” . 
‘IDessa forma” , concluiu 
Frei Carlos, “ os próprios 
dons de Deus, naturais oa 
sobrenaturais se tornam oca
sião para um fechamento 
sôbre sí mesmo, por parte 
da criatura orgulhosa, o que 
a impede de receber dons 
ainda mais preciosos"’ .

FÉ E ATE ISM O  

Após ter explicado a pers
pectiva joânica na apresenta
ção da graça divina e da li
berdade humana, valorizada 
e dinamizada pelo influxo 
que vem de Deus, abordou o 
conferencista o que êle de
nominou ‘‘Problemas con
temporâneos” . Mereceu real 
destaque o confronto entre a 
mensagem da fé cristã e o 
ateísmo militante ou diluído, 
que caracteriza várias cor
rentes ou camadas do mun
do atual. “ A  reflexão cristã 
reconhece, sem dificuldade” , 
disse o dominicano, “que o  
progresso das ciências e das 
técnicas, o qual imprime sua 
marca em todos os setores 
da vida moderna, de sí não 
favorece a irreligião, mas ao 
contrário, pode criar condi
ções para um mundo mais 
livre e mais humano, mais 
capaz de uma religião em 
jspírito e verdade” .

P R Ó X IM A  A U L A

A  próxima aula versará 
sôbre os "Ültlmos Discursos 
de Jesus” compreendidos pe
los capítulos 13 e 17 de São 
João, e se realizará no Con
vento dos Padres Dominica
nos à Rua Caiubi, 126, enti 
Perdizes, São Paulo, dia 1(»' 
de setembro, iw 20,30 boiaSJ



N o  instante em que a maior as
piração do povo brasileiro é a re
forma agrária, sem a qual o desen
volvimento do País estará fatalmen
te comprometido, vale chamar a 
atenção, para o exame e o estudo 
dos interessados, da experiência 
agrária que está sendo realizada em 
Cuba, desde a ascensão de Fidel 
Castro ao govêrno daquela nação. 
Sôbre o assunto recolhemos, na re
dação BRASIL ,U R G EN TE , o depoi- 
meito de dois líderes universitários 
cubanos, que visitaram este jornal. 
São Juan Triana e Fidel Baldez, 
presidente do Centro Acadêmico 
dos Estudantes de Agronomia e pre
sidente da Associação de Estudan
te de Agropecuária, respectivamen
te. Os universitários estiveram no 
Brasil em viagem de estudos e res
saltaram a importância da reforma 
agrária que está sendo posta em 
prática em Cuba, afirmando que 
apesar das imensas dificuldades 
atravessadas pelo seu País e as 
enormes verbas colocadas a serviço 
da defêsa interna nacional, aquela 
reforma já garantiu ao seu povo um  
aumento de nivel de vida de cerca 
de 500 milhões de pêsos.

G R A N JA S  DO PO V O

As granjas do povo foram im
plantadas pelo govêrno cubano es- 
pecialmerfte nos grandes latifún
dios. Elas são propriedades do Es
tado que emprega trabalhadores 
assalariados. A  direção da granja 
é confiada a um administrador, di
retamente nomeado pelo govêrno.

Os trabalhadores têm os seguin
tes direitos: assistência médica 
gratuita, educação básica e técni
ca, recreação, cultura sob diversos 
aspectos, casas próprias e tendas 
de abastecimento, ou seja, grandes

Reforma Agraria em Cuba 

Aumentou Nivel de Vida

Em 500 Milhões de Pesos
armazéns, no gênero de nossos su
per mercados.

A s  granjas do povo possibilita-
■ ram o aproveitamento e fixação de 

todos os camponeses que, durante a 
ditadura Batista, viviam em condi
ção de semi-empregados, em com
pleta dependência da época do cor
te de cana.

A S  C O O PE R A T IV A S

A  segunda unidade de produção 
básica na reforma agrária cubana, 
é a cooperativa agrícola. As co
operativas vêm sendo transforma
das em “unidades básicas de pro
dução agropecuária” . Tais unida
des representam uma atividade de 

trabalhadores que se associam na 
produção, auferindo os seus lucros.
O  Instituto Nacional de Reforma 
Agrária (IN R A ) cobra uma taxa 
sôbre o lucro da produção, sendo o 
restante dividido pelos trabalhado
res. Nas cooperativas, os traba
lhadores reunidos em assembléias 
escolhem por determinado período 
os seus próprios dirigentes. Air.- 
da nas cooperativas, a assistência

médico-educacional é inteiramente 
gratuita e a assistência recebida em 
outros casos, é paga com os dividen
dos obtidos com o trabalho. Os 
membros das cooperativas não são 
individualmente proprietários de 

suas terras ou dos meios de produ
ção. Todavia, o fruto de seu tra
balho reverte diretamente em be
nefício daquela referida repartição 
de lucros.

,\. N . A . P.

Finalmente, há a Associação N a 
cional de Agricultores Pequenos 
(A N A P ) .  Nessa terceira "unidade” 
criada pelo IN R A , estão congre
gados os pequenos agricultores. São

ijroprietârios de terras num limite 
máximo de 4.020 hectares que a s

sociados na A N A P  produzem ar- 
t :gOs diversificados. O  IN R A  dá 
assistência técnica a todos os asso
ciados, criando para tanto cinco de
partamentos.

São os departamentos de-m aqui
narias, fertilizantes, habitação, se
mentes, divulgação e  cultura.

N a  terceira “unidade básica” da 
reforma agrária cubana, a proprie
dade e o lucro são inteiramente dos 
agricultores. Nelas, ao contrário 
do que ocorre nas cooperativas, a 
produção é dirigida- Nas coopera
tivas, há especialização, enquanto 
os associados da A N A P  podem de

c i d i r  sôbre a sua produção.

IN ST R U Ç Ã O

Adiantaram os líderes universi
tários cubanos, que juntamente 
com a reforma agrária, houve no 
seu País a reforma do ensino, com  
a criação de numerosas escolas de 
ensino médio e outras ligadas a as
suntos agro-pecuários e técnico-in- 
dustriais. Ensino em grande par
te prático, além de teórico. Os 
camponeses mandam os seus filhos 
ás universidades e para tanto fo
ram criadas bolsas *de estudo, onde 
os jovens têm, além de ensino ab
solutamente gratuito, uma pensão 
para a sua manutenção.

PARA VEREADOR ESCREVA 2223

D I 0 G 0  M A R Q U E S
(Advogado e Jornalista)

Por melhores condições de vida urbana e contra todo 
o sistema espoliativo do povo

‘Dorian Jorge F re ire

¥

A  reação alterou a sua tá
tica no que concerne à Igre
ja  Até ontem, os seus ata
ques não poupavam a João
X X III  e ao cardeal Motta e 
iam cair, iracundos, sôbre re
ligiosos cuja autenticidade 
cristã molesta e provoca 
distúrbios alérgicos aos fa 
riseus. A  técnica de injuriar
a Igreja, ferindo os seus lí
deres, causou mais dissabores 
do que vantagens e foi subs
tituída por outra matreirice, 
vil como aquela, mas, sem 
dúvida, menos primária. Che
gou a vez de deturpar do
cumentos pontifícios, fa lar  
em incompatibilidades entre 
Paulo V I  e o seu predecessor, 
deformar comentários da im
prensa oficiosa do Vaticano, 
acusar os catolicos brasileiros 
desvinculados de compromis
sos espúrios, de um sem nú- 
m-ero de heresias. Finalmente, 
utilizar acontecimentos de 
discutível importância, para a 
exploração do bom e puro 
sentimento religioso da maio. 
ria católica.

N O SSA  SEN H O R A

A  publicação por ' ‘Ulti
ma Hora” de uma charge s0. 
bre a visita de atletas ao San
tuário de Aparecida, foi ex
plorada até a grosseria. Trans
formaram a charge num in
sulto à Igreja, ao povo católi
co e até às pessôas sagradas. 
Não bastaram o protesto da 
arquidiocese e as escusas 
apresentadas pelo jornal. O  
episódio que nessa troca de 
explicações normalmente se
ria encerrado, foi artificial
mente engordado. Fôlhas co
mo o “O  Estado de S. Paulo” , 
useiro em ataques à Igreja.

Igreja: Opio do Povo
ao papa e ao nosso cardeal, 
em editoriais inflamados, 
passaram à "defesa” de Nossa 
Senhora Aparecida, como se 
ela carecesse de defêsa e ne
cessitasse de tais advogados.

Jornais que ludibriam o povo 
com as imposturas de Arigó. 
reclamavam as chamas do in
ferno contra o jornal blasfe
mo. Até o M SD  (sinônimo do 
corrupto IB A D ) do pelegão 
Magaldi, hipotecou "solidarie
dade” à Igreja. Todos tentan
do, criminosamente, inaugu
rar entre nós infelizes dispu
tas de religiosidade fanática, 
para repetir a vergonha viet
namita, condenada pelo Santo 
Padre. Todos querendo uma 
cruzada contra “Ultima Ho
ra’’, guerra santa, fogueiras e 
anátemas. O  senador Calaeans. 
que aplaudiu O sr. Carlos L a 
cerda nas suas-alusões hostis 
ao cardeal Motta, no Senado, 
em voz tremelicante, “defen
deu” a Mãe de Deus, da he
resia de um artista a soldo 
das férias do ateísmo de Mos
cou. Não se censurava “U lti
ma Hora” por uma charge in
feliz, publicada sem ânimo de 
injuriar. Recorria-se à menti
ra e até no recesso dos tem
plos, se apontava o jornal co
mo comunista, dentro do 
amoralismo de que os fins 
justificam os meios. Quando o 
cardeal encerrou o caso, acei
tando as desculpas do jorijal, 
a ira caiu sôbre êle e o mes
mo "O  Estado de S. Paulo”, 
de véspera tão cioso na defê

sa da Igreja, insultou o car- 
deal-arcebispo, dizendo-o en
volvido pela esquerda e dócil 
às ordens dos comunistas de 
Brasília. À  verdade é que a 
gritaria não tinha sentido re
ligioso. Tentava-se incompa- 
tibilizar-se com o público ca
tólico um jòrnal que apoia o 
presidente da República e de
fende a politica nacionalista. 
Queria-se prejudicar um con
corrente, através da ilegali
dade de pretender impedir a 
sua circulação em determina, 
das cidades e regiões. Truque 
manjado e vergonhoso, pró
prio mesmo do sistema capi
talista.

T I TO

Agora o “caso Tito” A  
mesma imprensa, os mesmos 
politiqueiros, a mesmissima 
reação, tentando jogar os ca
tólicos contra um estrangeiro 
que visita o Brasil a convite 
de nosso govêrno. Sob o pre
texto de que êle é ditador e 
anti—religioso Quanflb a Igre.

ja, oficialmente, determinou 
aos seus fiéis não participar 
de atos favoráveis ou contrá
rios ao visitante, o que valeu, 
a ela e ao nosso cardeal, ou. 
tros ataques, notadamente de 
“O  Estado de S. Paulo” e do 
cronista de futilidades do ‘‘Diá. 
rio de S. Paulo’’. Não receber 
Tito, porque o iugoslavo é 
ditador. Mas receber Trujilo, 
Stroessner, receber Craveiro, 
na época testa-de-ferro de Sa- 
lazar. Não receber o Tito que 

hostiliza e prende padres, gri

ta uma reação que vive de 
injuriar a Igreja e que recen
temente encarcerou padre 
Alipio e Dom Jerônimo. Con
tra a visita, nenhum autênti
co cristão. Contra os dirigen
tes das classes conservadoras, 
latifundiários do PSD, b an -  
queirada da U D N , cartolas do 
PSP, fascistas do PR P, "defen
sor de estrangeiros (outros, 
é claro) e capitais estrangei
ros, como é o caso do motori. 
zadissimo sr. Cunha BuenO. 
Tudo a culminar com a ridicu. 
liaria do sr. Adhemar de Bar. 
ros de não receber o estadista 
visitante e a explicação to. 
la de que age em nome de 
seu catolicismo. Logo êle, o sr. 
Adhem ar de Barros, cujo sin- 
cretismo religioso é da pior 
qualidade. Receber Tito não 
é aprovar o comunismo iugos
lavo nem ju lgar a politica da
quele País em face das reli
giões. E’, simplesmente, um  
ato soberano de um Estado 
que quer conviver pacifica
mente com todos os povos e 
que abandonou a politica pro
vinciana que teve a sua época 
com Vicente Rao, Horácio 
Lafer, Raul Fernandes e João 
Neves. O  que está ai não é 
sentimento religioso, não é 
defesa d'a Igreja. É embuste, 
m á fé. Servir-se da Igreja e  
da fé para fins escusos. Acu 

sam-nos os imbecis de comu
nistas, mas são êles, os acusa
dores, que hipócritamente lu 
tam para dar fôro de verdade 

à sentença comunista de que 

“a Igreja é o ópio do povo". 
Para a reação, a Igreja não é 

e não deve ser outra coisa 

senão ópio para o povo. i
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/MAÇÃO COMERCIAL COMEU 
Cr $150 BILHÕES DO BRASIL

R EN D IM EN TO  E M O N O PO L IO

Texto de Rubens M. Ferraz

A  aviação comercial brasileira, com um capital proprio de dois b i
lhões de cruzeiros, já recebeu do Brasil em doações, isenções e dividas que 

* não paga mais de 150 bilhões de cruzeiros (75 vezes o capital inicialh E ’ 
a seguinte a relação de subvenções isenções e dividas;

1 —  Dividas com a previdencia social: 10 bilhões;
2 —  Dividas com o B N D E  e BB : 10 bilhões;
3 —  Isenções concedidas até 1961: 14 bilhões;
4 —  Subvenções concedidas até 1963: 42 bilhões;
5 —  Subvenção aprovada para 1963: 20 bilhões;
6 — Doações para reequipamento até 1961: 60 bilhões- 

O SU PÉ R FLU O

Esse derrame de dinheiro na avia
ção comercial brasileira serve pa
ra financiar a concorrência entre 
as empresas que, como as tarifas 
são tabeladas, oferecem aos pas
sageiros luxo e grande variedade 
de aeronaves (o  que torna mais 
dificil a manutenção e impede a 
formação de um parque industrial 
de componentes para aviões). Com  
a beleza das aeromoças, e verda
deiros banquetes em viagens de 
duas horas, brindes, flamulas, male
tas, manutenção de agencias de tu
rismo, boletins informativos, car
tazes, publicidade ^m varias lín
guas. em jornais, revistas, rádio e 
TV, as empr:sas lutam para con
quistar os usuários, num desper
dício de verbas que agrava o de
ficit e força o aumento das sub
venções .

SE G U R A N Ç A  DE VÔO

Os aeronautas trabalham com 
uma sobrecarga psicologica, que 
prejudica sua eficiencia e põe em 
risco a vida dos passageiros: êles 
sabem que os voos no Brasil são 
realizados sem nenhuma seguran
ça. Êles não ignoram que em seis 
pontos principais a aviação brasi

leira não tem segurança:
1 —  AERO PO RTO S —  Os aero

portos brasileiros são homologados 
sem que se cuide de observar os 
requisitos mínimos de segurança: 
comprimento das pistas, topografia 
adjacente, altitude, direção e in
tensidade dos ventos, obstáculos 
próximos das pistas, inclinação do 
terreno, sua sensibilidade à ação da 
chuva. Apenas 20% das pistas bra
sileiras são pavimentadas. Desses 
20% apenas uma parte tem baliza
mento elétrico, nos demais o bali
zamento é feito com lanternas a 
querosene.

2 —  R A D IO  N A V E G A Ç Ã O  —  
Salvo uma ou outra exceção, a rá
dio navegação no Brasil continua a 
ser realizada por transmissão, em 
ondas-longas: alem de poquissimos 
transmissores, esses são de fraca 
potência de irradiação- Dessa ma
neira, as rotas aereas se tornam  
apenas “traços no papel"’ . As es
tações de radar no país existem 
apenas como “amostra” .

3 —  M ETE O R O LO G IA  —  As 
sondagens atmosféricas comuns, 
que deveriam ser feitas em 90 lo
calidades , o são em apenas 50 A  
sondagem de grande altitude, que 
deveria ser feita em 50 localida
des, o é em apenas 4. As observa

As companhias aereas brasileiras 
apresentam os piores índices sob 
todos os aspectos. Apenas 45% dos 
assentos são utilizados, contra 65% 
no resto do mundo; nossas tarifas 
aereas são 7 vezes maiores do que 
as tarifas rodoviarias e ferrovia- 
rias (no resto do mundo: 1-8 ve
zes); 4,5% da população brasileira 
viaja de avião, contra media mun
dial de 18%; em cada 100 milhões 
de passageiros por km transporta
do há em todo o mundo a média de 
0.70% de obitos. enquanto no B ra 
sil é de 1.6% Finalmente, o lucro 
mundia* na aviação é de 2,8%; no 
Brasil, dá 10% de prejuizo- E ca
minhamos para um monopólio pri
vado; em 1958 havia no Brasil 56 
empresas; 42. em 1951; 32. em 
1953; 17. em 1956; 6. em 1958: dois 
grupos, de 1959 em diante (V A R IG -  
VASP-Cruzeiro  do Sul-Sadia e Pa- 
nair do Brasil, sendo que a V A R IG  
tem 52% do transporte no pais 
e associada às outras. 84%.

Os aeroviários trabalham sob tensão: êles sabem, como 
ninguém, que, com a precária segurança de vôo nacional, 

o aparelho que dirigem pode cair 
de um momento para outro

O índice mais alto de acidentes de aviação está com o Brasil

ções mèteorologicas no país são fei
tas “a olho” .

4 —  M A T E R IA L  DE VÔ O  —  A  
segurança de voo é’ afetada dia a 
dia pela presença, no ar. de aviões 
que se tornaram absoletos há mui
tos anos. Suas peças e  acessorios 
não são mais fabricados, e nas re
visões são aproveitadas peças de 
outros aparelhos já colocados como 
sucata. Os motores mão mais apre
sentam um mínimo de resistencia 
mecanica e potência. Com' isso tem- 
se a multiplicação de casos de voo 
monomotor. Nesses casos, o mo
tor em funcionamento, já sobre
carregado- aliado à fadiga do ma

terial de fuselagem, transforma a 
situação de emergencia em situa
ção na maioria das vezes catastró
fica.

5 —  M A N U T E N Ç Ã O  —  A  falta 
de padronização do material de 
voo, a utilização de peças de repo
sição. e material usado, a carência 
de peças e acessorios, as ordens 
de “aprontar” de qualquer jeito os 
aviões para evitar atrasos, tudo 
compromete, e muito, a segurança 
de voo.

6 —  PE S SO A L  DE M A N U T E N 
Ç Ã O  —  O  pessoal de m an u tex^  • 
quer de terra, quer de bordo, tem 
sua atividade sobrecarregada por 
esse estado de coisas, agravado ain
da pela absoluta falta de -seguran
ça e conforto para o trabalho. E‘ 
comum, para os. aeroviarios. o tra
balho ao relento, em duras condi
ções de tempo, sem a mínima pro
teção. varando dias e noites, o que 
cedo leva muitos a um estado de 
estafa crónica.



A  encampação da^ refinaria de Capuava precisa ser 
feita com urgência porque: 1 —  poupará ao país o dis
pêndio de divisas para atender ao aumento de consumo 
de derivados de petroleo no Planalto Paulista; 2 —  porá 
fim à sonegação de recursos devidos à Petrobrás pela 
Refinaria; 3 —  impedirá fraudes cambiais; 4 —  eli
minará o  superfaturamento que ilegalmente beneficia Ca
puava; 5 — eliminará um íóco de deterioração do sis
tema estatal de petroleo; e 6 —  irá ao encontro do que 
pleiteiam sindicatos, estudantes e o proprio Congresso 
Nacional, cuja C P I sobre o  problema do Petroleo diz (so
bre a encampação de Capuava): “ Urge que não se re- 
taide demasiado essa providência” .

- U M E N T O  D E  C O N S U M O

P o r l-eh não pode ser au - 
■ntada a capacidade de 
fino de Capuava. enquan- 
perm anecer em mãos de 

upo p articu la r . A  situa- 
o cam bial d ific il impede
e se faça  exportação de 
rivados em quantidade  
f ;ciente para  atender ao 
meuto da dem anda no 
anaito P au lista . Só para  
;à região Capuava p re- 
ará re fin a r  mais 50 mil 
rris <Je petroleo por dia. 
*> pena de transportar-se  
ra a re ferida a rea t a 
stos extremamente eleva* 
s, os produto« processa- 
s « n  locais mais d istan -

CUSTOS

A alternativa  para  a 
ipliaçáo de Capuava se- 

a construção de m ai* 
ia re finaria , porque a de 
:batão da Petrobrás não 
de s «r  am pliada aiém de 
0 mil barris- por fa lta  de 
eas disponíveis, tanto  
ra o processam ento quan- 

p ara  a construção de 
nques de axmazénamen-

Es*a alternativa é eco- 
mieamente d«saconseH iá- 
1. A  construção de uma 
finaria nova custaria  24 
lhões de cruzeiros, mais 
: miíhões de dólares'. A  
npliacão da Capuava para  
t mil b arris  diários de pe- 
sleo está orçada em 13 
Ibões de cruzeiros. mais

* mtíhões de dólares, o que 
presenta uma economia

■ v 11 bflhôes de cruzeiro«
* d« 6 milhões de dólares.

ém disso, a ampliação d «
* ipnara poderá «e r  feita 

i pra«o IS mesee mais 
rto de que o exibido pa*

*  «•M tm ção  d « uma 
' ->va r»finar! a . Ss»a  ,d»fe-
■ a^a de IS meses ropre- 

ata eerca de 16 miftde«
- dblares de economia de 
'■ ▼Mas *  11 bilhões de eru* 
' »roe d « lucros adicionais

»m  a Petrobrás. E para 
leampar Capuava. de 
tordo cena critério» do 
V w o  Tribuaal Federal, 
ié tirn  2 brtftões de cru-

iro*.

D E SA PH O PR IA Ç A O

Téenico* da Petrobrás
- crylaflfcam a encampação

pela desapropriação das 
açSes da R efin aria  de Ca
puava, e assinalam  „ que a 
m odalidade de desapropria* 
cão de açõea não represen
ta situação nova na p rati
cando direito em nosso 
país. Os estudos de natu- 
reaa ju ríd ica  que a Petro 
brás empreendeu se basea
ram em exemplo anterior
levado a efefto pelo então 
governador do Estado de 
São Pau lo  e atual m inistro  
da Fazenda, professor C a r 
valho Pinto, quando da de
sapropriação das acões da 
C ia. P au lis ta  de E strada  
de F e rro .

G A R A N T IA S

A  refina-ria de Capuava  
é de prooriedade da R e fi
n aria  e Exploração de Pe 
troleo U n ião  S . A .  P a ra  
garan tir os d ireitos dos 
acionistas da empresa, a 
Petrobrás sugeriu aó p re 
sidente da Republica que  
se garanta, por artigo  do 
fu turo  estatuto da nova  
subsidiária- dividendos m í
nimas de 10% ao ano. bem  
como o prosseguim ento do 
processo de reavaliação do 
ativo e consequente distrir 
buição de a^ões. Nestas  
condições, não será apenas 
pago ao acionista o justo  
preço oelas ações adq.uiri- 
das Dela Petrobrás. como 
como também garan tir-se -â  
tratam ento futuro  como o 
observado no passado.

SO N EG AÇ AO

De acordo com a lei que 
criou a Petrobrás, ac refi
narias que então funciona-' 
vam no pais tiveram limi
tadas sua capacidade de 
refino. 0  que for refina
do a.ém desse limite dey* 
ser recolhias à empresa es
tatal. conforme legislação 
posterior. Polo refino d«e- 
s« excedente a Refinaria  
Uflããe descontaria do que 
tiniu q «e  recofter à Pe
trobrás (pela venda do ma
teria l' refinado) o casto 
médio de produção por bar
ril de potrolfo.-, Im o  não 
vem seado feito, porque a 
Refàaaria União recorreu 
• Justíça. pedindo aumra- 
to do valor de barril de pe- 
troleo refinado. Enquan
to a*úarda a deoisío da 
Juatisa, a eompanhia par- 
t«u9ar fea on> acordo pro- 
Tisórie com a empresa •*-*

tatal para o recolhimento 
apenas do imposto qut co
bra para a Petrobrás e 
que íncMe sobre o mate
rial vendido. Ainda assim, 
e#«e recolhimento é feito 
a partir do mês de maio 
do ano seguiste ao que foi 
recolhido, e em oito pres
tações menoaw, fieando 
cofli a Petrobrás o o b u s  d*  
desvalorização da moeda.

SU PERFATU R AM ENTO

A  importação do petroleo 
para rafiao nas empresas 
particulares é feita direta
mente por estas, »Hu ação 
quo faciPt* o superfatura
mento do preço do petroleo 
e diminui o poder de com* 
pra «  de troca por produ-

tos nacionais, que a Petro
brás teria-, se contratasse' 
o fornecimento de todo o 
petrolee importado pelo 
pafs.

Em 1958, vencendo a re
sistência do rofinador par- 
tfcuJâr. a Petrobrás com
prou e entrégoti a Capuava 
cêrca de 1 milhão de bar
ris de petroleo do Kuwait, 
a um jâreso mais baixo do 
que vm ba faaendo aquela 
refkíaria, embora o pêtro- 
lee fosse o mesm«. Ape#ar 
daa vantagens que e«ea 
compra representou, a Re
finaria de Capuava rscusou-
se a receber novos carre
gamento« de 
pórtftdos pela

prado pela Refinaria de 
Capuava é de U 6 f 1.59 por 
barril e chega no Brasil a 
U8$ 2.02. 0  preço do pe
troleo (de melhor quali
dade) comprado pela Pe- 
trpbrás na A rabia é de 
U e f 1.J0 e, checa ao B ra
sil a 138$ 2 .9 2 .  O custo de 
transporte é e mesmo, no 
entanto a diferença de pre
ço permite supor que a Re- 
ftoaria de Capuava super- 
fatura, por barril de ac* 
trolêe, U »|  O . W .

PR EJU W O  A N A Ç A O

em condiçi
paru  o páí
superprodi

»tê -s eE 
de
dadés téc« 
sar ;o petr 
forma a t ‘ 
vonitntos 
ta (coage! 
poratura

0 «

gamentoc de p*fcrot«o i* 
Petrobrás.

Outro exemplo de super
faturamento: o preço do 
petroleo do Kuwait «om-

Os refinadores particula
res se recusam a rece-ber 
petroleo baiano fornecido 
peta Pétroferá*. obrigando a 
empresa estatal a exportar.

R«p
COÍM
teor

eeret 
t^apaav 

« i o s  
U fc »  
deran

p « b t S ,  .
ção qu« }
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*

suas su bs id iá ria «” , todav.a. 
corrapelindo-a. nesses casos, 
a adqu ir ir  no mínimo. 51% 
(cinquenta e um por cento) 
das ações de cada em pre
sa e que, para  tanto, o ins
trum ento legal habil é a 
desapropriarão :

Consráeranuo que. nos 
termos do D ecreto-Le; n. 
395. de 29 de abri! de 1938, 
a re finarão  do petroleo na
cional ou importado cons
titui serviço de utilidade  
publica  im prescind ve. á 
Hejrurança nacional; e que 
o estatuto legal da desapro
priação por utilidade publi
ca considera am bas as hi
póteses casos de utilidade  
publica (D ecreto -Lei n. 
3.365, de 21-6-941, art. 
5 ° , - letras a e h ) ;

D E C R E T A  :

A r t .  I o —  Do tota! de 
ações com dire:to a voto 
de propriedade de todos e 
quaisquer dos acionistas 
da "R e fin a r ia  e E xplo fação  
de Petroreo U n ião  S . A . ” , 
fica  declarado de uú l.dade  
publica para  f:n s  de desa
propriação- em favo r de Pe-

tio .co  i*ras.*eiro  S .A .  —  
P E T R O B R Á S . o numero  
in teiro  de a/;ões que, em 
re ação ao total do respec
tivo r.apital votante, mais 
se aproxim a da fração 3 '5  
(tr&s q u in to s ).

A rt . 2° —  P a ra  fixar-se  
o va io r das ações adotar- 
se-á o critério do § I o do 
art. 107 da Lei de Socie-

c ■■‘rvr A

Aii. >o — A  iJetro,eo  
Brasile iro  S .A .  —  P E T R O 
BRÁS. fica autorizada a 
prom over e executar, am í- 
ga've! ou judie.alm ente. com  
os seus proorios recursos, 
a p re s ^ te  desapropriarão .

A rt  4C —  A  desapropria- 
ão de que trata o presen

te D ?.?reto é deciarada de 
nat-jreza urgente para  os 
e fe to s  do art. 15 do De
creto I ei n. 3.365. de 21 
de ia abo de 1941. alterado • 
pela l e i  n. 2.786. de 21 de 
ma?o

•* A rt  ôc Éste decreto 
entrará em vigor na data 
da sua publicação, revoga
das as disposições em con- 
tra r  o” .

Um a constante da propaganda contra a Petro
brás é a aí.rif-açãt de lue o custo industrial da 
empreea estatal é superior sos das refinarias par- 
ticulares. Com isso, procuram os inimigos do mono- 
polio estatal de petro'.ço Drovar que o Estado é mau 
administrador.

Os engenheiros da Petrobráa tom dados obje
tivas, desmascararam essa mentira. Eles examina- 
ram elementos de Contabilidade da Petrqbràs e das 
refinarias particulares (segundo documentos con
tábeis divulgados pelas proprias empresa« particula
res) e chegaram ao seguinte quadro:

C w t*  4c Operação por barri! proeeeeade

(C r$/barril)

Refinarias

Capuava . .  . .  . .  •• 

Msnguinhée .. •• . .  

Mftnsus • « . ■ • • 

Presidente Bernardes

(Petrobrás) ..............

Landulpho Alvas (Pe.

trobràs) ............ '

Duque d «  Caxiqc (Pc- 

trebris) . ; .. ••

1M «

467,54 

420,90 

44 1 ,a »

1961 

840,52 

749.97 

77», 09

312.92 «01,SIS

>942

1.240,17

1.044,91

?

V

939,91

349,49 M3,70 1.174,00-

908,91

em condições desvantajosas 
para o país. quando ocorre 
superprodução de petroleo.

E i»t- 
de Ca 
dad4s

fce-se que a refinaria  
apuaVa tem poseifeili- 

técnicas de proces
sar o petroleo baiano d* 
forma a eliminar o« incon
venientes que efce apresen
ta (cofegelaioento em tem
peratura » l t a ) .

O i

Rep
ce»«
teor

D E C R E TO

•ereto de encampação 
< apuava. já se encontra

« io s  de presidente da 
Uiea e tem. com seus 
derandoe, o seguinte

< (O presidente da Re
publica. usando 4a atribui
ção que lhe confere •  art.

£7. inciso I da Constituição, 
e atendendo ao diepoeto no 
art. 24 da Lei n. 2.004. 
de 3 de outubro de 1953; 
artigos 2o e 15« e sen* -pa- 
ragrafo* do Decreto-Lei n. 
3.366. de 21 d « junho de  
1941, alterado pela Lei n. 
2.78«. de 21 de maio de . 
1966. e tendo t m  vieta a  
urgente necessidade de in
tegrar no monopolio esta
tal do petroleo a 
“Refinaria e Exploração de 
Petroleo Gnião S . A .  «m 
cenfornuidade .. eo*n a ex- 
preeea permissão de* arti
gos 39 e 46 da citada Lei 
n . 2.004.

Considerando a inadiá
vel aeeessMade de selueio- 
nar adequadamente o abas
tecimento. no proximo trie* 
nio. de produtoa peteolife-

ros da area compreendida 
no Planalto do Estado de 
São Paulo;

Considerando que o atual 
regime misto de monopolio 
estatal de petroleo parale
lo à eatistencia de empreeas 
particulares -- perrnissiona- 
rias do rerfino é incompatí
vel cor» a solução adequa
da do suprimento petrolí
fero destinado 1 mencio
nada a re »;
i Considerando que a Lei 
n. 2.004, de 8 de outubro 
de 1953- em seu art. 46. fa- 
cultoii à PETROBRÁS- se* 
gundo sua conveniêneia e 
oportunidade, “ independen
te de autorização legislati
va especial” , investir-se na 
posição de acionista majo- 
ritaria de “qualquer das 
empreses de refinanão”, 
“para o fwn de torná-las



A IGREJA FACE AO COLONIALISMO! 
PREGAR EVANGELHO E LIBERDADE

‘ Todos os povos já proclamaram ou estão para proclamar a 
independência; dentro em breve já  não existirão povos dominadores e 
povos dominados’’ . Assim se exprimia João X X III na Pacem in Terris, 
verificando o progresso na consciência e nas aspirações da humanidade. 
E prosseguia: “Hoje, nenhuma comunidade, de nenhuma raça, quer es
tar sujeita ao domínio de outrem. Porquanto, em nosso tempo, estão 
superados os seculares preconceitos que admitiam classes"' inferiores e 
classes superiores, derivadas de situação econômico-social. sexo ou po
sição política” .

Oentro da linha que nos impusemos, nestas reportagens históri
cas sôbre a doutrina social da Igreja e o comportamento da cristandade 
através dos séculos, serâ interessante notar a caminhada que foi preciso 
percorrer até chegarmos a esta afirmativa do Papa João X X III.

DEUS E O OURO dios e fazer fortuna mais rápida íJo
Verificamos um imenso progres. que nas velhas terras de além-mar.

so desde os tempos em que o pro. 
blema coiotiial se colocou à cons, 
ciência cristã, por ocasião do des. 
cobrimento cia A m é r i c a .  A  
grandeza ri-» expansão maritimas 
dos povos ibéricos de ricos e 
manifesta na preocupação moral e 
juridica face aos direitos de tribos 
e regiões incultas e mais fracas. 
Travou-se uma luta doutrinal, nas 
côrtes. universidades e até nos sa
lões. sôbre o direito de colonizar: e 
homens, que tinham tudo nas mãos 
para impor sua dominação sôbre os 
índios das Américas, consultaram a 
consciência e a teologia, antes de 
tentar as diversas experiências ço- 
lo t.^doras. Nem sempre seguiram  
os d ;‘ . de consciência e os orin- 
cipios da teologia. O conquistador 
Francisco Pizarro replicou um 
eclesiástico que lhe ministrava con
selhos sôbre a instruçção religiosa 
dos indios: “N 'o  vim aqui para is
so Vim oara tomar o ouro dêles” .
1 ornou-*? clássica a palavrp mais 
conciliadora do historiador Bernal 
O’az: vindo aqui ao mes
mo temno s rrvir a Deus » ">a- 
ra nos enriquece’" ’.

T}e r t-„ ’ - mistura de inf01-’ - 
se ? idea'« .?obe anos cristãos po
lítico? aventureiros, bispas e mis
sionários. e-^rentaram o problem-» 
da colon:z3’ ãr> uns apfiando para 
raz'*es de F^'ado oara motivo* 
iiòvn c w ' outro* -
carii^d? rroc ’amardc as
exigences ia ” s*iç> -a ^ d a í '•ara 
todos o? som ei s continente; Vat. 
cia. o D 'r 'n  c f"t?rnacional. "um  
clima 1e cr:stã e sustentado
oelo ensino ta lereja. Mas. restavs 
lhe um ioner -aminho 3 percorrer 
a*e ch«-ar-r./v- à formulação dos 
orincipicS ’ e autodeterm nação, 
convivênca oacffica e mutu3 ajud i 
entre os povos

“INDIO 1EM  A L M A ’
Para os cristãos do século XV I 

varios nrobtemas vinham de mis
tura. desde “a glória de Deus” a 
«er proc'i:ade pela conversão 
dos indígenas a e x t e n s ã o  
da autoridade do papa que confiara 
aos soberanos ca'ólico£ a evaneeli 
zrçãc e o dom i nie sôbre as novas 
terras descobertas: até as questões 
dos direitos dos nativos a serem 
tratados comc criaturas humanas, 
fôssem quais fôssem Os interêsses 
dos eurooeus ou seus ideais evan
gelizadores. Com razões sublimes 
ou argumentação terra a terra, os 
conquistadores pretendiam apode
rar-se das ilhas ou continentes re
cém— descobertos: escravizar os in.

Não faltou eclesiástico para desen. 
terrar as teorias aristotélicas sôbre 
“raças naturalmente escravas” Ou
tros batizavam a caduca filosofia pa
gã, acrescentando que a autoridade 
do papa, sobretudo Alexandre VI. 
era suficiente para dar aos espa
nhóis o senhorio sôbre as terras e 
sôbre os homens das Américas e ín 
dias. Travaram  lutas teológicas, 
mestres como ‘Francisco de Vitória, 
missionários como Barfolomeu de 
Las Casas sustentaram que todos os 
homens são iguais e que os índios 
tinham alma como os europeus, eo- 
*av3m do direito de propriedade 
sôbre seus bens e suas terras e das 
cutras prerrogativas jurídicas. Eram  
cindida‘os ao céu como os d-mais 
romens de todos os tempos e de 
tedos os lugares

EM C U B A
A ilha de Cuba foi um laborato- 

rio para essa experiência jurídico- 
moral. A  exploração da terra ia às 
m anvilhas. graçac "»o trabalho ser
vil do= :ndígenas > num -’omin- 
20 1o Ad/er/o de 1511. um domini. 
cano se pô= a pregar num tom que 
aos mercadores, pa-e^eu insolente, 
"ontra a escravização dos índios. 
Tomo os grandes jesuítas Nobrega  

Anchitea e mais tarde Vieira, o fa- 
- :am no Brasil
” 0$ ce. soãdarizaram em Cuba com

direi os dos nativos. a. s»*a 
-'■>r'iui«t‘í foi converter à causa da 
Tustiça, um padre secular que en- 
rando r>ara a Ord°m . se tornou co

nhecido como Frei Barfolomeu de 
’ .as Casas. A  luta doutrinal e prá- 
*'ca. pela justiça, atravessou os ma- 
-es. apaixonou a Universidade de 
=atamanca. dirigida pelos domini- 
aros. a qual abraçou a causa dos 

"  dios: ou melhor, passou a formu- 
'ar no prolongamento da doutrina 
de Santo Tomaz de A<iuino, as li
nhas do moderno Direito Interna
tional. As discussões entre o mis
sionário L as Casas e o teólogo poli. 
mco Juan Ginés de Sepúlvpda em- 

olpou Valladolid no= anos de 1550
1 1551. Sepúiveda afirmava o direi- 
te dos '»ris•Aos de escravizarem os 
ndios: Las Casas, oroclamava: 
"r anto direite ’êm os espanhóis de 
dominar sôbre Os indios. como os 
tvrios 1'  dominar ?ôbr° os espa. 
phóis.’’

A  V O Z  DE ROM A
Essas discusõões não foram esté

reis. Não apenas os costumes, mas 
as leis sofreram influência dessas 
lutas pela justiça; e houve um es- 
fôrço real no sentido de que a co- 
lonizaçção se processasse num es

PAULO  III : convocou o Concilio de Trr 
e defendeu os indios.

pirite de humanidade e respeito aos 
direitos do ir-dios. Para isso tomada 
de posição do Papa Paulo III, em 
1537. A  sua bula “Súblimis Deus” , 
de 9 de junho de 1537, encerrava 
duas asserções que contêm, em ger
me, a doutrina da Igreja sôbre a 
evangelização e a promoção das 
jovens nações.

A  primeira proposição dizia res
peito ao plano missionário, ao valor 
igual de todos os homens diante de 
Deus e do Evangelho: “Nós conside
ramos. declara Paulo III. que os ín 
dios são realmente homeris. e não 
somente capazes de compreender a 
religião católica, mas, segundo nos
sas informações, muitíssimo dese
josos de abraçá-la”. “Em virtude de 
nossa autoridade apostólica, prosse
guia o Papa com energia e clarivi
dência, declaramos que os Indios, 
como os outros povos, devem ser 
convertidos a Jesus Cristo, median
te a evangelização e o exemplo de 
costumes edificantes”. O  Pontífice 
ratificava aquela tese dos missioná
rios jesuítas, dominicanos e fran- 
ciscanos: nad? de violência ou 
pressão sôbre os- índios: sua con- 
vf rsão haveria de ser obra de amor.

A  segunda diretivtfde Paulo III se 
situava no plano dos direitos huma
nos: “Declaramos que. malgrado 
tudo que se tenha dito ou se possa 
dizer em contrário (alusão às posi
ções dos teólogos escravagistas!), os 
Indios como todos os povos que 
os cristãos ooderão descobrir no f u . 
turo, não devem ser frustrados em 
nada de sugi liberdade e de seus 
bens. embora se encontre fora da 
religião de Jesus Cristo: e que êles 
podem e devem gozar dêsses direi
tas, livre e legitimamente”.

E V A N G E L IZ A R  E PR O M O VER
O século X V I, com suas conquis

tas e os problemas morais e jurídi

cos colocados à consciência cristã, 
tem merecido a atenção do histo
riadores da civilização e do D i
reito Internacional, que destacam as 
figuras de Las Casas. Vitória e do 
jesuíta Fco. Juarez como os pre. 
ci rsores da moderna organização 
das nações, dentro de normas jurí
dicas. e não segundo os caprichos 
da fôrça. O americano Lew is Han- 
ke em uma série de estudos, par
ticularmente em “Colonização e 
Consciência Cristã no século XVT*; 
os espanhóis, como Antonio Ybot 
León em “A  Igreja e os Eclesiásti
cos espanhóis na Emprêsa das ín 
dias” (tomo X V I da História da 
Am érica) põem em relêvo a origi
nal idade^e a importância do papel 
da teologia cristã e do magistério 
dos papas, na formação da civiliza
ção contemporânea em seus valones 
positivos.

As duas posições assumidas por 
Paulo III. a saber: evangelizar me
diante processos de convicção e 
bondade; e promover os direitos dos 
povos colomzados, irão sendo sus
tentados cada vez com maior vigor. 
O reconhecimento do Padroado, que 
conferia aos reis cristãos perrorga- 
ti\as no plano eclesiástico, trará à 
Igreja vantagens materiais e apôio 
político; mas acarretará um com- 
p omisso, uma aceitação de um sis
tema colonial, por vezes injusto, e 
comc tal denunciado pelas figuras 
proféticas dos missionários e dos 
grandes santos.

No século X IX , assistimos a um 
despertar da consciência cristã na 
linha do que nos parece ser o du
plo postulado da fé e da justiça: 
desvincular a evangelização da co
lonização, e trabalhar pela promo
ção de cada povo e finalmente pela 
sua emancipação.

Próximo Número: A Igreja e o Liberalismo



IBADIANOS DESAFIAM O GOVERNO: 
REAPARECEM SOB NOVOS ROTULOS!

Tem novos membros, a nova C PI constituida para continuar as 
investigações sôbre os negócios, processos e finalidades do IB A D , IPÊS  
e outros órgãos voltadps para o terrorismo político e econômico. Falhou  
espetacularmente o golpe ibadiano de suspender os trabalhos da co
missão de inquérito, sob o falsô e ridículo pretexto de que o presidente 
da República, suspendendo o IB A D , fizera um pre-julgamento e des
respeitara o órgão da Câmara Federal. A  decisão popular de saber 
tudo sôbre as patranhas foi tão firme, que não houve outra alternativa 
senão determinar o reinicio de atividades da CPI, já  agora com novos 
m em bros.

O S N O V O S  M E M B R O S

A nova C P I sôbre IB A D  e IPÊ S  
está constiuida pelos deputados 
U lise s  Guimarães- B o c a i u v a  
Cunha- José M aria  Alkim in. Ge" 
tú lio  M oura, Tem perani Pereira. 
Pedro  Aleixo. Adauto Lúcio C a r 
doso- Franco Montoro e Bento 
Gonçalves.

O nôvo presidente do organis- 
mo í  o s r . U lisses Guimarães- a 
vice-presidência ficou com o sr. 
B ocaiuva Cunha e o relator será 
o sr- Pedro  A leixo.

A  comissão já  reiniciou os seus 
trabalhos e dentro de oito dias 
convocará novas testemunhas pa
ra  depôr perante ela. Ficou deci
dido que a C P I poderá outorgar a 
qua lquer membro da comissão, 
podêres para promover a busca e 
apreensão de todos os documen- 
tos ju lgados indispensáveis aos 
objetivos do inquérito, inclusive  
contas bancárias. Como é sab i
do anteriormente o inquérito v i
nha sendo prejudicado pela deci
são de não levantar- nos bancos, 
os extratos de contas das entida" 
des “ democráticas” .

E spera-se que a C P I torne pú
blico. sem demora- os extratos de 
contas do IB A D  no City Bank of 
N ew  York. Bank o f Boston e 
R oyal Bank 0f  Canadá. E  que- 
também com urgência- ouça o in 
d ivíduo Ivãn H asslocher, d irigen 
te ibadiano. cu ja confissão está 
sendo aguardada  com grande
curiosidade.

A  A N T IG A  C P I
O balanço das atividades da  

antiga  CPI- deixa um saldo posi
tivo- m algrado tudo. E la  conse- 
giu in iciar o desmascaramento 
das duas entidadeà, tornando p ú 
b licas as suas intenções. Entre
tanto. o trabalho da C P I  fo i p re 
jud icado  pela ação desenvolvida- 
r>V‘a própria, por agentes ibadia- 
nos ou pessoas que receberam  os 
“favo res” da sociedade-_

Assim , aquela C P I  não levan* 
tou os extratos de contas das duas 

entidades em bancos nacionais e 
estrangeiros, não ouviu alguns  
dos piores im plicados e- surpre
endentemente- suspendendo as 
suas 'atividades, deu tempo para  
que o IB A D  escondesse toda do
cumentação comprometedora

Incríve l é que aquela C P I t i- 
que confessava haver recebido  
vesse como presidente um homem  
auxílios do IB A D :  Peracch i B a r 
ce los . Como relator, um ibadiano  
confesso- o sr Laerte  V ie ira . E  
como membros homens como A n i-  
210 Rocha e A rn a ld o  Cerdeira  
também favorecidos com a judas.

V a le  destacar- no entanto, a 
ação desenvolvida pelos mem bros 
que queriam  de fato  a  apuração  
d a  verdade D e fo rm a especial pa
ra o trabalho excelente realizado ^

pelo deputado José A parecido . 
Credite-se todo o desm ascara
mento dos institutos de corrup
ção politica à ação vigilante dos 
srs . José Aparecido, E loy Dutra. 
João Doria, Benedito Oarqueira- 
Rubens Pa iva .

D E S A F IO  A O  G O V Ê R N O
Os ibadianos- no entanto, con- 

tiuuam c'esafiando o govêrno. 
Prometendo que o IB A D  ressur
girá- em todos os Estados- com  
rótulos e já  agora sob a chefia  do 
deputado F ide lis  A m ara l N eto  e 
que a sua revista também conti
nuará circu lando- Resta v e r ifi
car como o govêrno federa l enca
ra rá  o problem a e se está dispos
to a fazer valêr- de fato- a sua  
autoridade e a sua decisão.

Já começam a su rg ir várias en
tidades- com nomes pomposos e 
com as mesmas finalidades do 
[B A D . Não há quem não queira 

aproveitar a “grande indústria” 
para fazer a sua promoção pessoal 
e politica e aum entar os seus 
rendimentos-

Torna-se indispensável- contu
do- que as autoridades estejam  
alertas e prontas a defender a 
coerência de suas decisões.

U D N  E M  CR ISE

0  ibadianism o levou crise às 
aostes udenjstas agora divididas 
entre ibadianos e não ibadia
nos. O s prim eiros- liberados pelo  
sr. Fidelis A m aral N<-to, não per
doam ao lider Adauto Lúcio C ar  
doso haver concordado com o sr. 
Rubens P a iva  e aceito a  consti
tuição de nova comissão. O s ib a 
dianos Laerte V ie ira  e F lo res  
Soares- por exemplo- advogam  a 
tese de que o inquérito deveria ser 

sepultado. Tese também defend i
da pelos ibadianos F ide lis  A m a
ral Neto, Em ival Calado, Arnaldo

Cerdeira .
0  prim eiro continua declaran 

do que conflagará a U D N , até 
que o partido derrube o seu lider 
Adauto Lúcio  Cardoso e compre

enda que o seu destino está lig a 

do ao destino da IB A D  
F E C H A M È N T O  

E spera-se Para breve o fecha, 
mento da ‘‘Prom otion” - a arapu 
ca dc Ivan H asslocher A s  agên

cias do IB A D  e A D E P  estão sendo 
fechadas em todo o Pais- valendo  
in form ar que as paulistas fo ram  

m andadas fechar, sob protesto* 

pelo governador Adhem ar d© 

B arros.

S T À .
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Curso de Madureza “Santa Inês”
Ginásio ou Colégio em 1 ou 2 anos 

m a t r i c u l a s  a b e r t a s
Lembre-se que o seu sucesso depende da eficiência do curso que V. frequenta 
ou irá frequentar. Em qualquer caso o convidamos a assistir —  GRATUITA
MENTE —  a alguns dias de aula em nosso curso. Assim V. compreenderá a 

causa do sucesso de nossos alunos.

CURSOS MANTIDOS :
1) Colégio em 1 ano; 2) Turmas especiais de português; 3) Gmásio em 

ou 2 anos; 4) Pré-madureza —  curso especial —  para candidatos de
pouco preparo.

Praça Carlos Gomes, 46 (prox. Cine Jóia) a 30 m. da praça João Mendes, -  

_  _  Secretaria: 4.° andar -  Tel.: ^ . J T T Z ,  ' * • '

y U, 0 9 P,,P o 0 B B jj 8 « JLSUmJU jU M j jU U  8 9 9 8 9 9 ^



POMPILIO

DINIZ

a p r e s e n t a :

O SRAXQlE lHO lt
Dando mais uma demonstra. 

<:5o de intransigência e ina 
vontade contra a classe dot 
bancáriosi os $hanqueiros$ ao 
Estado de São Paulo, recusa 
ram a proposto do Presidente 
do Tribunal do Trabalho e 
entnaram com um pedido de 
dissídio...

—  Pois 6 cumpade, banqugro 
é assim mesmo; £  como sifão 
de bacia: que ve tud'o entran.

H E R A N Ç A  M A L D IT A

Sem pai era João,
Hum ilde operário. •.
Que triste cenário 
Em seu barracão. . .
P ra  o filho de João 
Herança maldita:
A  níesma marmita,
O  mesmo patrão!. . .

Operário, 
Batente e

Patrào
do pelo cano... Ma1’ *les 
tenham oowlado. f|ui um dia 
•i nao;;i :itope .

“ U A I A i K SAR  O Q U E  
É DE C E S A R ”

E quandò o padre terminou 
o sermão, um trabalhador 
mineiro lhe perguntou:

—  Quer dizê qui quando 
mostraro a moedinha a Cristo, 
Ele preguntou de quem era e 
disse: Daí a Cesar o que é

<io Çe-át”. num toi 
vjgaro?-..

— Foi, meu filho, fo i!...
— Pois ófra: Ele tábsm de 

vim aqui pra dizê a esses 
ame;icanos qui istão levando 
os nossos minérios, qui êles 
têm qui dá ao Brasil o qui é 
do B rasil'... Mas óia seu v*. 
garo, voimice diga a Cristo 
qui Ele tenha coidado se não 
vão chamá— lo de comunis.

E X PLO R A Ç AO

Seu pai era João!.. 
Trilhando êle vai 
Os passos do pai 
Não teve instrução. 
Pra o filho de João 
Miséria infinita:
A  mesma marmita, 
O mesmo patrão!. . .

Seu pai era João! 
Não teve uma ajuda 
E a sorte não muda 
Nem  faz distinção.. .  
P ra  o  filho de João 
Oh! Quanta desdita: 
A  mesma marmita,
O  mesmo p a trão !...

O  filho de João 
Trabalha e não come.
Salário de fome 

Lhe paga o p a trão !.-.  
Pra o filho de João 
Herança maldita:
A  mesma marmita,
E menos feijão!.

Na II Conferência Estadual dos Trabalhado
res Agrícolas do Estado de São Paulo, realizada 
de 6 a 8 de setembro, pediu a palavra uma cam
ponesa e disse:

—  “ . .  .Pois é ! . .. Onde nois mora. o dono da 
fazenda dá prus colono um quilinho de carne de 
mês em m ês .. • Mas tôda semana êle arranca
um boi do nosso lombo!”

Tem nada não dona! A  reforma agrãria vem  
a í ! . . .

Um Jornal do Povo a Se



0 PAPA E 0 
M A RXISMO

OTTO -MARIA CARPEAUX

Nos últimos dias o Papa Paulo V I advertiu r«_ 
petldamente os f:éís contra o marxismo.

Conforme a tencrencia política dos jornais, essas 
palavras do Papa tem sido publicadas com grande 
destaque ou em tipo» pequenos. Evidentemente, 
ôstes e aquêles est&o surpreendidos. Do ex-cardeal 
Montini esperavam palavras um pouco diferentes. 
Há, de um lado, surprésa agradável: citam-se as 
declarações do Papa como apoio valioso às doutrinas 
conservadoras. Há, por outro lado, surprêsa desa. 
gradável e embaraço: minimalizam-se as declara
ções do Papa que estar.a falando assim “por dever 
do oficio”, mas sem que as palavras inesperadas 
tenham maior s'KHificaçào.

£  difícil dizer quem dos dois lados tem menos 
ra/.ão. Para conhecer a atitude da Igreja em face 
do marxismo não é necessário perscrutar as ultimas 
Enciclicaa. A bibliografia autorizada sôbre o as
sunto é volumosa e as conclusões s&o de clareza 
perfeita: a doutrina filosófica da Igreja e a dou
trina filosofica do marxismo são incompatíveis; 
a doutrina social da Igreja e a doutria 
social do marxismo são incompatíveis. Não 
há nada para acrescentar. E  o Papa Paulo V I n&o 
acrescenta nada.

Mas nâo teria seu predecessor "acrescentado” ? 
O Papa João X X III tampouco acrescentou na»'a à 
tradição. Mas essa tradição também ensina que há 
em qualquer erro um gr&o de verdade. No  
mundo moderno estão disseminados muitos er
ros, e os católicos —  não a Igreja —  estão em  
perigo de esquecer ou releger para segundo 
plano as verdades escondidas dentro desses er
ros, justamente por aquelas verdades se encon
trarem em lugar tão improprio. E ’, por assim 
dizer, o erro habitual dos que possuem a verdade. 
Para combater es»e ultimo erro recomendou o P a .

pa João X X III aos fiéis nâo evitar ou perder o 
contato com o mundo moderno, E não nos consta 
que seu sucessor tivesse dito coisa diferente.

Tudo isso se aplica ao marxismo, que é uma 
das peças do mundo chamado moderno. Há incom
patibilidade total entre a doutrina da Igreja e o 
materialismo dialético. Mas a maior sutileza de 
análise n&o descobrirá a mesma incompatibilidade 
quanto à doutrina marxista da plusvaü* e as várias 
outras teses econômicas e sociológicas defendidas 
pelos marxistas. Podem ser eiradas. Mas não são 
heréticas. São testemunhas desse fato os Buss, 
bispo Ketteler e outros contemporâneos católicos de 
Marx, que poderiam ter assinado vários trechos de 
“O Capital” . SSo testemunhas os dominicados de 
Juvisy, os personalistas em tõrno da revista '*Es- 
Prit" e sociólogos catfllicos como os professõres 
Briefa e Brauer e o Jesuita Guudlach, todos êles 
fundamente influenciados pelo marxismo, sem que 
tivessem perdido-um grâo de sua ortodoxia. A cri. 
tica social do marxismo e os próprios motivos éticos 
do marxismo nfio caem naquela categoria da incom
patibilidade. Mas não são testemunhas disso aque
les —  e nem, sempre são católicos — que desejam 
utilizar e exp lcar a atitude da Igreja como apoio 
aos seus próprios interêsses econômicos e políticos.

Aquêles que —  no dizer do padre fiobert Rouquette
—  desejam a repetiçáo do êrro de 1830, quand'o se 
abusava da Igreja para apoiar a situação das m°* 
narquias absolutistas e aristocraticas, o que pre
judicou muito a Igreja, depois da queda inevitá
vel do absolutismo monárquico.. Quem reconhe
ceu o perigo dessa repetição no mundo de hoje foi 
o Papa Joãc X X III. N&o consta que Paulo V I o 
tenha desmentido. Suas palavrag sôbre o marxis
mo não merecem o esconderijo de página interna 
do jornal nem a honra duvidosa de manchete sen
sacionalista .

(Transcrito do “JORNAL DO RRA8IL.”



Do pastor presbiteriano 
Argemiro Oliveira Souza, de 
Londrina:

"Sou leitor assjduo de BRA- 
fllL, URGENTE. Esposo a 
linha de orientação nêle im
presso. Admiro-lhe a coragem 
de fazê-lo com a objetividade 
que o assunto e o momento 
exigem. Parabéns. Acabo de 
ler em BRASIL. URGENTE,
6 reportagem "As enciclicas 
sociais nasceram com a Amé
rica’ . Concorà'o, plenamente. 
Aliás, aí então tais documen. 
tos para quem quiser com. 
pulsar. Parece-me, entretan. 
to, que sòmente agora, com 
o nosso grande papa João 
XXITI. £ que se começou a 
levar ao conhecimento do po
vo tão precioso? documentos, 
que até o presçnte se limita
va à ciência de alguns erudi
tos. Versando assunto de tão 
elevada monta e de importan. 
cia vital para o mundo. de. 
viam ter sido levados ao povo 
com o mesmo empenho com 
que o está fazendo uma nleia. 
do de bispos e sacerdotes ln. 
eidos e ecrajosos. acoimados 
de comunistas por outros 
cléricos, inclusive bispos, e 
por grande parte dos leigos, 
entre as quais alguém da 
envergadura de um Corcão. 
De sorte que esforço tão 
evangélico e lruváve l apre. 
senta— se ccmo autêntico 
pioneirismo. Por nue tão 
valiosos escritos só agora  
começam a permear as 
massas? Por que os senhores 
papas não rs  fizeram deçcer 
ao povo atr^vé“ dos bispos e 
padres em suas respectivas 
dioceses e paróquias, na 
pregaçãr direta e objetiva  
aos fiéis? O não o haver»m  
feito evidencia doi* fenômeno« 
lam en táve l qiie- dica— oe< de 
passaeem não pxclusiv^-
dade da le re ja  C a tó lio : n  

g o um3 clitc G
as massas na Igre ja  (P rob le 
ma versado, magistralmente 
por Pe -A lu ído  Guerra, em 
*'A Igre ja  está com o Povo? .
2 ) a omissão na Igre ja  para 
com o mundo Em todo :aso-
é-me sobremaneira ausP>cioso
ver a dedicapão com que au
tênticos pregadores —  eotre 
os quais se destac« Frei 
Carlos Josaphal -  vem des. 
pertando os fiéis P ^ a  U  e 
tão grande respoTisab.hdade

Resposta: -  Caríssimo P *s . 
tor: A legra— nos que a di^ 
vulgaçào das encíclicas sodais  
esteia encontrando tão grande 
e boa ressonância e o sen 
(lu c ldo l testemunho ê n™a 
prova disso. Quanto à S«a  
pergunta -  por qne não foram  
d iv u lg a s  M  Tnais J « 1̂
essas grandes Í
doutrina social <rista g
conhecemos que as 
duas explicações encerram

outro fator. aevCras.,A„ ír>» a
A  «‘conspiração do s', è ^  da
que aludia P i° XI. pro® » 
peias forças P’’b,' ^ t se= 
identificadas com >ntere _ 
econômicos contratado. -
enciclicas sociais? f
sóbre aqueles pontos da 
mensagem cristã que Parecem 
tr no sentide da manutençao 
<5« ordem vteente. os 6r* aos 
da imprensa rádio, televisão 
silenciam por completo ou 
até mesmo adulteram todos os 
dados evangélicos que vão o 
sentido das reformas de base 
Gratos pela sua simpática 
■palavra, contamos que o 
senhor venha formar com a 
gente.

Cinema &
Folheio a coleção da revista “ Frou-Frou” , cole

ção que minha mãe* guardava com o maior carinho 
em meio dos seus antigos albuns de música. T ra i 
a data de 1923. O  material variado e ameno cuida 
de moda, sociedade, teatro, cinema, literatura. . . E  
dá gôsto vêr essas reportagens do cinema mudo em 
meio dessa literatura rendada, cheia de sonetos e crô
nicas mimosas, assinadas por um cavalheiro que fala 
em bombonieres de- ouro e cristal e que invariavel
mente termina cada crônica com um “ beijo-vos, re
verente, as mãos perfumadas e f in a s ..

H á retratos de “ mademoiselles”  sonhadoras e 
retratos dos mais famosos artistas da época: nesta 
foto que ocupa toda a página, aparece a ingênua 
Mary Pickford corn seus longos cachos e dedinho 
na boca. Nesta outra foto. Tom  M ix, de camisa 
preta e chapelão branco, acariciando a avozinha que 
ele acabou de salvar de um incêndio e que agora 
repousa na cadeira de rodas, sob uma colcha de re
talhos. Nesta foto seguinte, está R odolfo  Valentino 
com turbante prateado e traje de cetim vermelho, 
tal como apareceu no filme “ O  Jovem Rajá” . . .  
Diz a crônica que “ o ardente italiano —  cujo charm e  
reside, talvez, no seu olhar deliciosamente miope —  
e o mais bem pago astro do céu cinematográfico” . 
E prossegue o cronista que é com o  maior cuidado 
que ele escolhe seus papeis, fazendo questão de tra
balhar em histórias de nobres e grandes paixões e 
nas quais “ o mal é punido e o bem é premiado pois 
é preciso que até na tela os intrigantes seiam casti
gados duramente para que os virtuosos triunfem no 
final, como não pode deixar de ser” .

Com o não pode deixar de ser. . .  Vamos lendo 
mais crônicas e resumos de filmes de sucesso. E 
parece mesmo que os filmes não fogem dessa otimista 
fatalidade: a safadez e a falta de carater não têm 
vez, ou melhor, podem vencer nesta ou naquela cir
cunstância mas de repente vem uma reviravolta e os 
malvados são derrotados espetacularmente. O código 
de moral da época não permitia outra saída. Falsi
ficadores —  há numerosos enredos nos quais eles 
aparecem —  máus xerifes, espoliadores de viuvas e 
mulheres vamps, principalmente as vamps, recebem 
castigos exemplares na tela e até na vida real, como 
aconteceu com Estelle Taylor, especialista no gênero 
de seduzir homens inocentes. Ei-la num filme que 
ficou famoso: “ A  pérfida” ,, interpretando a própria 
ao lado de Irene Rich, esposa amantíssima, e Urvis 
Stone, um imprudente pai de jfam ília de bigodes ne
gros e cabeleira revolta. Segundo o repórter, ‘o 
pobre rapaz resiste denodadamente à todas as sedu-

Lyria Fagundes Teil**

ções para finalmente cair nas tramas arniú as pela 
sereia” . Abandona o lar. E  “ entrega-se entro a 
uma vida dissipada, buscando consolo nas roitadas 
em que a embriaguês predomina” .

Mas o  castigo não tarda. Numa noite, quando 
am-bos estão no alto de uma escadaria, “ no ^-tante 
em que a perversa lhe oferece os lábios ncr ^esto 
de lascívia louca” , ele perde o  equilíbrio ( ! )  "  rola 
pelos degraus abaixo. E prossegue o  repoTtn " A  
queda fôra fatal. A  p ér id a  desce a esea V até 
onde se encontrava o cadaver do pobre moçc e aí, 
ante o corpo de sua miserá vitima. r>’ ~ des- 
preocupadamente a rebicar os lábios e consertar o 
toucado, levemente em desarranjo. Depoi« con^ um 
gesto de desdém, despetala uma rosa sôb?: a ace 
do morto e sai sem se virar para trás” .

E’ certo que nesse filme a vam p  não n ... u pu
nição mas teve-a mais tarde, quando foi ir.iciada uma 
terrível campanha contra esses tipos de cir -ia. pés
simos exemplos para as famílias virtuosa:. V s íir  é 
que —  alguns números mais adiante —  er. - iramos 
entre outras reportagens, este comentário Oc ci-

esse 
?ra- 

- ” ta- 
ado 

'iara,

neasta da época: “ N ão queremos discut 
gênero de mulher existe na realidade. C ’r 
ficamente, existiu, no entanto, e com ai? rr. 
ção por parte do público. Felizmente se. 
fo i curto e hoje ninguém mais fala numa Th : 
numa Louise Glaum, bem como está perden * total
mente o  interesse uma Esteie Taylor —  tipo- a cha
mada mulher-vampiro e que tanta voaa * " im .  
Triunfaram pela novidade, melhor falar ^ela 
curiosidade das plateias indistintamente de >  . . j i s  e 
senhoras. A  sua função de separar matrirnonios, 
criando maguas e dores, deixando à sua paisagem 
uma caudal de amarguras, o fascínio com que arras
taram suas vítimas que se queimaram na sua chama 
perversa, como que se diluiu aos poucos. Os monstros 
eclipsaram-se com suas obras!”

Eis aí. N o  cinema antigo, era assim. . Hoje, 
só tenho visto vigorar esse severo código de moral em 
fita de índio. E assim mesmo, moral meio duvidosa, 
pois o  branco é sempre a verdade, a lei ao passo que
o pêle vermelha é o  proprio símbolo do mal no seu 
estado mais primário. Um  ou outro índic pode ser 
recompensado de vez em quando, mas isso só quando 
ele se porta muito bem no papel de guia do explora
dor branco ou como traidor da raça a serviço dor 
valorosos exercitos americanos.

“Evangelho da Unidade e do Amor”
Curso Biblico*Doutrinal sobre o Evan

gelho de São João.
Aulas de Frei Carlos Josapliat o. p.
Às 2as.-feiras no Convento dos Padres 

Dominicanos.

RlIA CAUTO, 126 -  PERDT7.ES. 
São  P a u l o - C a n i t n l



destaque 
da semana Deus é maior que o IBAD

A IM PO R T A N C IA  dos 
novos tumos a serem escolhi
dos pelo Brasil- em termos 
de 01'Oen. sociai, está sendo 
objeto d«> reflexão por um 
numero cada dia maio: de 
personalidades do panornma 
mundial. Ainda soa forte a 
palavra do Presidente Ken- 
nedy- apontando para a 
grandeza de liderar.ça de 
nosso pais no contexto da 
realidade 'atino— americana; 
há poucos dias. Kennedy re
petia '.’■►m enfase a necessi. 
dade de uma revoiuçâo nas 
estruturas socio— »conomicas 
dos países sul-americanos, 
como tondiç&o insubstituível 
para a sobrevivencia do pró
prio rejeime ainda democráti
co.

A G O R A , foi o cardeal Ri
chard Cushing. arcebispo de 
Boston, quem refietiu sôbre 
a situação latino-americana- 
individualizando em particu. 
lar o Brasil. Evidentemente,
o car leal Cushing focaliza a 
situação com forte dose pessi
mista sôbre o aspecto*religi06o 
“ a causa da Igreja, humana
mente talando, não tem es. 
peranças” fsicí > O impor
tante. para nossa reflexão e 
posterior processo de cons- 
cientizacào, (• a palavra que 
apon‘.a a ^azão do d°scalabro 
e o umco m°io de suplantá- 
lo. na linha da cooperação 
humana som a Providencia: 
“a M ENOS Q UE  SE M UDE  
A  O RDEM  SO C IAL. SERA  
D E M A S IA D O  T A R D E ” .

N Â O  0 possivel que sòmen- 
te os irasileiros nâo onsiga. 
mos razei uma sir.tese acer. 
tada de nossa conjuntura de 
crise, atinando, por raciocí
nio sôb'c dados objetivos que 
aí estâo ';om as profundas 
aberrações de nossa estrutu
ra socio — econômico políti
ca. »Vossa ordem social, que 
se fundamenta em Lei e Au
toridade. precisa passar com 
urgência pela cirurgia salva
dora de ver-"1 abeira revolução- 
de-esTutura. Não bas‘aria, 
agora, trem reforma d° qua
dros. A í reformas de base 
sêo inadiaveis

IN FELIZM EN TE , a opinifto 
publica nacional está abso
lutamente entorpecida pelos 
meios— de— c o m u n i c a- 
ç ã o— de— massa, quase to
dos dirgidos pela minoria 
construtiva ca inveterada oli
garquia do poder econômico.

É UM A V E R G O N H A  para 
as lideranças crist&s e para a 
tradicional estrutura do ca
tolicismo o triste espetáculo 
que sátamos oferecendo ao 
mundo consciente de nossas 
realidades- Enquanto um 
ilustre Arcebispo americano 
nos ehcma a atenção para a 
inadiável necessidade de re
formulação D A  ORDEM  
S O C IA L " a opinião publica 
cristã, -católica do Brasil 
contmua engolindo o rntor- 
P?cente ‘‘ant.-corr.unista” mi. 
nistra-las de maneira sistemá. 
tica p°ia “imprensa sadia’’ e

maneira sistemática e em do
ses e s t ia re s , ontem .o jornal 
libera'-capitaas.a “O Estado 
de S. Paulo” publicava DOIS  
EDITO RIA IS  dessa linha ne
gativa. envenenando a opi-

X
’ o puoiica e entorpecendo- 
a :onsciência errônea de 

que a atua^ ordem social 
brasileira s e j a  de fato 

“ . . . .;ma sociedade que sem
pre se D ajtou pelos ensina, 
mentos da *greja’’ (Editoria: 
de “O Estado de S. Paulo” . 
13.8-53).

SE-Atí L ID E R A N Ç A S  cris- 
tâs, sobretudo «ntre os cató
licos não reduplicarem o atu. 
al processo de arregimenta- 
ção organizada e de consci
entização progressiva e agres
siva >erá fatal a pessimista 
•‘profecia” do atilado Cardeal 
Cushing .... SERA  D E M A 
S IA D O  T A R D E ” . A Igreja 
continuará atrelada ao equi
voco das posições liberais, 
seja do capitalismo nu e cru. 
seja do neocapitaüsmo hipó
crita e de reforminhas— de 
— horta ■

NÓS ACR ED ITAM O S nas 
lideranças cristãs de hoje. 
na medida em que persisti
rem com fortaleza na sequen- 
cia íar palavra de ordem do 
Episcopado Nacional, unica 
voz «utfntica da Igreja no 
Brasil Deus é maior que o 
IB A D  «Trans rito do ‘‘D iá
rio d-» Noticias” de Ribeirão 
Preto — S- P . ) .
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Consciência só com cangaceiros e tanaticos 
Aleijadinho: inspiração de Cristo na Lama 
Metamorfose; Kaíka virou livro de bolso

R U Y  V E N C E U  —  José Condé realizou in
quérito, entre intelectuais de todo o País, para 
saber que livro publicado recentemente, no Brasil, 
é mais indispensável a uma tomada de consciên
cia de nossa realidade. Por imensa maioria, o 
livro apontado com aquelas qualidades foi “ Can
gaceiros e Fanáticos” , de Rtiy Facó, publicado 
pela “ Civilização” .

AU TÓ G R AFO S —  No Rio, houve tarde dc 
autógrafos, concorridissima, com o bispo Dom  
José Vicente Távora e Mestre Tristão de Athayde, 
autografando a segunda edição dc “ Paz na Terra” , 
obra editada pela Casa do Estudante e que con
tém as encíclicas “ Rerum Novarum” , “ Mater et 
Magistra” , “ Pacem in Terris” , mensagem de Na
tal de Pio X II  e manifesto dos bispos brasileiros 
de 1963.

A LE IJA D IN H O  —  O grande artista conti
nua interessando aos escritores brasileiros. Há 
pouco, tivemos um (ótim o) livro sôbre êle, es
crito por Fernando Jorge, o mesmo escritor que 
agora está lançando “ Vida e Poesia de Olavo 
Bilac”  e neste momento, João Felicio dos Santos 
está concluindo o romance histórico “ Cristo na
Lama” , inspirado na vida do Aleijadinho.. . t \

T R A D U Z ID O  —  O acadêmico Cassiano Ri
cardo, presentemente nos Estados Unidos, dando 
curso de literatura brasileira na Universidade de 
Nova York, teve vários de seus poemas tradu
zidos para o inglês por William M. Davis e publi
cados na revista literária norte-americana “ Arts 
and Sciences” .

C IN E M A  —  Mais um autor brasileiro irá 
para o cinema, com livro nordestino. Chegou 
agora a vez de Perminio Asfora que está prepa
rando, para um diretor cinematográfico, o roteiro 
de seu “ Vento Nordeste” . Enquanto isso, Carlos 
José Diegues prossegue a filmagem de “ Ganga- 
Zumba” , livro de João Felicio dos Santos.

•VISITA — Estão no Rio os escritores cuba
nos Guillen e Alejo Carpentier. O último está 
cotado para receber o Premio Nobel dc Litera
tura, com o seu livro “ El Siglo de las Luces” ,

apontado como uma das dez melhores obras 
aparecidas em 1962.

T R A B A L H O  —  Manoelito de Ornellas, na 
Guanabara, em contáto com Alvaro Moreyra e 
(lilberto Amado, prepara o seu próximo livro 
“ Um Bandeirante da Toscana” .

KAF'KA —  Agora é possível lêr Kajka em 
edição popular, livro de bolso. Apareceu editado 
pela “ Bibliotéca Universal Popular” : o famoso
“ Metamorfose” .

PORTUGUESES —  A “Cultrix” , depois de 
lançar volumes com novelas francêsas, inglêsas, 
brasileiras, alemães e italianas, mandou às livra
rias as novelas portuguêsas, de Eça de Queiroz 
Camilo Castelo Branco e Aquilino Ribeiro. Livro 
recomendado por Assis Brasil.

SIMONE —  Nôvo livro de Simone Beau- 
voir na praça: “ A  longa marcha” , lançamento 
da “ Ibrasa” e tradução do competente Alcantara
Silveira-

NO VID AD ES —  Dé Carlos Prina, a “ Mar
tins”  lançará logo mais “ Castro Alves, As Mu
lheres e a Música” , prêmio Pen Clube ’ de São 
Paulo. A  “ Pongeti” , oferece “ O Drama de De- 
nise” , de Benedito Mergulhão. Já nas livrarias; 
“ Poemas da Terra e dos Homens”  e “ Do bicho 
papão ao lobisomem”  de De Castro e Silva, 
edições “ Saraiva” . “ Aventuras de Eduardo”  e 
“ Contos de Natal” , de Elza de Morais Barros 
Kyrillos, pela “ Martins” , “ Cartaz à Dançarina” , 
poesia de Sergio Milliet, pela “ Brasil Editora". 
Bem como “ Figuras da Terra” , edição do Depar
tamento de Cultura Estadual de Alagoas, de 
autoria de Romeu de Avelar, livro aplaudido 
pela crítica, pelos ensaios sôbre Graciliano Ramos 
e Jorge de Lima.

M EM Ó RIAS —  O escritor M . Paulo Filho 
entregou à “ Itatiaia", o seu livro de memórias. 
Titulo: “ Memórias de João Paraguassu” .

PO R T U G A L  —  Lançado em Lisbôa, em 
dois volumes, de Gilberto Freyre, “ Sobrados e 
Mocambos” . DJF
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lorge Mautner: Genio
ou Impostor?

Jorge M autner: quase tudo já  
se disse sôbre êste môço de vinte 
e um anos. Em qualquer rua cen
tral de São Pau lo é possível dar 
com ele em algum fim de tarde 
movimentada. Kle vai só ou em 
grupo. Não rara com seu bando
lim  à mão. Um  bandolim antigo- 
dèsses de cordas duplas, onde èle 
toca com tranquilidade' sem no
tar o « transeuntes: de Bach a 
Noel Rosa. de John Le* 'is  a A de
lino M oreira . Todos se lembram 
do sucesso estrondoso que alcan
çou o prim eiro livro  do jovem  
M autner: “ Deus da Chuva e da 
M orte” quatrocentas e tantas pá
gina? fa lando do tédio e da an
gustia. do nada e dars revoluções- 
Do seu novo niilism o.

Na orelha do livro de estréia 

eecreveu o contista Nelson Coe' 
lho; “ A le lu ia ! Acada de nascer 
um escritor de gênio na literatu
ra brasile ira” . Um crítico  do 
R io : ‘ ‘Este liv ro  é um amontoado 
de sandice« Mas mp padecem 
sandices muito trabalhadinhas; 
aposto que o autor não rasga no
tas de do la r; a sandice dele não 
deve ir  a êste ponto” .

M autner é tudo: impostor, gé
nio. lucjdo e tantS, vigarista e 
estudioso e —  a um íó  tempo —  
comunista e agente do IB A D . 
(Tudo já se falou- Ma* Mautner 
pouco liga  acaba de lançar 
“ Kaos” . outras centena« de pági
nas que são o segundo '  olume da 
sua trilogia escn"» 'o  * m de 
sambas ou de Ra.v C h a r le s ). 
A gora - em prim eira mão- vamos 
informar sôbre o Mautner compo- 
.-itnr; Ele tem muitas canções, 
muitos sam bas. Letras p’ra fren* 
te. avançadas. Melodias duvido.

sas. Mas tudo será mostrado —  
após uma pesquisa intensa —  em 
form a de música eletrônica. E le  
vai lançar música eletrônica no 
Brasil. O bandolim*, apenas, não o 
satisfaz

Nós o encontramos e quisemos 
saber dele e de seu kaos (ssim  
mesmo, com ‘‘k” , como ele escre
ve) .

—  Mautner- voce é vigarista?
—  Sim vigarista trágico.
—  Já saiu a «ivi musica?... de

ve ser um sam ba-Kaos.
—  V ai fa ir  logo. Mas eu com

ponho em varios estilos Sou três 
pessoas numa só. NTão*fieo  ape
nas nos sambas de breque e de 
dor-de-cotovêlo.

—  E  o cabotinismo- meu caro?
—  Sou cabotino sim.
— Que tie'W3’-1 m èsses lou

cos adeptos do Partido de Kjios. 
da Faculdade de Direito viessem  
lhe cham ar de Deus?

F icaria  envergonhado de men
tira . Depois- acharia  certo, pois 
a Ray Charles tam b-m  chamam  
de Deus. Somos dois deuses pa
gãos. Ele canta o que sente- sem 
dar bola a ninguém- E assim eu 
escrevo.

—  Você tem algum  hobby?
—  U sa r a mesma japona azu l' 

a?cura Talism ã.
__  E amor?... E paixão?

—  Acredito nos dois, mas na 

paixão. N a  fu ria  do desejo- na 
ânsia louca de m orrer patetica
m ente.

o acho desafinado
—  Não é certo. N unca  desafi

nei.
— M autner: talvez voe* gos' 

tasse de dizer a lgo sério.
—  Tudo o que eu fa lei foi sé

rio
—  Teatro- por exemplo, nosso 

teatro novo- que acha?
—  Beal e G uarn ieri são fortes. 

E j  escrevi duas peças: -nevoeiro, 
revolução, sangue paixão- kaos. 
novo homem tragédias.

M autner 6 triste-alegre sim e- 
nào O que mais deseja- na vida-
i  am ar. O mundo- seus pais, 
a guerra o meio- fizeram  dele a 
sim plicidade que é._ M autner se 
sente ilum inado pelos opostos- 
por Deus e Satã. pelo Bem e pelo 
MkI Por Kvi e utrum. À< '?'■ 
aeh.\ que deveria .ser fuzilado uo 
“Paredón” —  que é um pequeno 
bur^-ucs deaviacismista. idealista  
e Outras palavras d ifíceis-'com  
que costuma enquadrai os ho
mens- M as depois lhe vem a fé. 
E p»-nsa muito- cada vez mai.- na 
pi-is-ca. E começa a comi*- r. »  
cantar.

—  “ E  até minha literatura mi
tológicas eu chamo de sinfonias-

tragéd ias. N a  solidão em que v i
va- no escuro, nestas trevas onde. 
po*- contraste, vem a luz eu estou 
só E amo meus in im igos até 
êles E  me chamam de dem ago
go Todo aquele que está com as 
verdades- com o caminho —  e

>1 a í ' —
4 tachado disso. Mas eu s igo ” .

— "’Eu  acho que não valho uma 
entrevista’’, disse M autner. ao se 
despedir.

i-r-r? '  Tjjara.
eoin o jovem maestro Renato  
Mendes (v in te  e poucos anos. 
também) para p reparar sons;

->n. e -i .1 \ adf)i> riram
aquêlee aparelhinhos geradores  
de ondas, e tc .) para fazer m úsica  
eletrônica. T ipo  Schoem berg. 
Muito fascinio- pouco ruído pou
ca zoeira, e a voz de M autner so- 
I)resposta à harm onia dizendo  
suas le tras : “De ray-ban  e carro  
esporte/ È le partiu pra morte/ 
È !« partiu p ra morte /E o ope
rário  de manhã pela avenida/  
Partiu  pra vida/ Partiu pra vi
d a/ ". .

Para Vereador

o M  Gusmão
Competencia e Dignidade 

A Serviço das Reformas



paca que êsse Dicionário seja cada 
v«z mais útil, mais completo, de
vem enviar subsídios (palavras que 
não constem do mesmo) para A.S. 
Pirin, que os encaminhará ao mes
tre Aurélio. Muito grato.

decorridos da publicação do proble
ma Nossos problemas são basea
dos, sem exceção, na 10.a edição 
(3.a impressão) do Pequeno Dicio
nário Brasileiro da Língua Portu
guesa. E  os que quiserem colaborar

CHAVES

a) terra escorregadia, s .m . (São  
Paulo) 

b '  falecimento, s .m .

c ' pantomina cómica do teatro ita
liano. s .m . pl (ital.)

d ) intumescido de vaidade, a d j.

) demasiado, excessivo, adj

?> ponto craniométrico entre os so 
brolíios, s m . 

t i anhupocs. s .f .

i) preço excessivo, s.m

i) isento, adj. 2 gên

j i  prógnplo, a d j. (B ras . S Paulo.
M . Gerais e Goiás1

l) muito instruído, adj.

m ) acenamen'o, s .m . <p. us.)

dubu,

o ) prova a que alguém  é subm“ ti 
do s .m .

70 letras co^õén êste problem a

HUKI7.OXT.%1ft:

Tatu—-bola —  Briga 
Receptáculo — Califa mvçulma-
HO

-  Kegistro de sessão <le cofpora. 
çào' — Rebordo de ch«t>éu

- Ali Colocar — Outra cou*a,
o mais.

-  Tornar raso
-  Artigo plural; _  Cabeça de 

gado —  Dialeto francês.
- Doar — Vencimento diário de 

um - soldado.
Erva doce ;—  Clarão do satélite 

da Terra
-  Divisão —  Azedume 
V E R T IC A IS :

-  Canção —  Ultimo mês dos 
Hebreus

-  Pé de animal — Nonig comum 
a várias especies de aves 
(frangas d ‘água)

Membro empenado da» »ves  — ■ 
Órgão duplo
Letra ereea —  Igual —  Fnieo 
Costurar
Tecido fino — Divindade egípcia rso apoia

PARA VEREADOR

LUIZ CARLOS 
SANTOS-PDC

7 —  Uniea — " Sanje
8 — A ldeia de índios — Rezai
9 -  Terra  arroteada de cu ltu ra  —

Prodiíto das abelhas 
9 o l u ç 9 »  do N u m e r a  

A n t e r i o r  

H O R IZ O N T A IS :
1 —  Maremoto; 2 — Alf —  Vai;

3 —  Saratoga; A — Li: 5 — Cara. 
ca:á; 6 — Amo — Liy; 7 —  Lamino, 
so.

VERTICAIS:
1 —  Mas —  Cal; 2 —  Alabama;

3 —  Rir — ltom; 4 —  Ala; 5 — 
Tic; G — Ovo. —  Alô; 7 — Tagarjs 
8 —  Ola —  Aso.

Comitê Central : 
Fones : 33 9097  

37 6431 
Rua da Consolação N



AVIAÇÃO COMERCIAL BRASILEIRA TEM VÔOS DE TODA 

ESPECIE: MAS, O MAIS COMUM, É O VÔO DE RAPINA

OS JORNAIS ACABAM DE PUBLICAR A DE
CLARAÇÃO DE UM SUJEITO QUE DEFENDE O 
BRASIL PORQUE SE DIZ UM DOS POUCOS 
BRASILEIROS DE VERDADE.

— OU EM É ÊSSE BR ASILEIRO ?
— HASSLOCHER.

A FOTO DA SEMANA

M O M EN T O  EM  Q UE C H EG A R A M  DA EU RO PA  O i  U íK t / U K t i  u u  i d w

SEG U N D O  AS D EC LA R A Ç Õ ES  

DO IV A  (O  T ER R ÍV EL) H A SS LO 

C H ER , O  IBAD SÓ  SE PR EO CU PO U

EM CONSTRUIR ESCOLAS.
-  E POR QUE ELE NÃO APRO

' " V E IT O U  PARA F A Z E R  UM  

C  U R S I N H O RAPIDO  DE 

A L F A B E T I Z A Ç Ã O ?

—  C I G A R R O S  A U M E N . 

T A R A M  50%  !
—  A G O RA  Ê Q U E O AD H EM AR  

D EV ER IA  D IZ ER  Q UE SÔ LH E  

R ESTA  R EZ A R .

Para mostrar que tipo 
de avião é comprado com 
os bilhões do Govêrno, 
basta dizer que, por moti* 
vos de segurança, êles vêm 
dos Estados Unidos dentro 
de navios.

As autoridades estão 
tomando tôdas as provi
dências a respeito do in
cêndio das fazendas: êles 
não. querem, de maneira 
nenhuma, que o fogo 
chegue ao Nordeste.

B RA SIL É ÊSSE P A ÍS  O N D E Sf 

C H A M A  DE "S A N T A  C A S A " UM  

N EG O C IO  Q U E N EG A  A U M EN 

TA R  OS SA LA R IO S  DE 13 M !L  

C R U Z E I R O S  D E  S E U S  

EN FER M EIR O S.

☆

-  EM MINAS, QUASE QUE 
H O U VE D ESF ILE  DE IN D EP EN .

D EN C IA .
—  POR Q UE ?
—  O D ESF ILE  IA  PASSAR POR 

U M A RU A , A TR A P A LH A N D O  O  

TRA FEG O  DE C A M IN H Õ ES  C A R 
REGADO S DE M IN ÉR IO , PARA  

O E X T E R IO R .

\

— Papai, que quer dizer 
IBAD?

— Indústria Brasileira 
de Arreglo de Deputado.

— Leu a declaracão do 
Ivã Fasslocher sô̂ re o 
IBAD?

— Não costumo ler 
concorrentes doc:*« ^ :rina.

Com êsse novo nreco 
dos cigarros, fvstó-
ria de accndor notas de 
quinhentos, ficou comple* 
tamente ultrapassada.

SE EU GONHECO MAIS 0 U MENOS ISTO AQUI, 0 INCÊNDIO CO PARANA' VSI SER
VIR A MUITA GENTE PARA ARRANCAR SÜBVEKÇAO 00 GOVERNO, A F Ü  

FORMAR SEO PALACETE NO CUARUJA ATINSIOO PELO ÜÍGESB10
m ,  o * . .
J L  13 ia



réentos
e a Nação

Seria uma superficialidade, ver na revolta dos sargentos, 
apenas uni ato de insubordinação. Desafio à decisão da justiça 
ou tentativa de subverter a ordem pública, em instante de tão 
intensa perplexidade nacional.

Há que entendê-la como um protesto. Violento mas funda
mentalmente justo, contra a impostura que se acoberta sob o 
falso manto da legalidade. Uma exegese estritamente literal do 
texto da Carta Magna, poderia, talvez, autorizar a decisão judi
cial. no sentido da inelegibilidade daqueles militares. Trata-se, 
contudo, de interpretação de um lexto ambíguo e contrário ã 
realidade brasileira.

Não se compreende que dentro do espirito da Constituição 
que st pretende popular, e na vigência de uma democracia que 
se afirma autêntica, se permitam restrições aos direitos civicos 
de cidadãos, }>elo simples fato de estarem mais diretamente a 
serviço do País. Evidencia-se a contradição interna da Consti
tuirão Federal, que, de uma parte, proclama formalmente a 
igualdade de todos perante, a lei, e em outra, estabelece um 
conjunto de discriminações dos postos eletivos aquela parcela 
do !><•'• que corstitue a base de nossas Forças Armadas.

fi intolerável essa restrição aos direitos dos sargentos,, 
poiqu» èles são cidadãos, eleitores, obrigados a participar do 
pr<irevso eleitoral pelo exercício do voto. Intolerável, igual
mente que se viole de maneira tão solene e flagrante o princípio 
de igualdadi de todos perante a lei. fundamento da ordem de
mocrática. Pela exclusão de analfabetos, praças de pré e sar- 
gento* da plenitude dos direitos políticos, se torna inautêntica a 
represe ntaçao popular, facilitando-se às castas privilegiadas, o 
dominio dc um eleitorado mínimo,.quase simbólico e que reduz 
o resultado das urnas à uma decisão nem sempre ditada pela 
niatoria, quando não simplesmente voltada contra os senis 
interesses.

O protesto dos sargentos veio demonstrar que a tese 
farisai» a de que a Constituição é intocável, inclusive ou princi
pal inerte nos seus êrros e omissões, vem agravando e tornando 
insustentável a situação do País, colocando-o diante de fatos 
consumados cada vez mais graves, provocando crises em prejuí
zo da vida económica nacional e retardando o processo político 
da nossa democracia.

O.» sargentos foram compelidos à ’revolta, não por espirito 
de rebeldia e sim pelo inatendimento de reivindicações justas 
e pacientemente reclamadas. O episódio sirva aos legisladores 
como prova de urgência da reestruturação político-social do 
Brasil, a partir da reíorma de uma Constituição que todos re
conhecem eivada dc êrros, equívocos e omissões, incapaz de 
refletir a realidade do País e mesmo comprometedora do desen- 
yolvimento nacional em todos os seus sentidos.

Estamos com os sargentos, pela extensão efetiva dos direi
tos democráticos a todos os brasileiros, e certos da justeza de 
sua causa, esperamos das autoridades, compreensão e lucidez, 
tanto no julgamento do grave incidente, como no atendimento 
de uma aspiração que não é especifica de uma corporação ou de 
uma classe, mas que hoje constitue uma clara exigência da 
opinião pública brasileira.



m/mm.

Nazi'Fascismo Comanda a Guerra 
Aos Negros Dos Estados Unidos!

(Texto de VITOR RêGO)

Quando- anos atrás. Josephine 
B aker exclamava. num comício 
em W ashington. que 03 negroa 
nort-e-americanos deviam voltar 
seus olhos para a A frica  ( ‘‘Meus 
irmãos- foi o sol da Á frica, da 
nossa Africa. que nos Quei
m o u . . . ” ) os ouviates ficavam  
im passíveis. N ão  era o sortilégio  
da Á frica  que podeVia tirar aque
les seres hum anos da passiv ida
de. E le s  jâ eram demasiado ame
ricanos para poderem voltar a 
ser africanos- Nem  tio  pouco se- 
r am movidos peio desejo de go_ 
zar as delicias da “ white of life” - 
N em  sequer pelo desejo de se 
abi*8 çarem na alcova- à raça b ran 
ca. ‘‘Estou pouco ligando para a 
tu i irm ã” —  é 0 ultimo e altivo  
slogan  dos negros norte-am erica
nos agastados pela forma como 
certos setores-da classe d irigen 
te ianque estavam tentando co
locar 0 problem a de sua luta . 
N ão é a Á fr ic a  que os atrai- nem 
0 direito de ir  diariamente ao psi
canalista. nem 0 dese.io de tomar 
0 café de manhã no TJffanys. 
nem 0 desejo de deitar ao mundo 
filhos mestiços. O que 0 negro  
nortt-am ericano deseja é o aces
so è instrução pública e ã fun 
ção pública em p* de igualdade  
com 0 branco. É  esse direito que 
a sociedade nortcam ericana- tal 
como existe atualmente h»o lhe 
pode dar sem provocar uma re_ 
volpgãd nas estruturas ianques 
cu jâs consequeneias- através da 
in-svitavel derrota do puritanism o  
hipócrita que move" boa parte das 
f-om unidades estadunidenses. po. 
deriam  acarretar- para 1* da des
truição certa de Madison Avenue 

õ próprio desaparecim ento de 
W all Street.

E S C O L A S  E E L E IÇ Õ E S

U »  exemplo b ru ta l: nos E sta
dos da antiga Confederação me* 
nos üe um por cento das crianças 
negras fazem  seus estudos junto  
com crianças b rancas. Os E sta 
dos. mais ‘ progressistas7 do Sul- 
como 0 Texas e 0 Tennesses- che
gam  no máximo- a uma in tegra
ção escolar da ordem dos dois por 
cen to .. .  A  discrim inação racial 
err.ende-se. .depois -aos restauran  
tes, hoteia, p.scinag, onibus etc... 
conform e é do conhecimento in 
ternacional. O único campo em 
que a- comunidade negra do Su ' 
revela 0 uso de alguns direitos - 
0 eleitoral onde- em media 2 ( 
por cento dos negros têm direitc 
a voto. com por exemplo 5% no 
Mississipi e 45% no Tennessee. 
Estado já  bem proximo do cen
tro 00  país. N o  norte 0 negro  não 
é perseguido de fornia cho
cante. Pode dizer-se que em cer
ta? comunidades, como era Nova  
Y(,rlc não existe diferença no tra 
tamento dispensado ao negro e 
ao portoriquenho ou- como no c.a- 
so do Oeste- ao m exicano. Mas 
só auem tenha visto 0 que ^âo os 
m iseráveis pardieiros de Chicago  
em o-f.e m ilhares de negros se 
açionaerara sem quaisquer condi

ções higiênicas pode entender co
mo entre 0 N orte e o Sul a dife- 
rençÉ uão é t*o grande como, ã 
priw eira vista, parece;

OS N E G R O S  M U Ç U L M A N O S

Km 1959 qttando visitamos os 
E U A  pela prim eira vez- os "n e 
gros muvulmahofí tinham acaba 
do de abrir uma loja em Los Àn- 
geles. Quem lhes tenha nota
do a severidade do porte e do 
gesto poderá perceber o mêdo 
que se apossa das popuiaçoes 
brancas qúe habitam próximo dos 
locais em que se reunem . O des
prezo que sentem pelos brancos 
só é com paravel ao que estes, na 
A fr ic a  do Sul, sentem por eles. 
X ao é por acaso que nutrem 3im' 
patias (pü^Vícaaiente exp líc itas!) 
pelo apartheid do dr- V er^oerd - 
nem ê por acaso que são antise- 
sem itas. P a ra  grande males 
grandes rem édios!'’ precoim a seu 
iídtr. M alcolm  X. iecusaudo-se a 
adetir ás manifestações em favor  
da integração Os ‘'negros mu
çulmanos’' s»o a favor da sepa
ração gíohal das raças branca e 
negra . Perceba-se a claramente- 
nesse racismo anti branco um 
terrível de»ejo de vingança, na 
medida em qut*, acreditando na 
fõrça de seu sungne acreditam  
que um dia poderiam fazer com 
que os escra\agi.s,tas <ie lu>ie vies
sem a so frer a iei ie  TaLão- Pelo  
seu culto do “sangue’ e do ‘ sol’’ 
(que  'e  a lberga  por detrás ds a l
tivez exterior de seu porte '1 os 
negios muçulmanos ‘‘são em nos
so tntender a facção naz i-fsse is - 
ta do movimento negro nos E U A .  
H çje são 200.000- ma?- amanhã, 
caso a segrega560 não se ja  aboli
da vàpidamente, poderão multi
plicar seu niímevo por dez ou. por 
vinte” .

Uma solução? A; disciplina do 
humanismo “"'Malista no caso Je

uma sociedade, direrente ou 0 hu
manismo c-rist^o no caso presen' 
te dos E U A -  Bastaria  aliás que 
a Pacem ln Terrie  servisse de 
gu ia  esplendoroso para os cató
licos norte-am ericanos e a obra  
seria facil de term inar ‘ Estabe- 
leamos como principio que *s  
mutuas relações entre com unida
des, politieas têm de ser regu la 

das peia veroaae que exige an
tes do mais- que se elimine des
sas íelaçóes toda a marea de ra
c i s m o . . " ) .  Mas a pressa com 
q u f os grandes instrumentos da 
propaganda ocidental procuram  
"en terrar a beia obra do Papa  
João X III é um sinal que a bata
lha estã muito lónge de ser g a 
nha.



L E V A N T A M E N T O  SÒ B R E O  
IBAD

O Procurador-Geral ila Re
pública designou o promotor 
Washington Bolivar de liri- 
to, bem pomo peritos «la SU - 
MOC, peritos do Impôsto de 
Renda e pegsoal especializa
do em Contabilidade para di
ligenciar em todo« os seto- 
rt;», a ftm de se configura
rem os abusos das entidades 
antinaclonais. Serão levan
tados os gastos era jornais, 
rádios e tvs das matérias pu- 
bliiltárias e contratos invi
síveis desta organizarão.

FORÇAS A R M A D A S  
A T E N T A S

O Ministério da («uerra es
tá atento ao problema iba- 
diano e nos dois últimos iu-' 
qtiéritos militares presididos 
p dcs  general» Crisanto de 
Figueiredo e Alm eidi Mo
rais, referentes ao caso do 
jornojista Hélio Fernandes e 
às agitações do tn-ibe M ili
tar, respectivamente, cons- 
w .u  diversos documentos e 
depoimentos que confirmam 
a ação do IB A D  entre as 
fôrças armadas, onde vários 
militares pertencem às «cru 
za ias», «ações democráticas» 
e movimentos profissional
mente anti-comunistas. Os 
feiviços de Inteligência do 
Ministério cuidam sigilosa
mente do assunto que en
volve mesmo a nossa sobe-- 
rania.

Na Câmara Fed**ral, sõ- 
mente og qu« mais estão pre-' 
Si-S aos arquivos da «P ro - 
iGOtien* continuam a servi
ço r,a agência internacional. 
Os que estavam iludidos em 
5" a boa-fé, os ingênuos, os 
ma-.s oportunistas, quando vi
ram a extensão do char
co ibadiaiio, abandonaram-no, 
resiando 03 carreiristas, e os 
que fazem do anti-comunis- 
mo profissão e fonte de ren
da. Isso pode ser constata
do ainda agora quando Ama
ral Neto, niMia tentativa d® 
reorganizar a entidade cor
ruptora, não consegue nem 
trinta assinaturas, quando a 
famosa A ç ã o  Deiiioorática 
Parlamentar êõmpreenrfia cen*, 
to e oitenta deputadDjçi^^-.^

A M A R A L  NÉTÕ  v

A figura de AnTarai Neto 
•n r*», durante tôda a- inve*- 
t% K *< en  tftri»« das ativi

dades do I15A1>, como sím 
bolo da subserviência aos in
teresses alienígenas. Fato 
qut- não constitui surprêsa 
pois já em sua campanha 
eleitora) para a Câmara Es- 
ladual, além dos financia
mentos recebidos com pro
gramas ua TY -lüo, Canal 13. 
ládio e jornais, custou an> 
cofres do IB A D  uma soma 
superior a seis milhões de 
cruzeiros. Sua propaganda 
foi totalmente financiada pe
las entidades terroristas, coi; 
a aquisição de Koinbls, Ru 
rais W illys que ainda se en
contram em seu poder e nas 
quais, ainda hoje, anuncia 
os seus comícios na Guana
bara. Sabe-se que o seu fi
lho foi funcionário da «P ro- 
motion», conforme declara
ção da srta. Klisabete ( 'a r 
neiro, secretária do sr. Ivan 
Iiasslocher, quando depôs pe- 
r.intj. a C P I. E’ do eonheci- 
mento geral, também que 
Amaral Neto recebeu sete 
miihões de cruzeiros para ir 
a Pernambuco faz-;r agita
ção e promover 1 binpanhas 
(ontra o governador Miguel 
Arrais. Descobriu-se ainda 
que Amaral Neto entrou em 
entendimentos, através de 
Vicente Barreto, ex-funcio
nário do 1BAL>, e ifénro de 
Gustavo Corção, com Ivan 
Hasslocher para ficar aluga
do ao IB AD , percebendo o 
salário mensal de Cr$ -MM) 
rail para comparece- em pro- 
í,ramas, comícios, etc .. que 
Hasslocher determinasse. Tu 
do isso, é óbvio, em »defesa 
tia democracia».

Por essa e outras Amarai 
Neto tentou im pelir de tô- 
das as formas possííeis que 

o seu patrão Ivan Ilassio- 

cher depusesse perante a 

O H , mancomunado <x>ni Laer- 
íe Vieira, relator da comis

são e que propôs a suspen

são dos trabalhos investi
go õ ores.

UÔN  C O N SC IÊ N C IA  E - 
CRISE  L

• ' - '  ■' •*’'
,t • Os demais líder.e.* udeni£-;

jpn tra  a sufíiWvfio-re 
lelâ continuidade do.. inqué

rito, demonstrando uma ati 
tud-« contrária à do relator

Apos o fechamento do IBAD, 
de algo que intitulou Comitê 

«democracia»,

o deputado Amaral Neto empossou-se na presidência 
contra o Comunismo. Na foto, Amaral Neto defend»- a 
ou seja, 0 pa gamento que o IBAD !he dá
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O Ministério, das Relações Exteriores do Peru fornece 
aos cidadãos peruanos que desejam viajar o seguinte par- 
saporte: «fcste passaporte é válido para viajar a todos 
países, por um ano. a partir da data de sua expedição . 
Agora, quanto ao visto: «fcste passaporte não é válido 
para viajar à URSS, RDA. República Popular da China, 
Oiba, Iugoslávia, Albânia, Bulgária, Coréia do Norte, 
Tcheco-Eslováquia, Hungria. Mongólia, Polônia, Komfinia. 
e Vietnam do Norte, i '01110 se vê do mundo peruano só 
fazem parte os países do «Mundo Livre», do qual o Peru 
é apenas 11111 apêndice.

Apesar dos pareceres e influência (dólar) dos srs. 
Vicente Rao e Lucas Lopes, dois americanos radicalizado« 
no Brasil, a Hanna perdeu o privilégio que vinha manten
do de explorar, através de liminar ilegal, o ferro, a bau- 
xita, dolomita e manganês, do quadrilátero ferrífero de Mi
nas Gerais. A decisão tomada pelo Tribunal Federal d* 
Recursos, devolvendo ao Estado uma riqueza calculada *m 
quatro bilhões de toneladas cúbicas de minério de ferro, 
avaliada em mais de 200 trilhões de cruzeiros, teve votss 
favoráveis dos ministros Armando Rollemberg, Raimundo 
Macedo, Henrique D’Avila e Amarildo Benjamim. A tavc/r 
da emprêsa americana ficaram Mrs. Godoy Ilha e Oscar 
Sara iva .

A  Comissão de Atividades Antiamericauas. da Cãrnara 
dos Deputados dos EUA, instituiu uma «C P I»  para apu
rar as ligações dos estudantes que recentemente voltaramy 
de Cuba, e uma entidade estudantil-operária progressista. 
Durante a últiina audiência, foram retiradps do ( j - *•

‘ rCflmara, por rneio de cassetetes, efc«6 ipurrõe|
. estudantes e. oufras -pesgoas que fttVii/JêstáWa 
Yeni V  depoimento <l*'.-&ti>Aãi»te Jiô
.-«•Jarou :. «Acredito que , 0 socialismo é 
por fim ao racismo;? e-s^h  0 'socialiímpjjybi ”
com legisladores que séjanj noÉsosí^rdaáeI?_ —__
tantes, e que não « «  elegem apenas porque Im pede» o* 
negros de votar».

apesar de amarai neto, nova tpi m  
investigar origem dos recursos: ibad

O ob je tivo  da nova C P I é apurar a origem  dos 
recursos financeiros do IB A D , já  que os dados co
lhidos anteriorm ente caracterizaram  n itidam ente a 
corrupção e le ito ra l. Nesse aspecto o assunto já  m e
receu m esm o a atenção do próprio  Poder Judiciá
rio, através da representação encam inhada pelo 
deputado José Aparecido (U D N ) ao Suprem o T r i
bunal E le itora l e das providências adotadas pelo 
procurador geral da República, denunciando os 
crim es do IB A D  aò ju ízo  da P rim eira  Instância.

Já se encontra em  ativ idade a nova  Com issão 
Parlam en tar de Inquérito , instituída pela Câmara 
Federa l para prosseguir as investigações no IB A D  
e entidades c-ongêneres. Com o se sabe, numa ten
ta tiva  para im pedir que depusesse perante a com is
são o sr. Ivan  Hasslocher, d iretor-chefe da òrgani- 
zação, o grupo de parlam entares com ponentes da 
C P I an terior vinculado ao IB A D  conseguiu sua 
dissolução, alegando que, com  o decreto presiden
cia l de fecham ento do órgão, estavam  feridos os 
“ brios do Congresso N aciona l” .

Ijierte Vieira, porta-voz de 
Auutral Neto na Comissão. 
Abriu-se então a -rise den
tro da U D N , quando Amaral 
Neto em desespêro de causa, 
tentou a exclusão do depu- 
tedo José Aparecido dosqua- 
dios da U D N  e a destituição, 
da liderança do deputado 
Adauto Lúcio Cardoso, no 
fitie foi contrariado pelos

componentes da c h a m a d a  
«Bossa N ova» udenistas e pe
los homens honestos do seu 
partido que lhe afirmaram  
não ser a UD N  uma sucur
sal do IB A D . Em «contrapo
sição aos políticos que opta
ram pela continuidade do in
quérito parlamentai-, restou 
uma meia drtzida, como Gil 
Veloso, o nazista e ex e'pião

germânico Raimün *o Parti
lha, Herbert Levi i'it*;ts 
Soares a quem Getntio ' ‘ar- 
"HS chamava, muito piòprin- 
loente, de «Centauro 'lo* 
Pam pas», por ser tnttmlf 
l-urro e metade cava’o, caijl- 
taneados por Amarai Neto 
que ameaça céus K te rn  rom 
tim nôvo IB A D  que éle quer 
fundar.



c a r d e a l : b r a s il , u r g e n t e  
É UM JORNAL DE CRISTÃOS

com jornais vcitacos para 
problemas temporais, acoute. 
ce o mesmo que ocorre com os 
partidos políticos* Pocter 

*xistir — e existem —  parti, 
dos df cristo oti de cat6J;cos 
mas não um p a r t i d o  
cristão. um partido católico, 
porque a Ig re ja  não pode se 
identificar com nenhum  
partido político- E ' desejá
vel que haja vários parti* 
dos de cristãos e até mesmo 
que todoe os partidos exis
tentes sejam de cristãos".

Concluindo a comparação- 
notou o Cardeal Motta que 
um jornal dirigid'o por lei
gos cristãos, que estendem  
o seu apostolado ao plano  
temporal, ê obra d ifieil e 
m eritória .

V ISÃO  D A  IG R E JA

Num a conversa fluente e 
agradável, o Cardeal Motta  
manifestou vários pontos 
<te sua visSo clara  e pro
funda doa problem as da 
Ig re ja  no mundo e em nos
so País. Destacou a impor
tância do apostolado dos 
leigos, aludindo às direti. 
vas insistentes do atua) P a 
pa Panlo V I .  Ressaltou que 
este pontifice prolongando  
e até mesmo ampliando as 
linhas traçadas por João 
X X III ' estabeleceu a parti
cipação de leigos no conci
lio, como igualm ente a lar
gou as dimensões ecumêni
cas da Ig re ja . Com efeito, 
lembrou o Cardeal-A rceb is- 
po de São Paulo- Paulo V I  
convidou para observado
res não f<4 cristãos cão.ca- 
tólicos- mas tambína lideres 
de outras re ligiões.

O Cardeal Motta externou 
a sua convicção de que no 
atual pontificado a Açãc 
Católica terá redobrado vi* 
gôr e se expandirá em todos 
os setôres. Inclusive em 
Sâo Paulo, onde ela supera
rá  todos os obstáculos e to
dos os seus conhecidos ad
versários .

J O Ã O  X X III  —  P A U L O  V I
Sorrindo daqueles q u e  

põem em duvida o empenho 
do atual pontifice em dar 
continuidade à obra reno
vadora de João X X III, o

Cardeal Motta chamou a 
atenção sSbre vária» at tu. 
des assumidas nestes p ri
meiros meses do nôvo pon
tificado -as quais eviden
ciam que Paulo  V I não fu 
girá do ritmo e do estilo de 
eeu predecessor.

Fez menção de palavras  
recentes do Santo Padre- de 
exaltação à memória de 
João X X I I I :  ‘‘M ais parecia  
um panegírico de canoniza-

çâo. do que mesmo a tradi. 
eional linguagem  com que 
um papa costuma re ferir-se  
ao seu antecessor no trono 
de São Pedro” . Sôbre o pró
prio desenrolar do concilio, 
assinalou o Cardeal-Arce- 
bispo que a escolha que o 
Sumo P on tifice  acaba de 
fazer dos quatro cardeais- 
presidentes- é uma prova de 
que Sua Santidade quer le
var em frente- com decisão 
e rapidez, o que fo i ence
tado pfclo papa que o ante.

.. _____________________  J

PARA VEREADOR ESCREVA 2223

DI OGO M A R Q U E S
(Advogado e jornalista)
Por melhores condições de vido ur- 

bcna e contra lodo o sistema 
espoliativo do povo

cedeu. De fato, trata-se de 
quatro purpurados profun
damente identificados com 
a obra conciliar e dos mais 
abertos ao espirito de re
novação e às aspirações do 
mundo moderno.

CO M PREEN SÃO

Tratando de ponto de dou
trina  ou de problemas após- 
tólicos- o Cardeal Motta se 
caracteriza pela compreen
são dos homens e simpatia 
pelos seus problemas. “N ã0 
devemos tornar mais d if í
c il do que (  o caminho do 
céu- lembrados da palavra 
do Senhor: “0  meu jugo é 
suave e o meu fardo  é le
v e ” . Estes princípios se 
aplicam  à nossa ação pasto
ral, à orientação das cons
ciências ãs quais só deve
mos impôr as obrigações 
certas e jamais intimar- 
lhes como devêr aquilo que 
nos parece duvidoso” .

Exem plificando com San
to A fonso de L igório , cnja 
moderação é enaltecida pe
la Ig re ja  que o propõe co
mo um modêlo aos confes
sores e pastores de almas. 
Com a mesma magnanim i
dade referiu -se o Cardeal- 
Arcebispo de Sâo Pau lo às 
lutas da Igre ja , aos seus 
adversários e até mesmo 
àqueles que nfio compreen
dem a ação dos bispos, pro

curando en vo lv ê - lo s  em 
suas maquinações politicas.

V Á R IA S  
Em meio à conversa man

tida com a direçã y de B R A 
SIL. U RG EN TE , o Cardeal 
M otta com grande jo v ia li
dade falou de vários assun
tos que revelaram  a fineza 
de seu ju lgam ento e o seu 
contato com os problemas 
da m aior atualidade. Des
tacamos: a importância da 
classe operária e da parti
cipação estudantil na vida 
dem ocrática. Os trabalha
dores constituem, com e fe i
to- as camadas mais am
plas da população e, dentr« 
os estudantes de hoje' de
vem  surgir os futuros d ir i
gentes do País. A inda sô
bre os estudantes- o Car
deal manifestou que- desde 
os seus tempos de unjversi. 
táirio, sentiu, de maneira 
como que experimental- os 
problemas espirituais da
queles jovens e a necessi
dade de lhes levar o evan* 
gelho. A ludindo a presen
ça de padres aa politica- 
partidária- evocou velha l i 
ção de seu pai, politico m i
neiro, neto do prim eiro pre- 
siuente de M inas G era is: 
‘0  padre não pode ser po

litico . Porque entã0 será 
mau padre para ee tornar 
um bom politico ou será um 
mau politico no seu empe
nho de ser um bom padre. 
Geralmente êle é mau po li
tico e mau padre” .

-
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UBERDADE 
CRISTÃ

Realismo no Amor é 
A Marca de Jesus!

N o plano político e social, a atividade cristã vem 
a scr uma procura leal e lúcida do Bem Comum, 
na plena consciência da. extensão e dos limites, tanto 
da liberdade própria como da autoridade legítima.
A  autoridade e a liberdade se orientam para o mesmo 
objetivo, o Bem Comum, cujas exigências concretas a 
autoridade deve definir e prom over em cada mo
mento, e o individuo deve buscar de maneira cons
tante.

O  cristão, realmente adulto e responsável, terá 
uma atitude de deferência e de obediência ao poder 
constituído, dentro dos limites da competência dêste. 
Jesus Cristo fez questão de apontar-nos um exemplo 
extremo, no plano religioso: “ N a  cátedra de Moisés, 
séntaram-se os escribas e fariseus; fazei portanto e 
observai tudo o que vos disserem, mas não imiteis 
o seu modo de proceder”  (M t. 23, 2 ).  Diante de 
uma ordem recebida ou de uma diretiva autêntica, 
não se discute a qualidade intelectual ou moral dos 
detentores do Poder.. O  que interessa à nossa cons
ciência é verificarmos que a àutoridade se exerce no 
plano e na extensão de seu domínio próprio.

A  esta sincera aceitação da obediência, o cristão 
terá que aliar um forte sentido da liberdade. Não 
se esquecerá jamais daquilo que o  Apóstolo S. Paulo 
proclamou: “ E ’ para que permaneçamos livres que 
o  Cristo nos libertou. Ficai pois firmes e não vos 
dobreis novamente ao jugo da escravidão” . (G a l. 5 ,1 ). 

■* Esta liberdade cristã é, hoje mais do que nunca, 
indispensável. Face à complexidade dos problemas 
temporais, o  cristão há-de ter a coragem do em
preendimento e do risco, juntando o espírito de ini
ciativa à docilidade aos ensinamentos divinos, trans
mitidos pela Igreja. A  aplicação dêsses ensinamentos 
à realidade concreta, às exigências de cada.momento 
histórico, caberá primordialmente ao trabalho e até 
mesmo ao pioneirismo dos cristãos leigos.

Nem  clericalismo, nem laicismo.
O  clericalismo seria reconhecer à hierarquia ca

tólica uma competência universal no domínio das 
questões políticas, técnicas ou econômicas. O  laicis
mo seria o  desconhecimento de sua competência na 
dimensão religiosa e moral de todos êsses problemas 
de ordem temporal.

Muitas vezes seremos levados a exclamar com 
Jackson de Figueiredo: “ Com o é difícil ser cristão!”  
D ifícil não renegar a obediência diante da mediocri
dade, da lentidão ou da estreiteza de quem por acaso 
a exerce. D ifícil, crucificante, não sacrificar a liber
dade, cedendo à tentação do menor esforço, que só 
se envereda pelos caminhos batidos.

D ifícil, heróico, crucificante, ser cristão.
Mas paga a pena, aceitar o  desafio de Jesus 

Cristo. E  tudo apostar no seu Evangelho.
Frei Carlos-Josaphat, o. p.

“Am or fraterno e icalista, capaz d « dedicação e até mesmo de dar a rida 
pelo bem do próximo se necsísârio. tais as características da veTdadeira caridade 

ensinada por Jesus C V s íq ”  —  di&se Frei Carlos Josaphat, no curso d« sua 7 a au>* 
sobrç o evangelho de São JeSo.

L A V A P É S

Nesta aula, o padre domini
cano discorreu sôbre os capi- '  
tulos 13 a 17 do V I Evange
lho, destacanao a cena do la 
va.pés. os dois discursos de 
despedida e a oração sacerdo
tal de Jesus antes de Seu 
sacrifício redentor. Comen
tando o capitulo 13 em que 
São João descreve a atituae 
do Mestre que lava os Pés de 
Seus discipulos, o conferencis
ta sintetizou o sentido deste 
episódio, da form a seguinte: 

‘ ‘L a v a r  os pés aos compnsais 
era então um oficio de escra
vo. Assumindo tal posição, 
Jesus quis m ostrar aos disci
pulos que sendo Senhor se 
fazia escrayo para convidar a 
tod’os com o Seu exemplo a 
se colocarem a serviço dos 
homens. Assim, com uma pe
dagogia concreta, inicia.se a 
formação da Igre ja  no sentido 
da verdadeira caridade, que 
não consiste em alguns gestos 
isolados de filantropia mas 
na total doação do homem a 
serviço d'e seus irm ãos” .

D E S P E D I D A

Frisou  Frei Carlos que as 
palavras de Jesus nesta sec
ção do IV  Evangelho, se diri
gem especialmente “ aos seus” , 
isto é, constituem uma instru. 
ção tôda especial para a Sua

comunidade que E le  quer for. 
m ar segundo o Seu espírito. 
Daí o caráter de intimidade e 
de profundidade desses últi
mos discursos que se apresen. 
tam como unia despedida do 
Mestre à sua Igre ja .

Destacou o frade dominica
no dois discursos de despedi
da que compreendem os ca
pítulos 14 a 16. Notou que 
com o vocabulário mais sim
ples e mais comum, Jesus 
transmite a revelação mais 
sublime dos mistérios d'e 
Deus e de nossa relação com 
E le. Exemplificou com o ver
bo “permanecer" empregado  
pelo evangelista para designar 
a estabilidade do amor, da 
obediência e da  conformidade 
entre Jesus e Seus discipulost 
em frases como: "Perm anecei 
em Mim, assim como Eu per
maneço no P a i” . As grande3 
Unhas dos últimos discursos 
de Jesus Cristo foram  apre
sentadas como a revelação da 
vida intima de Deus, do mis. 
tério d a  Santíssima T rin . 
dade e da Sua comunicação a->s 
homens através do  dom de 
Jesus e do Espírito Santo. 
Mereceu especial destaQue a 
exposição sObre a caridade co
mo dom supremo, que vem de 
Deus “ que é am or” b como 
v irtude da perfeição cristã 
que nos une a Deus como Pai 
e aos homens como irmãos.

O R A Ç Ã O

S A C E R D O T A L

Finalizando estendeu.se 
Frei Carlos Josaphat sôbre o 
capitulo 17 de São João. de
nominado comumente ‘‘oração 
sacerdotal” . Salientou que es
ta oração conta hoje com a 
predileção de todos os grupos 
cristãos, especialmente aque
les que estão em polgados pelo 
ideal ecumênico a pela nostal
g ia da unidade. D e fato. d i
rigindo-se ao Pai, Jesus reza 
pedindo que a glória de Deus 
se comunique aferav^s Dêle 
aos Seus discípulos imediatos 
e a todos a<juel»s Que hão de 
crêr em Seu nome atè o fim 
á’os séculos. Com o texto na 
mão, Frèí Carlos deu grande 
enfase  às características da 
unidade, segundo Jesus Cris
to, isto é. o conhecimento in
timo de Deus, a comunhão no 
amor. a v itória sôbre todos 
os egoismos individuais e co
letivos. “Desgraçadamente, —
concluiu o dominicano ,—  o» 
cristãos estão desunidos pre
cisamente por não realizarem  
este programa de Jesus Cria- 
to " ,

__ Próxim a avlft: A  P a lx io
de Jesus no Evangelho d * S io  
João” - D ia 23, às 20 horas, no 
convento dos dominicanos, em 
Perdizes.

EVANGELHO 

DA UNIDADE E 

DO AMOR

Curso Biblico-Doutrinal sobre o Evan
gelho de São João.

Aulas de Frei Carlos Josaphat o. p. 
Às 2as.-f eiras no Convento dos Padres 

Dominicanos.

RUA CAIUBI, 126 -  PERDIZES. 
São  P a u l o - C a p i t a l



m Moita 
Desafiam Presidente JG!

Ninguém sabe explicar, mas verdade é que a nova Comissão Par
lamentar de Inquérito, organizada para investigar os negócios, métodos 
e objetivos do IB A D  e IPÊS, agora sob a presidência do deputado H isses  
Guimarães, até 0 momento não deu o ar de sua graça. Os trabalhos con
tinuam paralisados, o indivíduo Ivãn Hassloeher ainda não foi intimado 
a comparecer ao banco do? réus. nem foram tornados públicos os extratos 
de contas do IB A D  nos bancós estrangeiros.

‘•PROM OTION’*
Sabe-se, contudo, que o govêrno federal está disposto a promover 

dissolução judicial também da ‘•Promotion”, além do IB A D  e da A D E P .' 
A  “Promotion*’, conforme todos sabem, era a misteriosa agência de pu
blicidade do referido Hassloeher que controlava os bilhões de cruzeiros 
na campanha de corrupção da vida política nacional.

Espera-se, ainda, que oí procuradores da República, com base em  
documentos recolhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, movam, 
nos próximos dias. ações contra aquelas entidades. A  do IB A D  correrá 
em Brasilia c as demais no Estado da Guanabara.

STF N E G A
Fracassaram os ibadianôs na sua tentativa de conseguir do Supre

mo Tribunal Federal, segurança contra o decreto do presidente João 
Goulart que suspendeu as suas atividades. Aquela alta côrte de justiça, 
por unanimidade de votos, indiferiu o pedido.

DEFÊSA
Cte “institutos democráticos” que até então eram defendidos ex

clusivamente pelas líderes udenistas, pessepistas, pessedistas e integra
listas, agora estão sendo advogados, com grande entusiasmo, por todos 
es dirigentes da famosa C O N C L A P - Pará  tanto, estão usando a C P I 
sôbfe pressões, o que fez recentemente o sr. Alberto Byingtoa Júnior, 
president# do Cónselhô Superior das Classes Produtoras.

Er.quanfO issô, o ex-presidente da CPI sôbre 1BAD-IPÉS. deputado 
ibadiano Pevaccbi Barcelos continua rti-etribuindo entrevistas aos jor. 
na is, em defesa daqueles órgãos do terrorismo político e económico,

DESAFIO

Enquanto providências mais enérgicas não sSo tomadas pelo go
verno nem a nóva CPI reinicia efetivamente os seus trabalhos, elemen
tos ligados ao IB A D  e IPÊS. com escandalosa desenvoltura, continuam 
agindo, num verdadeiro desafio ao presidente da República. Estão crian
do dezenas de entidades còm o objetivo de prosseguir o trabalho cri
minoso do IB A D  -e IPÊ S .

Ainda agora, foi registrado no Cartório Dr.. Medeiros, a Aliança

Ministro d » Justiça desafiado; t  agora. Abelardo?

Democrática Brasileira, sucedâneo paulista do IB A D  e A D E P . A  novâ 
entidade “democrática” pertence á família Levv, uma vez que a quaeô 
totalidade de seus membros são filhos ou parentes do deputado e bífo- 
queiro Herbert Levy. Os fundadores da “coisa” são: Luis F ern an d o  Levy, 

Sérgio Vlhóa Levy. E loisa Levy Vilela, Fernando Dlhôa Levy, Harberí 
Victor Levy filho  e Eduardo Alfredo Levy Júnior.

' i

? I

DORIAN JORGE FREIRE
Compreendo que a reação, 

histérica, mal educada e ines- 
crupulosa, utilize todos os re
cursos para alcançar os seus 
objetivos espúrios. Dela seria 
tòlice esperar um gesto de 
patriotismo, uma atitude de 
sensatez, uma medida de 
equilíbrio. Bôbo seria esperar 
que ela lutasse nos limites da 
dignidade. Não causa nem 
poderia causar, portanto, 
qualquer surpresa, a utiliza
ção que eia vem fazendo de 
determinadas pessoas para in
juriar e caluniar éste jornal 
ou para combater as causas 
populares e brasileiras. Jogar 
contra nós as diatribes ner
vosas de medíocres e desfru
táveis narinos e juvenais, é 
coisa sem qualquer importân
cia. Aproveitar a idade críti
ca que está vivendo, melan- 
còlicamente, Gustavo Corção, 
é uma impiedade grosseira 
mas comum entre os reacio
nários. No final de contas, 
Corção não soube envelhecer, 
não respeita os cabelos bran
cos de uma cabeça outróra 
inteligente, de pensador cató
lico passou a intrigante pro
fissional, de escritor passou 
a advogado do IBAD, da mi
litância cristã passou à pre
gação do ódio e se presta 
múito bem à tarefa inglória 
que lhe foi confiada. Vítima 
de um dinâmico processo de 
desmoralização, »  reação não 
poderia contar, neste instan
te, com algo meihor do que

DOM JAIME £  A IMPOSTORA
os narinos e juvenais. Nem  
aproveitar alguém que não 
haja chegado ao estágio de 
Corção, ontem pensador mà- 
ritainista, hoje ideólogo de 
IB A D -IA P S  e sócio dos Hass- 
locher e Am aral Neto. A sa
bedoria popular diz que 
quem não tem oâo, caça com 
gato. Entre narinos «  juve
nais, corças e corções, gori
las, gorilirthas e gorilhões, a 
reação encontra o seu próprio 
ambiente.

DOM JAIM E

Não use, no entanto, na sua 
vileza monstruosa, desmorali
zada e sem máscara, a figura 
venerável de Dom Jaime de 
Barros ' Câmara, ' o Cardeal- 
Arcebispo do Rio de Janeiro. 
Aquele nâo se presta à mes
quinharia. É possível aem 
sempre concordar com o car
deal carioca, especialmente 
nas suas opiniões sôbre polí
tica e realidade brasileira. É 
impossível, no entanto, espe
cialmente aos que conhecem 
aquele cardeal, duas opiniões 
sóbre êle. Conheço Dom Jai
me Câmara, desde quando êle 
era humilde bispo d e . uma 
humilde diocese nordestina. 
Entre as lições que o menino 
de ontem aprendeu, estava a 
que mandava réspeitár, ad
mirar e estirriax o grande «

operoso bispo. Pôr êle meus 
Pais tiveram uma admiração 
que se manteve inalterável 
até à sua morte. O  padrinho 
que o menino potiguar esco
lheu, de livre e espontânea 
vontade, é um homem de 
bem, sério e digno. Incapaz 
de leviandade e muito menos 
de ura ato menós nobre. Dei
xou na longínqua e pequena 
diocese de Santa Luzia do 
Mossoró, úma legenda nobili- 
tante de dignidade e traba
lho. Ninguém mais digno e 
ninguém mais trabalhador-. 
Ninguém mais querido e nin
guém mais respeitado. Para  
a minha gente, continua até 
hoje sendo “o bispo de Mos- 
sorô ” , amado por católicos e 
nâo católicos, lembrado en
tre saudades por todo o povo, 
inclusive pelos trabalhadores 
humildes das minas de gêsso, 
das plantações de cêra de car
naúba e do parque salineiro. 
É intolerável tentem envolver 
o Cardeal Câmara na grande 
.mentira armada para sufocar 
êste País. Ê um desrespeito a 
Dom Jaime, uma áfronta à 
Igreja e um desafio à comuni
dade católica de todo o Brasil.

O P O S I Ç Ã O

A  artimanha imoral não 
passa despercebida. Jornais 
que. atacam a Igreja, que re

centemente desrespeitaram a 
memória de João X X III e de
formaram palavras de Paulo  
VI: jornais que se confessam 
arautos do liberalismo eco
nômico que a * Igreja conde
nou; jornais que injuriam e 
caluniam o Cardeal Motta e a 
maior parte dos bispos e reli
giosos de São Paulo, querem  
fazer acreditar que o Cardeal 
Câmara é O padrinho de sua 
luta e apresentá-lo como líder 
de uma reação que estrebucha 
nos últimos estertores. Da 
mesma forma como tentam 
opôr Paulo VI a João X X III, 
na manobra mais vil de que 
há noticia, procuram, agora, 
opôr o Cardeal "Motta ao Car
deal Càmâra. Como se na 
unidade, a Igreja não tivesse 
das inelhores provas de sua 
instituição divina. Despejam  
sôbre o Cardeal Motta tôdas 
as calúnias, tôdas as injurias, 
todos os agravos e usam como 
defesa para tanta indignidade, 
o nome respeitável do Car
deal Câmara. Como se Dom  
Jaime compactuasse com a 
imoralidade ou pudesse tran
sigir com a jná fé. Que a 
reação use dó que ê seu, fique 
com o que é seu e passe muito 
bem. Mas que não queira en
volver, na grande impostura, 
um homem cujo nome deveria 
pronunciar -com majs respei
to. Se tiver condições reais 

e a licença indispensável para 

pronunciar aquele nome.

:
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EMPRESA
A  solução para o problema da aviação comercial brasileira é a 

companhia estatal: a única empresa nacioiwl que conseguiu até ter lu
cros quando todas as outras davam prejuizo foi a V A S P , administrada 
pelo Estado de São Paulo. Ao lado dessa companhia brasileira estão as 
companhias estatais estrangeiras que também dão lucro: A ir  France 
(França), B O A C  e BE A  (Inglaterra ), Q A N T A  (Australia), Ethiopian 
(Etiópia), Japan A ir Lines (Japão). KL.M (H olanda) Swissarr (Suiça), 
Avianca (Colom bia) e S A S  (Escandinavia) e Ibéria ((Espanha».

AÇ AO  D IS C R IM IN A T Ó R IA

A Aviação  Aérea São Paulo  
sempre foi a empresa nacional 
que menos favores teve do po
der publico. N ão  tem nenhuma  
linha exclufrva, não explora ne
nhuma linha internacional.

É a companhia B raâ ile ira  que 
menos subvenções recebeu: até 
1945 recebia su-bvenção menor 
que qualquer outra em presa. 
Entre 1946 e 1956 nada recebeu. 
Entre 1950 e 1954, apresentou  
fase  de déficit^ em virtude de 
atitude discriminatória do go
verno federa l. A té para  reequi- 
par-se teve de contar com re
cursos proprios. não obtendo 
subvenções. Já a partir de 1955- 
reequipada, a empresa entrou 
em fase de lucro, sendo que em 
1961, por exemplo, apresentou  
superavit de Cr$ 118 000 00000
contra déficit de Cr$ .........
865.000.000 00 do Consorcio  
Real A erov ias .

SE M  E M P R E G U IS M Q

Desmentindo a afirm ação ds 
que o Estado é mau patrão, a 
V A S P  transporta m ais p assa "  
geiros por em pregado do que a 
V A R IG , 'em presa privada. É a 
seguinte a comparsução entre as 
duas em presas:

V A R IG : 100.000 passageiros/  
km por empregado/ano.

V A S P : 142.000 passageiros/  
km por em pregados/ano.

Também no aumento de trafe
go a empresa estatal • vem ga
nhando. De 1956 a 1950. a V ia 
ção Aerea São Paulo aumentou 
2-19%, contra 1.37% das em pre
sas p rivadas. -

A  V A S P  é a empresa nacional 
de aviação que menos deve para  
a Previdência Socia l: apenas 
4,6% do total da industria en
quanto a V A R IG  deve 47%.

V IG IL A N C IA  

O utra  vantagem  da empresa 
estatal é que está sempre sob a

vigOlancia do governo, da A s 
sembléia, d a -o p in iã o  publica . 
Isso orna mais d if iceis as nego
ciatas. Tal não acontece com as 
empresas particulares que ma
nejam como bem entendem as 
subvenções recebidas do gover
no. Da Comissão Parlamentar 
de Inquérito que investigou a 
aviação com ercial no B rasil 
apenas a V :ação A erea  São Pa-u~ 
lo consegu.u sair incólume.

J U S T IF IC A T IV A S

Sobre a estatização das em
presas de aviação, diz o p ro 
fessor A rp  Procopio de C a r 
valho, do Instituto Tecnologico  
de Aeronáutica : “ A  navegação  
aérea não é um “ negocio” como 
outro qualquer nem sequer um 
serviço publico como outro  
sualquer. mas suas múltiplas 
implicações internas, tangen- 
ciam  e ‘até se confundem  com a 
soberan ia nacional, não podendo 
portanto, seu exercício ser en
tregue a interesses privados, 
quer em regime de competição, 
quer em monopoüo” .

P a ra  ilustrar, veja-se o caso 
da K L M  empresa estatal holan
desa. Seu presidente é um ex- 
m inistro das re ’açõe8 exterio
res diplomata de ca rre ira . Isso  
pode evitar com plicações cómo 
a em que a Pannair colocou o 
governo brasile iro  ao dar seu 
total apoio ao regim e de Sala* 
zar.

A inda a mesma questão, po
de ser analisada sob o aspecto 
puram ente finance iro . O B ra 
sil é um pais de enorme super
fície, ainda praticamente des
povoado em seu interior. Ora, 
comercialmente as unicas li
nhas que podem oferecer lucros 
são as intenc.ona s e as que li
gam os grandes centros. M as o 
papel da aviação é muito mais 
extenso. Deve ser a “ bandei
rante* que vai desenvolver as 
regiões a fastadas e iso ladas. 
Esse serviço, entretanto é de fi
citário, interessa ao particu lar.

l i
'

a

■ •

E X E M PLO  INTEIRNA C IO N A L

Muitos paises mantêm o sistema 
de monopolio estatal na aviação, 
na maior parte dos casos com lu
cros. França, Inglaterra, Australia, 
Canadá. Chile, Etiópia, índia Es
panha < empresas de capital exclu
sivamente estatal); Holanda A le 
manha, Escandinávia, Italia, Suíça, 
Japão e Colombia (empresas mis
tas, sendo nsajoritario o capital es
tatal), são alguns dos países que 
preferem investir diretamente nas 
empresas, tentando obter lucro, ao 
corvtiario do Brasil, que investe nas 
companhias particulares sem ne
nhuma vantagem tirar disso.

LUC R O S E PR EJUÍZO S

O quadro abaixo dá uma idéia de 
como é desvantajoso para o Brasil 
manter em mãos de particulares as 
companhias de aviação 
Em piv^ii estatais %  de lucro 
Q A N T A  3.5
BO AC  1.7
HEtA 3,7
IiBBRiIA 2,1
K L M  2,8
SWISSAiR 2,7
J A P A N  8.9
A V IA N C A  4,8
A IR  FRANCE 0,6

Klrasit %  ãe prejuizo
Empresas 
particulares
subvencionadas 10
pelo
Estada

C O N ST IT U IÇ Ã O  D A  EM^KB-SA  
Ha três maneiras para se formar 

a Aerobrás: l  o Empresa estatal; 
2-0 Empresa mista; 3.o Empresa co- 
munitaria;

Estatal: Controlç total e comple
to por parte da União 

Mista: A  União detem a maioria 
das ações sendo as restantes ven
dáveis. •

Comunitaria: Os acionistas majo- 
ritarios são os funcionários da pró
pria companhia sendo suas ações 
iwíendaveis. A  União detem o res
tante das ações.

A TR IBU IÇ Õ ES  
l o  Exploração, em regime de 

monopolio, ua reae aérea domesti
ca;

2 a Exploração em regime de 
concorrência, com as empresas es
trangeiras, das linhas internacio
nais; . ’è - í'

3.0 Estabelecer linhas subvencio
nadas nas regiões de pequena den
sidade demografica do pais, para 
promover a integração e desenvol
vimento da nação-

4o Ministrar cursos de form ação  
de aeronautas e aeroviarios-

5.0 Çoordenar o ensino e pesqui
sa da tecnologia aeronautica.

8.0 Promover e incentivar a cria
ção da industria aeronautica;

7 o Estabelecer a padronização da 
frota aerea; possivelmente com 
adoção de 4 tipos apenas de aero- 
navís;

a ) —  Aeronave de pequena to
nelagem para serviços de taxi-ae- 
reo, ambulàacia, aerototogranome.
tria, etc.

b ) —  Aeronave de média tonela
gem para rotas curtas-

c ) —  Aeronave de grande tonela
gem p»-ra rotas longas- 9

d ) —  Aeronave a reação de gran
de tonplagem para rotas interna
cionais.

8.Ò Explorar atividades correlatas 
tait como: taxlaereo, correio, ae_ 
íototogranometria etc.

9 o Tomar medidas para .elevação 
da segurança de vôo, tais como: 
remodelação de aerodromos. de 
serviços de rádio comunicação, d© 
rádio navegação de manutenção*

■ etc-

A  ENCANBPAÇÀO

Para avaliar a justa indeniza
ção ás companhias que forem en
campadas, levar-se-ão em conside
ração. entre outras, as seguinte* 
normas:

a) avaliação das aeronaves, pe
ças e equipamentos pelos preço» 
do mercado internacional.

b ) avaliação dos bens imóveis pe
lo custo historico;

c) do pagamento serão deduzi
dos os débitos à Fazenda Nacional, 
aos institutos de Prev. Social, a ter
ceiros, os favores cambiais e sub
venções concedidas, etc

Diante do que *s empresas de
vem ao governo, se for feito um. 
levantamento rigoroso as- empresas 
serão'eneampad3s sem despesas oe* 
nhuma para o país

9
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THUN
Duzentos trilhões de c ru 

zeiros vão fiear no Brasil 
porque o T ribunal Fede
ral <le Recursos acabou com- 
a exploração ilegal do mine. 
rio  de fe rro  qué a M inera
ção Nova Ljmeftse S . A . 
(G rupo H anna ) vinha fa 
zendo em M inas Gerais. O 
Grupo H anna pretende ape
la r  p ara  o Supremo T ribu 
nal Federal- mas não terá 
ganho de causa, pois d ifi
cilmente o Supremo (na  
sua atual composição) dei
xará de manter a sentença 
do T F R .

A  sentença do Tribunal 
Federal de Recursos foi 
reeèbida com uma salva de 
pahnas quase unanime do 
plenário da Cam ara Fede
ra l. A  noticia foi transm i
tida à Cam ara pelo depu
tado Celso Passos- filho  do 
ex-ministro de M inas e 
Energja Gabriel Passos, o ho_ 
mem Que retirou da Ran- 
na o qaadrilatero  ferrifero  
de Minas Gerais-

A V E R B A Ç Ã O

O Codigo de M inas e 
E nerg ia , prom ulgado em 
1934, estabeleceu Qtie para a 
lavra comercial de conces. 
sões é necessário que se te
nha a concessão de mina e 
não de ja z id a - Com isto- a 
Saint John dei Rey M in ing  
Com pany ficou sem o d ire i
to de explorar as jazidas que 
ficam em suas vastas ter

ras de M inas Gerais (onde 
se situa a mina de Ouro  
Velho, que a empresa ex
p lo rava ). A  N ova Lim ense  
S. A . sucessora da Saint 
John dei R eyj conseguiu em 
1938 averbar a concessão 
que pqssuia transform ando  
em registro de m \ a  um re
gistro de jaz ida .

O C A N C E L A M E N T O

0  presidente Janio Q ua
dros mandou abrir inquéri
to para apurar se a averba- 
yão era legai. o  processo 
tramitou longamente e foi 
parar nas mãos do falecido  
ministro Gabriel Passos, no 
Ministério de M inas e 
Energia, já no parlam enta
rismo. O ministro Gabriel 
Passos .convencido da irre 
gu laridade da concessão 
(com a qual a companhia 
vinha tirando o m inério), 
cancelou-a.

F E R R O  D E  A L T O  T E O R

Nas terras da Hanna (720 
kms. quadrados) estão re
servas m inerais calculadas 
em 200 trilhões de cruzei
ros. Só de minério de fe r 
ro ali estão deposítos que 
atingem 4 bilhõe*. 689 mi
lhões e 700 mil toneladas. 
H á lá tambern jazidas de 
dolomita e bauxita. O mi-

nerio de ferro  é de alto teor 
(m ais de 65 % ).

A  V E R D A D E  E S C O N D ID A
Poucos conhecem a ver

dadeira historia que envol
ve a exploração do minério 
no Brasil. principalmente 
no quadrilatero  fe rrife ro  
de Minas Gerais, recém reti. 
rada das mãos dos grandes 
gflipos estrangeiros. A li está 
o minério de ferro  de mais 
alto teor do mundo.

Entretanto, por simples 
requerimentos, por mano
bras escusas na interpreta
ção das leis- por trocas in
ternacionais a que fica  
sempre alheio o povo b rasi
leiro. as~jazidas estavam em 
poder da Hanna, da Mannes
mann da Bethlem Steel 
(que se esconde através <*.a 
sigla Icom inas). da Thyssen 
e outras. E  quem aparece  
à frente destas companhias 
são brasileiros, descenden
tes de tradicionais fam ilias  
m ineiras.

A  situação assumiu as
pectos tão graves que hoje 
já  existe um truste de mi
nério- controlado por essas 
em presas. Se qualquer s i
derurgia quisesse se im
p lantar em Minas- o b riga 
toriamente teria que com
prar minério de ferro  das 
companhias estrangeiras- A  
própria Companhia Side
rú rgica  Nacional estava ad
quirindo minério extraido • 
das jazidas destes grupos. 
Como se vê, o governo b ra 

sileiro era obrigado a com
prar de outros aouilo que 
legitimamente lhe perten-

J U IZ E S  C O N T R A  

O B R A S IL

N o  dia 14 de junho de 
1962, p o u c o s  d i a s  
antes de sua morte- o M i
nistro de M inas e Energia. 
-Gabriel Passos, assinava  
um decreto que sign ificava  
um golpe definitivo nas 
pretensões das companhias 
estrangeiras de continua
rem explorando o minério 
do B rasil. O  decreto cassa, 
va a concessão da maioria  
das jazidas adquiridas ile 
galmente por aquelas em
presas. Imediatamente, a 
Hanna Corporation e a Ico. 
minas —  que tem na Ca

mara Federal um deputado 
só para defendê-la. V a lter  
Passos —  im petraram  m an
dado de segurança contra o 
ato do M inistro. O ju iz Go- 
doy Ilha, do Supremo T r i
bunal de Recursos- acolheu 
a medida e concedeu a lim i
nar. Mas- à Mannesmann  
não aconteceu o mesmo. O 
ju iz era outro: o sr A m aril- 
do Benjam in negou a lim i
nar.

H á  um ano, a pendência 
da Mannesm ann está no 
TFR para ser julgada e

vem sendo sistematicamen
te adiada.

O C ASO  DO S F R E T E S**

E DO  PO R T O

Enquanto no T ribunal de 
Recursos Levava -n.se em 
‘'banho-m aria" a solução de 
um problema qu » aba la  a 
própria estrutura da econo
mia nacional, olitra ques
tão de menor im portancia 
vem sendo m anipulada ha
bilmente pelos meamos g ru 
pos interessados: é o caso 
dos fretes da Rede Ferro - 
viaria  Federal para m iné
rios- cu jas tarifas foram  
recentemente aumentadas -

Os erandes grupos orga. 
nizados- têm se valido desse 
aum piio para justificar a 
opinião publica com desem- 
pregos. greves, paralisação  
de empresas de mineração. 
M as há outro fator que se 
esconde habilm ente: a H an 
na ganhou a batalha do 
porto de exportação e hoje  
os “pequenos m ineradores” 
não t^m condições de expor
tar porque a produção se 
d irige para o porto do Rio  
de Janeiro- onde não têm 
eles. navios para o im edia
to carregam ento do miné
rio, que fica onerado pela 
taxa de armazenamento. E

ís

— O truste do minério teij 
nhia Auxiliar de Transpor] 

Estrada de Feí



sargentos não aceitam 
projetos de

JORNAL DA UNE

Os saigeatos não aceitarão os pro

jetos de elegibilidade, passando-os para a 

reserva no ato de iegistio da candidatura, 

que se acham tramitando na Câmara Fe

deral Crêem que os que quiserem se 
candidatar devem apenas alastar-se da  

ativa, enquanto perdurar o mandato, e, da  

mesm maneira que acontece com os civis, 

ser contado o tempo para promoção por 

antiguidade, sem a perda de nenhum  

direito Quanto ao Estado de Sítio pedido 

pelos ministros militares ao presidente 

João Goulart acreditam que o governo 

não tem condições para tal Êste desen

cadearia a rebelião popular

senado  contra eletrobrás
O Senado Federal apro- 

vou unanimemente um pro- 
jeto do sr. João Agripino, 
U D N , Paraíba, que, se re
ceber aprovação também da 
Câmara dos Deputado», põe 
em perigo a existência da 
Eletrobrás. O projeto mo
difica a lei que autoriza a 
cobranÇa de um impõsto 
único aos consumidores, 
principal fonte da emprêsu 
estatal de energia elétrica.

O quarto parágrafo da lei 
determina ao Poder Públi
co Estadual, as companhia? 
estaduais de energia, que 
substituam a Eletrobrás na 
arrecadação dêste impõsto. 
Ao mesmo tempo transfere 
para o Conselho Nacional 
de Águas e Energia a fis
calização dos planos feito» 
pelos Estados. Estas medi
das descentraiizadoras, a 
longo prazo, dificultando o 
planejamento nacional no 
setor de energia, acentua
rão as diferenças regionais, 
tornando ainda mais graves 
as distorsões hoje existen
tes. (Página 5)

une decreta 
lu to  oficial

A  União Nacional dos Es

tudantes decretou luto ofi
cial por ttVIa esta «emana, 
externando o pesar 'los uui- 

versitários de todo o Hrasil 

peta moífte do presidente da 

Ü E E  do Kio Cirande do Sul, 
o -académico Itoberto Brinco, 

Ylttuiado entre as cidades d »  

Bagé e Uruguaiana quando 

»iajava a serviço da entida

de que liderava, a aeivis;odo 

30 vo do pata.

monumento a um direito
A  decisão dò TFR, ne

gando aos sargentos a 
possibilidade de se can
didatarem a cargos ele
tivos, recebeu em res
posta a transformação 
de Brasília, em poucas 
horas, num campo onde 
se decidia o direito m a !- 
elementar numa demo
cracia: o de votar e ser 
votado. U m a  fôrça ra 
dical se apresentou: .. 
sargentos, cabos e sol
dados . Tôda conquista 
necessita de arrôjo e 
bravura, e. o gesto os 
te v e . Marinha e A ero 
náutica defendiam no 
momento a posse de um  
companheiro do Exérci 
to, da mesma forme 
como na Segunda Guer
ra Mundial juntos luta 
ram contra a agressão 
fascista. O monumento 
aos pracinhas é prova 
desta união, na sua fô r
ça . União que se forja 
na luta comum: os bra
vos de ontem se repetem 
nos heróis da justa cau
sa de hoje. Os estudan
tes estão ao lado dos 
sargentos na m :m a luta 
que, ao final, é a da l i 
bertação de todo um 
povo. Estamos pela pos
se dos sargentos eleitos. 

vda mesma forma c o r .o 

exigimos a anistia para 
os rebeldes de Brasília, 
que se encontram presos 
no navio “ Raul Soares” , 
sofrendo sob o mal tra
to dos eternos reacioná
rios (Grande reporta 
gem e editorial nas pá
ginas 6, 7 8 3 )

I h HHMÍu É ■ H o l



depoimento da semana

CARDEAL MOTTA INTERPRETA 
A CIRCULAR DOS BISPOS

Homem dotado de pro fun 
do sentido da Ig re ja  adm i
rável largueza de espirito, 
arguto conhecedor da rea
lidade brasileira, aliando à 
piedade evangélica um con- 
tagiante entusiasmo pela» 
coisas da pátria- Dom C ar
los Garmelo <|e Vasconcel* 
los Motta- Cardeal-A rcebia- 
po de São Paulo, dá-nos um 
de' ''mento lúcido e sereno, 
em hora de confusões e am
biguidades' de paixões sem  
controle e de mentiras ha
bilm ente cultivadas.

B R A S IL - U R G E N T E

Como não poderia ser da 
outra forma, recebendo o 
fundador e os diretores 
deste jornal, o Cardeal 
Motta falou sôbre a circu
lar da Comissão Central da 
Conferência N acional dos 
Bispos do Brasil- referente  
a este semanário. Ksclare. 
cendo os fatos- disse-nos 9 
cardeal de São Pau lo :

'"Na qualidade de membro 
da Comissão Central da 
Conferência Nacional do* 
Bispos do Brasil, fu i con
sultado pelo seu atual pre
sidente, o Cardeal Gfcmara, 
sôbre aquela circular- M a
n ifestei o meu acôrdo com' 
a afirm ação de que B R A 
SIL - U R G E N T E  nã0 6 um 
jo rnal da Igreja, lem bran
do que naquela mesma data  
em que eu estava sendo 
consultado- êle. em edito
rial- se declarava jornal d «  
católicos mas n*o o porta- 
voz da h ierarquia ou intér
prete do clero. Rejeitei, no 
entanto, a expressão “não é 
um jornal católico” , porque 
ela daria a entender que o 
jornal não t  fiel aos prin 
cípios da Igre ja  ou que não 
o sejam os' seus d iretores. 
P a ra  mim- outro não é o 
sentido da nota assinada  
pelo S r. Cardeal-A rcebispo  
do Rio de Janeiro’'.

Situando o problema nu
ma perspectiva mais ampla, 
o Cardeal Motta explicou:

“Com exceção de “'O São 
P au lo ", a Ig re ja  não tem 
outro órgão cficjal nesta ar
quidiocese. Os jornais que 
se ocupam de ternas politi
cos e sociais- podem ser- co
mo é o caso de B R A SIL . 
U R G E N T E , jornais de cris
tãos- • jornais de católicos, 
mas não merecerão no sen- 
t-d® estrito, o nome d »  jor. 
nais católicos.

sw »n «



fn f i :  reação c o n t r a iem
,  maioria, mas

greve gera tu m u l to é ienoUa
O* aiunos da FNFi, con- 

■ forme decisão tomada em 
’’Assembléia Geral por maio- 
íia  abtiolnta, entraram em 
(rreve têrça-feira última, dia 

!17, contra decisão da Con
gregação, que vendo rejei- 

Jtada a «listra tríplice» por 
elaborada pelo ministro 

Veulo de Tarso resolveu; em 
JMífcra reunião, substituir 
Vpena* um do* nomes que 
Jtla elegera, já  que o proi. 
ÍNilto* Campos, veio a fale
cer, vítima de e.âneer.

' Uma célula do IB A D  no 
m«io Universitário, o Gru-H-t _  -
î po de Resistencia Democrá
tica —  GR D —  grupo da 

~r«acionários, tentou, com a 
ajuda do Diretor Eremildo 
Ytaní. da polícia da Gua- 
M bara. e mais alguns eie 
«tentos estranho# à Facul
dade, tumultuar a greve 
tfoe era pacific#, tudo fa-

A SwK-miva Nacional dos 
. JGeturièntes de Geologia le- 
. toh  :to ministro da Rdúca- 
1 ção iw  memorial em que 
, expõe o «  grave» problemas 
^qtte hoje afligem as escolas 
•"de « ’CAlogla do Brasil, «p  seu 

8w w  de orientação e admi- 
, èisiraç&o. Pede a E N E G E a  
“ eriaçfto oficial daquelas es- 
I eolas e a substituição dos 

atu*is orientadoi-eg do ensl- 
j d o geológico por homens es

panes e "ealmeete interés*a-

A \ ice-presidêacia de in
tercâmbio lnternaciODftl da 
U N í; pronioverá no período
«■oinpieeBdidò entre 28 de 

; outubro e 2 *1e novembro, 
; « » .  Belém do Pará. o Semi
nário l>atino-Americano 'le 

iriRefvruia Universitária. O 
seminário terá como objeti- 

jyo principal discutir a s 'p o 
sições do* estudantes Intlno- 
aiuerii anos na luta pela re- 
forniH bem como estabelecer 
«in a  diretriz única, Ressal

t a  d<< í, evidentemente, as 
Hpeculiaridades Internas de 
cada pai*. A unidade que 

l’se 'entará conseguir Dão 
£«.*rá na base de um único 
•padrão, wh* na determina
ção de •»princípios» comuns.

I N T E R C Â M B I O
I N T E R N A C I O N A L

/  A partir da realização do 
Seminário dos Estudantes do 
Mundo Subdesenvolvido, a 
UNJK tem «st a do semp re

zendo para não respeitar a 
decisão da maioria dos alu
nos tomada em Assembléia, 
mas qúè, afinal, foi manti
da.

L ISTA  TRÍPLICE ILEG AL

Manobrando a Cong^ga- 
ção, elegendo uma lista de 
três nomes dos quais era 
êle o único apto a assu
mir, o atual diretor d» 
FNFI. prof. Eremildo Via
na, vem distorcendo a ver
dade para continuar no car
go. Tendo sido a primeira 
lista rejeitada peló ministro 
Paulo de Tarso, a congrega
ção, interpretando a seu 
modo o ato do ministre, 
elegeu apenas o prof. Jorge 
Kingstor, homem de con
fiança do professor Ere- 
mildo Viana, para comple
tar a lista. Acontece que o 

prof. Kingston é o autor da

dos em que o setor mineral 
seja •  de maior Incentivo ã 
economia brasileira.

Segundo o presidente da 
Executiva Nacional de tíeo- 
logia, Marcos de. Arruda, 
«as escolas de Geologia, sem 
terem existência legal como 
escolas oficiais, vêm formau- 
do profissionais dos mais 
capazes, que realtzáiu traba
lhos dos mais intensos bus
cando o progresso do pais*.

preocupada com h coordena
ção do movimento estudantil 
de todo o mundo e princi
palmente do inundo subde
senvolvido pois considera 
fundamental b pupel dos es
tudantes dêstes países na 
luta de libertação nacional.

Como pírte do planeja
mento da entidade máxima 
dos universitários brasilei
ros ainda figura a realiza, 
çfio de um Seminário Inter
nacional de Cultura Popular.

No intuito de estender a 
todog os universitários êstes 
diálogos com os estudantes 
de todos os pátses será pu
blicado, ainda êste ano, um 
livro contenda tõdas as dis
cussões do SEMS, bem como 
as tese* do* delegados es
trangeiros. Com estas ini
ciativas a UNE tenta alar
gar a sua experiência bem 
como torná-la aproveitável a 
todos o* estudantes do Bra
sil.

proposta que impediu o diá
logo entre alunos e profes- 
sôres, e na oportunidade 
declarou que aceitou a in
dicação de seu nome ape
nas para «colaborar* com 
o diretor.

LACERDA E GRD 
TU M U LTU A M

Diante da iituaçâo cria
da pela Congregação, des
respeitando decisão ministe
rial, os alunos não tiveram 
outra alternativa a não ser 
entrar etr greve, greve es
ta que foi de protesto e por 
48 horas, contra a desones
tidade de alguns catedráti
cos, que aliados ao atual di
retor, querem manter a Fa
culdade desvinculada dos 
problemas brasileiros, e ser
vindo apenas às ambições 

de um grupo, que vendo-se 

perdido, quer ficar no po-

A CASES __ Campanha de
Assiètêocia ao Estudante __
procurando integrar-se na 
atual política do Ministério 
da Educação. vem tomando, 
através de seu tiflyo diretor- 
execurivo, sr. Roberto Pon
tual, uma série de medidas 
que virão atender as cres
centes necessidades estudan
tis, das suas agremiações «  
departamentos, abandonados 
que estavam, peto órgão en
carregado de lhes dar assis
tência .

Fazendo parte da Divisão 
de Educação Extra Escolar 
do MEC, a CASES passou 
pela mesma reformulação 
que o ministro Paulo de Tar
so imprimiu ao Ministério, 
estabelecendo um critério de 
prioridades em tarefas, cujo 
desenvolvimento está previs
to até o final do ano. COino 
exemplo disto temos nm do
cumentário que deverá estai 
pronto em outubro, abordan
do a questão do analfabetis
mo no Brasil, suas ligttç&s 
causas e conseqüências, e 
outro, sõbre a Reforma Uni
versitária .

P R O G R A M A

Neste setor, a CASES tem 
mantido jrraudes atividades, 
planejando nma toleç&o de 
textos, apresentando dados 
sõbre os principai* proble
mas do país, mõrinenfe os 
educacionais. Serão publica
dos ainda : a) Dez monogra
fias sôbre períodos capitais 
de D08*n história ; b) Livros 
contendo documentos Impor
tantes sõbre a História do 
Brasil,

É também de interêsse tia 
classe estudantil saber que 
nesta semana a CASES ini
ciará a apresentação de nm 
programa semanal na Rfidlo

der a qualquer custo, usan
do a fôrça para isto.

POSIÇÃO D A  U NE

A U N E , divulgou nota 
oficial «reafirmando seu in
tegral apoio ao Diretório 
Acadêmico da Faculdade 
Nacional de Filosofia, úni
co órgão representativo dos 
alunos daquela casa» e «re
pudiando a ação dos ele
mentos drvisionistas, que in
conformados corç a decisão 
democrática e majoritária 
da Assembléia Geral, apoia
dos pela polícia do famige
rado governador Laeerda, 
financiados pelo ilegal e 
impatriótico IBAD, provoca
ram a invasão da Faculda
de (próprio federal) pela 
SS <fe Lacerda, agredindo 

estudantes e destruindo e 
material de propaganda d<? 
P A ».

Ministério da Edu<ação, pa
ra o que solicita a colabo
ração das entidades secuda- 
ristas e univeisitárias,

R E M O D E L A Ç A O

Ê o diretor da CASES que 
afirma : «inicialmente torna
va-se imprescindível a am
pliação de nosso cadastro.a 
fim de se fazer um levan
tamento de dados que pu
desse fornecer uma visão da 
atual situação do estudante 
brasileiro. Hoje, já conta
mos com material relativo a 
casas de estudantes, restau
rantes e estudantis, grêmios, 
bibliotecas, -discotecas, cine- 
c I u b es. imprensa estudan
til, etc.

No setor assistência], o 
piano de aplicação da CA
SES previu recursos para a 
instalação de unidades pré- 
fabricadas de restaurantes, 
nas regiões mais carentes do 
país, cuja maior vantagem 

_ é a rapidez com que se ins
tala. Jú existe, por parte 
das entidades estudantis, vái- 
rios pedidos neste sentido.

GRÊMIOS
Para o sr. Roberto Pon

tual a CASES «não poderia 
esquecer algumas providên
cias que se tomaram, visan
do xlesenvolyer as atividades 
dos grêmios estudantis. Re
cebemos respostas a ruaig de
4 mil questionários enviados 
aos grêmios, e estamos pre
parados para eiaborar um 
plano de Incentivo ès agre
miações estudantis secuuda- 
risias. Como apoio da UBES, 
publicaremos um mauual sõ
bre todos os Grêmios exis
tentes no pais, facilitando 
assim um maior conhecimen
to dos seus problemas, e um 
entendimento mais amplo 
entre êle» e a CA8ER».

Apesar do candidato opo
sicionista Ehezer de Holan
da ter recebido 2.269 vo
tos dos 4.385 coarputados 
para a eleição da União dos 
Estudantes de Pernambuco, 
a vitória coube a José Tino- 
co, candidato da situação, 
que recebeu menos 3 50 vo
tos que o ^eu adversário.

Isto aconteceu porque o 
critério eleitoral da UEP, 
chamado direto - percentual, 
não considera a maioria ab
soluta, mas a porcentagem 
alcançada pelos candidatos 
em cada uma das escolas. 
Enquanto a oposição ven
cia nas grandes faculdades, 
como Medicina, por 334 vo
tos a 209, a situação obte
ve altas percentagens nas 
pequenas escolas, c o m o  
Educação Física, com 23 
votantes, por 15 votos con
tra 8, o que representa na 
realidade 65% e 35%.

Mas o que realmente se 
constatou foi, com© afirme 
em nota o Movimento de 
Renovação e Unidade —  
oposição — , «uma vitória 
das fôrças progressistas do 
movimento estudantil e nm 
apoio efetivo à U N E  e às 
reformas de base».

Ainda como exemplo de 
como funciona o critério 
direto - percentual, convém 
apresentar os resultados das 
12 Faculdades ligadas ao 
DCE da Universidade do 
Recife, onde o candidato 
oposicionista conseguiu a 
vantagem de 277 votos, 
num total de 2.268. Na  
Universidade Católica —  
762 alunos —  com 66 votos 
de vantagem, a situação ob
teve 54% de maioria. Foi 
esta vantagem o principal 
fator da vitória.

rgs: morre o 
presidente  
num desastre

Roberto Brinco, presi
dente da U E E  do Rio Gran
de do Sul, faleceu num de
sastre automobilístico ocor
rido no dia 14 de setembro, 
próximo às cidade de Ba- 
gé e Uruguaiana. O aciden
te se deu quando Roberto 
Brinco se encontrava, jun
tamente com o vice-presi
dente, Paulo Chochemore, e 
mais dois secretários da en
tidade (todos feridos no de- 
sastre).

Roberto Brinco en. estu
dante da Escola de Enge
nharia da URGS, onde cur
sava o terceiro ano. Fôra 
eleito presidente da entida
de em maio, após uma bri
lhante atuação à frente da 
secretaria de ensino na ges
tão anterior.

A  U N E , ao tomar conhe
cimento do lamentável aci
dente, decretou luto oficiaL.

geologia pede ao ministro, 
em memorial, melhor ensino

une: universidade 
nova para américa

pol í t ica da cases é 
a mesma do ministro



presidente do form: mesmo sem nós 
greves de santos existiriam

Explicando que «ag greves 
operárias não são feitas pe
lo Foruin, e sim pelos tra
balhadores, que ac fariam, 
-com seus sindicatos, ciismo 
que o Forum Sindical nS.o 
existisse», o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos e 
do Forum Sindical de l>ebu- 
tes de Santos, Yltelblno Fer
iei rn de Sousa culpou a po
lítica das classes dominan
te* pelas dificuldades por 
qu«; passa o operariado.

Sôbre as campanhas da 
imprensa contra o Forum, 
disse que a despeito o le  ser 
ciir.mado de entidade sub
versiva, ilegal e fantasina, o 
Forum é registrado em Car- 
h 'no , além de ser recniho- 
c'i‘o pela Cftmara Municipal 
dt- Santos como sem'o de 
utilidade pública*.

ü  Forum Sindical i ) l 'c -  
bates foi fundado em lítõC. 
por um grupo de dirigente»

sindicais, eiu virtude de ser 
Santos uma cidade tssen- 
cia'mento de trabalha lore? 
.1'iirticlpa e organiza tod-> 
movimento do operariado n» 
taixada santlsta, e tem per 
oriccípio realizar reuniões *» 
conferências, procurauio d i
vulgar tudo o que diga res
peito ã evolução sociai •.-«
o lasse e sua participação ii<> 
processo polftico do país.
O FORUM POR DENTRO

«A  diretoria do Forum é 
Altita anualmente, prossegue
V jtelbino Ferreira de Sous.i. 
e dela fazem parte o presi- 
<i<-rte do Sindicato dos Ooa- 
íerentes do 1’ôrto de Saitos

Gr'anclo dos Santos, e com > 
1» secrrtárlo Alberto 1’iros 
1'aibosa, diretor do S.cdlea- 
ta dog Portttfirios. Todos os 
sindicatos de trabalhadores 
da baixada a êle pertoncem. 
além das associações df- rrn- 
st atados, Sindicatos rurais

.o litoral, e aí »  o j5o> 
do!» servldorej uj„£.. piiU 
das cidades d » j-Va.os Gua 
rojá, São Vlccr. í  «? < j^  -tã-i 
'L-.-dos os membros ao3 sin
dicatos filiados s ’ o iMiii- 
•jros natos do Fc"unj..

CGT, UST t’ C o : „LA P  
Perguntado sôbre "josi 

râodoFonim  0': :r  o t utilne 
t!ijdlcal dog *rab«»’::..Iar-?s 

VSV  —  • .s?e & ?res' 
^i"nte do Sino'.K'a •' ; Me- 
ta^rglcos e õo o * - S i r  
d; cal:

«Corno õrgZo -oc ^ b-lf-í' 
<!o’ es merece o cx. o f  .'p 
t\  mas se tiver o o ‘í.::o dt 
dividir o movlm^no 'j^ ;rá -.
i lo, tem o noesa reoúilo» 

'.Quanto co o o., "i das 
fCrças reaclonir'- cóti
tinua VUelbii.- :■» .Ira d? 
Sousa . . (’ ■■ '~ ~ ja  <• 

.CG’J e a OKr?, n .o :,i> jus- 
tli!ca, pois cs ra.ba'h2!jor<SÍ 
s estudantes Juta:* o até a* 
éltlioas consotr" ‘nc •• m  .ja-

ft-aa. de íeus órgãos. jiols é» 
tes existem em raz£o dos 
sindicatos da*. Feder.tçôes. 
das <5oníederfições de trabu 
lhadores. e a UNE  como ói 
bSo máximo de represent»- 
çâo estudantil. Na área do 
podei econômico existe unia 
entidade identic-«, o Coneiup. 
çue congrega homens da in 
d*’stria e do comércio».

I B A D  Ê  O U T R A  C 0 I 6 A
O presidente do Foram 

Sindicai de Debates afirma  
<tue «em virtude do Te :h.'i 
mento de um órgão rea--*to 
r.ôrio e antinacional com** < 
IBAD, náo se pode que-er 
agir da mesma forma qvtai. 
co a entidades que realmçu 
te representam trabalhado 
res e estudantes, que luran. 
pelo bem-estar e o desen»o!- 
vipiento do país. e que rso  
estão, como o IRAD, a 
viço de fôrças estrangeiras, 
corrompendo a domocraoiu 
hrasllelra>.

GREVE DE SANTOS
Desmentindo que a gievd 

de Sant-OF tenha siou atia 
pensa sem enr^ndtmentOB 
com os trabalhadores, o pre
sidente do Forum Sindteái 
de Uebates esclarece que «o 
presidente J»8o Goulart e o 
ministro do Trabaiho. A mau 
ri Sllvn prometeraic solucio
nar o probiema do* éníer- 
meiros, reajustando os seus 
saiérios, pedindo, ao mesmo 
tempo, o término da greve 
■»na face dos prejaiisos que a 
mesma vinha causando é da 
imssibilidade de sua exten
são por todo o território na- 
•lonal».

«O  Forum reuniu o« pre
sidentes dos utndlcatos, 9 
não havendo mais nenhum 
líder prêso, resolveu, por 
unanimidade, suspender a 
greve. Os enfermeiros con
tinuaram até que. atendida* 
«uas reivindlcaçóee. volta
ram ao trabalho».

patrão firma pé: p rC P ' GCÍSCIg fo i t© m a 

bancário em greve de  e s t u d a n t e s  em  bh
Os bancários da. Guana

bara entraram em greve, 
reivindicando reajustamen
to salarial na base de 75%, 
com um mínimo de 15 mil 
cruzeiros, reconquista de 

estabilidade aos dois anos 

de serviço, pagamento de 

salário-famflia de mil cru
zeiros por . ependente.

Em assembléia realizada 

no Automóvel Clube no dia
28 de agosto, os bancários 

formularam a proposta que 

«eria levada aos emprega
dores. Mas, antes mesmo do 
encontro, os intransigentes 

banqueiros, alegando que a 

proposta dos trabalhadores 

era um absurdo, e classifi
cando-os de «casta privile
giada», deram entrada no 

Tribunal Regional do Tra
balho da solicitação de dis
sídio coletivo.

No entanto, o censo sala
rial realizado pelo Sindica
to dos Bancários revela que 

66% da classe ganha me
nos de 35 mil cruzeiros, en
quanto os lucros dos ban
cos sobem vertiginosamente, 
pois somente os 25 maiores 

bancos do Dstado auferiram  

no. ano de 1961 lucros de 

22 bilhões, em 1962, 42 bi
lhões e em 1963 —  em ape
nas 6 meses —  lucros de 32 
bilhões.

GREVE  DE PROTESTO
A  intransigência patronal 

recebeu a resposta na gre
ve de protesto e advertên
cia de 12 de setembro.

Agora foi decretada nov». 
greve, desta vez por tempo
indeterminado: até que os 
banqueiros atendam às rei
vindicações dos trabalhado
res. N a  tarde de ontem foi 
realizada audiência entre 

patrões e  empregados no 

TRT, para onde o Sindica
to dos Bancários convocou 

os 30.000 trabalhadores da 

Guanabara*
O UTRAS

R E IV IN D IC A Ç Õ E S

Além das reivindicações 

citadas, outras fazem par
te da proposta apresentada 

aos patrões pelo Sindicato 

dos Bancários: adicional de 

12 mil iruzeiros para eav- 
gos em comissão, antecipa
ção a partir do próximo 

ano a ser compensado no 

ano seguinte, de 50 %  so
bre o acôrdo agora reivin
dicado, majoração da taxa 

de salário-mínimo para os 

funcionários da portaria e 

da escrita, na base dfe 30 a
60 por cento, respectiva
mente, e a fixação do sa
lário dos trabalhadores com 

mais de 30 anos de serviço 

na proporção nunca infe 

rior a cinco vêzes o salá
rio-mínimo profissional.

Por oito a . i . . bu faram  reunidos em 

Belo Horizor.'.e o1, estudantes de Direito 

das inúmeras í;, :.- íades de nosso pafs. 
Contando ccnr. . o;s.-?nça de mais de cem 

delegados de ca lii-S  üstados (só não com
pareceram cs de.?gí:;5as do Piauí, Ceará, 
Alagoas, Efip'rl’.o Santo e Mato Grosso) a 

Semana Nacicna de "studos Jurídicos es
tudou um amp'.o v5ir„lrio ligado a proble
mática da Revolução Brasileira.

O maior r.-rr.çvo teses apresentadas 

■versou sôbrs pvp lkm r3 ligados à Reforma 

Agrária e ao D ireto  ’e Propriedade. V á 
rios outros arpecios do nosso direito po
sitivo foram abordados, em busca de so
luções jurídica:? ara o momento revolu
cionário que alia  =rra o país. sem se cair 
na vã formulas So ?~p°culativa dag classes 

dominantes
ORà TÔR í a . í  CONCURSO

Realizou-se íaaibéra mais um Concurso 

Nacional de Oraáôria, que resnltou em jul
gamento discriminatório por parte da Co
missão Julgadora composta pelo reitor da 

Universidade d í '»finas Gerais e alguns ca
tedráticos vitalícios. O representante de 

Pernambuco, José Céwaldo Tavares Bor
ba, após vibrar.íe revolucionária alocução, 
foi usurpado r.a '  nquista do título maior, 
do que resaltOU vlc^onto protesto do ple
nário contra & Com:~são. Com a vexatória 

situação, nada mais 'stou aos professores 

dela composenle'! i^ e  a retirada pouco 

honrosa do Iocs' da ;;?são, sob vaias.

e : ; e d , s u c e s s ã o

A  Executiva 1'acionai dos Estudr .tes 

de Direito, orgai is£.d.ora do conclave, rea
lizou eleições, ser.de a nova Diretoria com

posta por elementos da Bahii., local do 

próximo encontro. Seu nôvo presidente é 

o cadêmico José Romélio, da Faculdade»
de Direito da Universidade da Bahia. 
sucassão dirigiu-se para êsse Estado, prin
cipalmente, por encontrar-se em greve con
tra os Estatuto, da Ordem dos Advogados 

do Br.isii, recentemente aprovado. Êste di* 
ploma legal contém dispositivos altameii- 
te discriminatórios em relação aos acadâ* 

micos de Direit-o e mesmo aos profissionais 

economicamente desprovidos. Foi aprovai 
da, na sessão plenária final, resolução d* 

apôio ao movimento dos estudantes baiíí» 
nos e de luta nacional contra aquêle Est«i* 
tuto, havendo, ainda, sido recomendad«j 
aos Estados que possuirem condições pai f̂c 

tal, a deflagração de greve. Elaborou se, nÉ 

Semana, um anteprojeto de lei que 

difica alguns dos seus artigos, os diserimi« 
natórios, que será encaminhado ao presv ] 
dente Goulart, a fim de que o transformê 

em mensagem ao Congresso Nacional.

TESE É VO TO  DE LO UVO R  ■
Como um dos trabalhos de maior impoi'. 

tância da Semana destacou-se a tese apre
sentada pelo acadêmico Luís Felipe Ribe&* 
ro, da bancada dò Paraná, sôbre FilosofttS 

do Direito. Com o título de «Direito Fo*» 
mal: Direito de Classes Bomir.antes» f t í  
discutida durante aproximadamente cincf 
horae, em que se analisaram as posicõeí 
materialistas e idealistas da filosofia do di* 

reito contemporâneo. Aprovada, após pr#* 

dutivo debate, foi merecedora de voto d< 

louvor, pela contribuição importante quê 

veio a dar ao estudo da realidade de nos

so direito.
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destaque 
da semana BRASIL SANGRANDO

FA LA M O S há dias sobre o »criminoso es
coamento da produção de diamantes do Brasil 
para o Exterior e com a qual o unico funda 
mentalmente prejudicado é o nosso País. Há 
autoridades brasileiras que, com uma menta 
lidade característica  dos países subdesenvolví 
dos, desconhecem o valor das nossas riquezas 
e, consequetemente, não podem controlar nem 
fiscalizar o roubo internacional feito tranqui
lamente- Como podem responsáveis pelo dep- 
fino da Nação proclamarem-se nacionalistas e 
defensores dos interesses do País quando igno- 
ram de início quais as riquezas, quais os pro. 
blemas, quais os interesses que dizem respeito 
direta e exclusivamente à N ação? Vimos num 
boletim especializado que o Brasil perde anual' 
mente mais de 300 milhões de dólares na ven. 
da de cristal de rocha, exportandoo a 30 
cents de dolar o quilo, quando o seu preço 
real no mercado internacional é de 150 dóla
res o quilo Houve tempo e não muito distante 

que davamos praticamente de graça a tone 
lagem de cristal de rocho pelo preço de 30 
cents que hoje cobramos por quilo Visitamos 
fabricas em cidades dos EU A , abarrotadas de 
cristal de rocha levado do Brasil a preço dc 
nad a.

NO mesmo boletim lemos que o cristal 
de rocha de primeira qualidade é ves^do co
mo lasca , assim como resto de mercadoria 
sem utilidade. Não há nenhuma fiscalização, 
nenhum critério quanto à seleção de qualidade. 
Tudo é lixo e vale como lixo que as podero' 
sas firmat estrangeiras daqui carregam para

ADALGBA NRRY

revender por ’preço de ouro a nos mesmos E % 
nem podemos culpar exclusivamente esses giu- |  
pos internacionais do crime que se vem consu- g 
mando há vários anos pois as exportações são j  
processadas legalmente. Não só é um metodo |  
espoliativo d6s mais sérios contra as reservas |  
do Brasil como atinge frontalmente a pessoa §  
humana do operário brasileiro que, dado o do- f  
minio que as empresas estrangeiras têm sôbre J  
o produto, fica reduzido a qnimul escravo des
sas mesmas empresas internacionais, indiscipli- J  
nadas às leis trabalhítas do País. Como pode §  
nosso cupula política fa lar em nacionalismo, em % 
defesa dos interesses a riquezas de nosso País, 
se essa mesma cupula dirigente ignora total
mente o que possui o Brasil e desconhece a 
forma como suas materias-primas são explora
das pelos de fora?

O Brasil é sagrado diariamente em todos 
os pontos do seu corpo e nossas autoridades, 
nossa elite política, os homens que estão em 
pontos-chaves da defesa nacional, ignoram to
talmente o valor do que defendem e nem sa
bem o que guardam. São quinze as firmas 
que exploram ésse produto. Duas ou três têm 
fachada brasileira. São testas-de-ferro. O  
resto é abertamente estrangeiro. Ser nacio- f  
nalista, sem saber porque se é nacionalista 1

olém de ridiculo, não assusta o inimigo. §
E porque não assusta o inimigo nossas riquezas > §
de subsolo são exploradas pelo estrangeiro da §
maneira mais completa e com ampla e incon- |  
dicional liberdade

(T ran scrito  de U ltim a Hora  —  SP )



Domingo com Cristina: Novo romance de Donato 
Auto da compadecida também está nos “States” 
Civilização terá breve Sete Pecados Capitai?

C R IST IN A  —  Mário Dona-
to, presidente da UBE  pau
lista, autor de ''Presença de 
Anita”, “Galatéia e o  Fantas
ma”, ‘‘Contos Protestantes” , 
‘‘Madrugada Sem Deus”, lan
çará no dia 27, em tarde de 
autógrafo, na Livraria Tei
xeira, em edição da “M ar
tins”, nôvo romance: “Domin
go com Cristina”. “Best- 
seller”^i vista.

PRÊM IO  —  O ganhador do 
Prêmio João Ribeiro, de 200 
mil cruzeiros, instituído pela 
Campanha de Defêsa do Fol
clore Brasileiro, do Ministé
rio da Educação e Cultura, 
foi Raul José Cortês Marques, 
com o seu “João Ribeiro e os 
Estudos Folclóricos” .

STATES —  Traduzido para 
o inglês e lançado nos Esta
dos Unidos com o título de 
“The Rogue’s Trial” , o “Auto  
da Compadecida”, do parai
bano Ariano Suassuna.

C AN TO  —  O companheiro 
Pompilio Dinlz, de ‘‘Operá
rio, Batente e Patrão”, lan
çou pela ‘‘Fulgor”, o seu 
“Canto da Liberdade”. Nota 
dez com distinção.

C AT O LIC ISM O  —  Também  
pela "Fulgor” , o padre Aloisio 
Guerra, autor de “A  Igreja  
Está com o Povo?”, lançou 
nôvo livro: “O Catolicismo 
Ainda é Cristão?” Tema para 
^ 'á t a  conversa.

A IN D A  —  Ainda -so b re ’ a 
posição da .Igreja no Brasil, 
em face da realidade, há ou
tro livro muito sério e digno 
de exame:’-“0  Comunismo t o 
Futúro.da Igreja no Brasil”, 
de Michel Schooyans, prõfes- 
sôr da Universidade Católica 
de São Paulo, editado pela 
"Herder”.

Á L B U N S  —  O editor Diau- 
las Riedel publicará ainda 
êste ano um álbum de de
senhos de Aldem ir Martins. 
Sete estampas em serigrafia, 
prefácio de Erico Verissimo 
e edição de somente 400 
exemplares. Os álbun? ante
riores jde Aldemir, Caribé e 
Portinari, estão esgotados. 
Haverá logo mais outro á l
bum: Di Cavalcanti.

SUCESSO  —  ‘A  Longa 
Marcha” de Simone Beauvoir, 
lançado pela “Ibrasa” , em tra
dução de Alcântara Silveira.
Livro da maior atualidade 
sôbre a China.

OS 7 —  A  “Civilização” 
está anunciando para muito 
breve, o livro ‘‘Os Sete Peca
dos Capitais”. São sete nove
las, escritas por Guimaraens 
Rosa, Otto Lara Rezende. M á
rio Donato. Giulherme de F i
gueiredo, Lygia Fagundes 
Telles, Carlos Heitor Con.v e 
José Condé.

A SS U N T O  —  O assunto 
continua sendo o caso que 
envolveu escritores paulistas 
numa história de desquite.

Po.rque defenderam uma ami
ga', num assunto pçnoso, He
lena Silv»ira, Lupe Cotrim  
Garraud e Jamil Almansur 
Haddad, foram apontados 
como “perigosos elementos 
comunistas” e ridicularmente 
caçados pelo DOPS do sr. 
Adhemar de Barros.

N O V ID A D E S  —  Armando 
de Oliveira Santos, autor de 
“Targo”, história de um cão, 
publicou agora “Solar de Ita- 
parica” , biografia romancea
da. A  “Editora Mundo L ivre”, 
publicou 4 livros de Erich 
Fromm: “O Mêdo à Liberda
de”, “A  Sobrevivência da 
Humanidade”, “Psicanálise e 
Religião’!’ e “A  Arte de 
Am ar” . Pelo Centro de Pes
quisas da Casa de Ruy B ar
bosa, saiu o terceiro volume 
(série de 5) da Obra Crítica 
de Arar-jpe Júnior. Edição 
organizada por Afrânio Cou- 
tinho e prefaciada por Thier 
Martins Moreira. Pela “Dis
tribuidora Record”, de Flávio  
Guerra, “História Colonial 
do Nordeste'’. Pela “Luzes 
Gráfica Editora”, de J. Aris- 
teu de Oliveira. “Seara H u
mana”, trabalhos sôbre Dan- 
ton, Mirabeau, Robespierre, 
Daudet, Léom Blum, Chur
chill. Pelas “Edições Tendên
cia”, de Belo Horizonte, ‘‘Te
mas Literários e Juízos Crí
ticos”, de Fábio Lucas. DJF

ENDERÊÇO: Para remessa 
de livros: DJF, Rua Cin- 
cinato Braga, 172 —  Paraíso

—  São Paulo.
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C jn r i a n a o  em que os em p re g a d o re s  cu m p r ir iam  o C on tra to  C o le t i v o  de T ra b a lh o  com  ê le *  aa»inadt> »»n j«n<ho. 'w  m a r í t im os  a gu a rd a ra m  do i t  m eses 

a ce i ta n d o  a deson es t idade  i o s  pa trões, para  só com  am eaça  de g r e v e  fa z e r  com  que o C on tra to  ó tt- t  ou*»ior|d o . A ss in ad o  em 18 de  junho, homo-

lo j. 'Jo  pato M in is t é r io  do T r a b a lh o ,  e pub l icado no « O iã r i o  O f i c i a l »  »m  do i*  de agdsto, o C on tra to  >ião t e « « ,  na ipoca , nenhuma opos ição  dos patrões, 

q u í  ió  noste.lo rraente  nega ram  se a cumprí- lo  Mas a greve ,  a rm a  de que se va lem  o*  trabalh*. n o r « «  '»ara raserem  va le r  s e u «  d ire i tos ,  int im idou

o* em p regad ores ,  que vo l ta r a m  a trá *

a beleza do gesto
Os itunos la Faculdade 

N  >nat d i Filosofia entr • 
r i  m , em greve a seman 

!>;-■ .sãda, obedecendo a ui" 
decisão tomada em Assei.

11ia (ieral, quando 249 \ 

taiacn a favoíi e 60 cont.

A  '  3ve, foi em protesto 

d. " .são da Congregação, qi 

SP nega a dialogar com . 

alunos,* tentando .eleger u 

diietor Je maneira ileg i 

Acontece que na FNFi, ai 

da existem certos alunos - 

poucos —  que pensam ci 

m > •> atual diretor da F< 

culdade, Como o governado 

Lacerda, a quem recort. 

rani, pura, aproveitando-^ 

da 1 vioiência tios policiai 

fa i ar a <reve. Mas os de 

ffiais, unidos,' e tendo 

apoiá-los a coragem e a bc 

leu* i >s alunas, mantiveram 

a greve.
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R â EXPUUUO:
•se- entêo- 2 mil
> custo deste mi- 
que não acontece 
andes companhias 
Hanna, que tém

proprios pronios 

ber o minério e 
-lo ao mercado  
r. A  conclusão 

\e que o preço qo 

o ‘'pequeno mine- 
rá sempre mais
0 que o da H an- 
xemplo pratico do
acontecendo está  

Ferrobel, empre- 
pela P re fe itu ra  

íorizonte para ex- 
minerio do m uni- 
obrigada a expor- 

vés da Mannes" 
presa estrangeira
1 concorrendo na 
gião.

ao caso dos fre -  
ninguém nega a 

ade das condições 
d para o transpor- 
minerio, assim co" 
portancia do frete  
uto geral das ex- 

de ferro. M a s  

louco mais de um 
ompanhias faziam  

orte por caminhão 
1.70.0t00 a to.- 

H oje o frete da 
oi elevado de 30%-
> agora Cr$ ..........

1.600.00. E a Central 
não é obrigada- a financiar  
as com panhias-estrangeiras  
para auferirem  lucros no 
Brasil.

Em resumo o aumento do 
frete só prejudicou mesmo 
o interesse dos grandes  
grupos pois os “pequenos 
minerartc-.es” já nfto l^m 
condições de exportar pres- 
sionados pela própria polí
tica desenvolvida p e l o s  
trustes.

K S OANIVAI-OS D A  

H A N N A

O truste do minério é tão 
podei osó que maneja, por 
meio de politicos ligados á 
Hanna. verbas norte-am eri
canas que são essenciais ao 
desenvolvimento do B ras il. 
Drew Pearson e Jack  A n 
derson- jornalistas norte- 
americanos- contam que em 
1953 W alter M oreira Sales, 
então na Em baixada do 
Brasil em Washington, foi 
convocado pelo presidente
da H a n n a  <en:ão secretario

do Tesouro e presidente do 
Exim bank)- George Hum 
phrey para discutir um em. 
préstimo de 300 milhões de

dólares- O emprestimo não, 
fói concedido nesse valor. 
Pouco depois o B rasil can
celava um contrato de car
vão que já vigorava hávia 
10 anos o om  a Eastern Fuel 
and Gas. A  seguir o 'B ra s il  
assinou um contrato, nos 
termos do tancelado. com a 
Consolidation Coa! Compa- 
nv, pertencente ao Grupo 
Hanna. Lopo depois o pre
sidente do truste (e  tam 
bém do Exim bankl assina
va u m  en ip res ;  m o  - d e  ;i5 

milhões de dólares para  o 
B ra s il.

N O  B R A S IL

A  Hanna formou um ' ‘hol. 
ding” para agir no B ras il. 
São quatro em presas: Com
panhia A ux iliar de T ran s 
portes (para o transporte do 
m i n é r i o  e x t r a í d o  
de M inas G era is ' : Com pa
nhia de M ineração A guas  
Claras -para operar as mi
nas; Mineração e Industria  
Vale do Paraopeb.ä. pro- 
prietaria dos terrenos é ja - 
z5das- e a Mineração Morro 
Velho S .A . .  cu ja função é 
cobrir a retirada do “hol
d ing" no negocio do ouro. 
evitando os problem as tra
balhistas que vão surg ir  
quando fecharem a m-na de 
M orro Velho.

«mia subsidiaria só para cuidar dos transportes: é a Compa- 
J. que opera vag òes, locomotivas, pessoal etc.. nas linhas da 
I Central do Bra sil, pagando a esta apenas pedágio.

Os Homens

wmm
A Hanna Corporation tem grande po

derio politico nos Estados t nidos. Se
gundo consta, por sua obra foi eleito 
presidente Willian Mac Kinev. Seus di
retores são homens-chave na politica 
dos Kl A, cora grade poder de pressão.

São os seguintes alguns nomes que 
aparecem ligados ao truste de minério 
norte-americano:

George Humphrev — Norte-ameri
cano. Presidente da Hanna Corporation; 
Ex-secretario do Tesouro do governo dos 
El A, no periodo de Eisenliower.

John Foster Dulles Jr. — Norte-ame
ricano. filho do falecido Secretario de 
Estado dos EUA. É o diretor do truste no 
Brasil.

Ralph Martin — Norte-americano. 
Diretor da Hanna Co. no Brasil.

Odin Andrade -— Brasileiro. Colu
nista social em Minas, ligado à Hanna e 
com a incumbência de fazer relações pu
blicas na imprensa.

Ainda os seguintes elementos estão 
ligados ao truste do minério, através da 
firma CONSULTEC, que tem contrato 
com o truste, funcionando como firma 
de consultas:

Lucas Lopes — Brasileiro. Ex-mi
nistro da Fazenda do Brasil.

Roberto Campos — Brasileiro Atual 
embaixador do Brasil nos Estados Uni
dos.

João Batista Pinheiro — Brasi
leiro. Coordenador do grupo de explora
rão <to minério de ferro.

Mario Pinto — Brasileiro. Ex-dire
tor da (laeex do Banco do Brasil.

Jorge Schilling — Brasileiro. Dire
tor da Estrada de Ferro Central do Brasil 
í com quem uma das subsidiarias da 
Hanna mantem contrato).

r
i
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IGREJA CATÓLICA E AS 
LIBERDADES MODERNAS

" A  liberdade e a responsabilida
de pessoal, a sociabilidade e a or
ganização social, o progresso au 
têntico, são valores humanos, pois 
é  o hom em  que se realiza e  deles 
se beneficia, m as são igualmente 
relig iosos e divinos se ' os consi
deramos em sua fonte” — estas 
pa lavras de Pio X II na Radio M en
sagem do Natal de 195S, exprimem  

a sintese de um longo processo his
tórico em  que a Igreja se confron
tou com a  chamada civilização mo
derna. Esta afirmação serena da 
liberdade e do progresso como va
lores humanos e divinos, vem coro
a r toda uma serie de conflitos na 
qual vemos, através dos séculos, 
varios pontífices condenarem “as 
liberdades modernas-’ e “ o pro
gresso do mundo moderno” .

PIO  V I A  PIO  X I
A  expansão marítima e o desco

brimento da América colocaram 
para a cristandade os problemas do 
colonalismo e aguçaram a questão 
do capitalismo comercial e bancá
rio- Foi o que apresentamos em re
portagens anteriores sobre a dou
trina social cristã através da his
toria- Com a revolução francesa e 
a sua repercussão nos países da 
Europa e do Novo Mundo, surgiu 
o problema do liberalismo.

A  proclamação dos direitos do 
homem e das liberdades civis veio 
suscitar uma serie de equívocos 
com o m agistério eclesiástico- Pio
V I que exerceu  o pontificado dos 
a ios 1775.1779, tomou uma posição 
tadica!mente contrária à revolução 
ír in cesa . o que se explica por va
rios motivos Prim eiram ente, dois 
qí>5 Estados pontifícios se- subleva
ram  e se anexaram  á França. Este 
motivo pesará cada vez mais sobre  
o animo dos papa-à em sua aprecia
ção dos governos iiberiis , sobretu 
do quando a potitica destes acar
retar, a perda tòta> dos Estados 
pontifícios que virão a constituir 
o reino da Itália, já  si-bre o ponti
ficado ae Pio IX. A  segunda razão 
da incom patibilidade dos papas 
com as liberdades proclam adas e 
difundidas pela revolução de 1789, 
foi o seu carater nitidam ente anti- 
clericat e sua oposição violenta ao 
a 'to  clero, »ssím  como à nobreza 
e ao rei-

O  papa Pio V I  em reiterados ape- 
ròs procurou  co ligar os monarcas 
europeus contra a .revolução fran 
cesa em vista da defesa dos tro
nos e dos Estados pontifícios A  10 
de Julho de 1790 dirigiu  o papa um  
breve s Luis X V I; a 25 de Feve
reiro  de 1792 endereça outro a 
Catarina II i a  Rússia, a 3 de Março  
do mesmo ano apela para Leopol
do II. im perador dos romanos, e a 
8 de Agosto a Francisco II- Nestes 
documentos, o pontífice manifesta  
sua esperança de que os reis em
preendam  a defesa da relig ião  e 
da m onarquia. Neste c lim a histo- 
rico de interesses contrariados e de 
nar todos os erros s mesmo a sa
lientar as a-mbiguidades do libera 
lismo sem  se disporem  a realçar os 
va-lores positivos que surgiam ao

rue>m» tempo na consciência popu_ 
lar e nas elites que serão precur-j 
soras das democracias contempora-
neas.

H á  .uma continuidade na conde
nação das liberdades modernas nos 
pontificados <ie l*io VI, l e i o .  
X II Pio V III, Gregório X V I, Pio  
IX , Leão X III, P io  X , até checar
mos a B »n t» X V  e Pio X I

“ !>KMKIO”
Tomado no seu sentido amplo, 

o liberalismo se caracteriza pela 
enfase na afirmação da liberdade 
e até mesmo no seu exagero quan- 
oíensas recebidas, compreende-se 
que Pio V I  como os seus sucesso
res tenham, sido levados a conde- 
do a liberdade é exaltada como va~

se difundindo por toda a parte” . 
(Encíclica “M irari Vos”, 15 de 
Agosto de 1832).

A  própria expressão “delirio”. 
aplicada à liberdade de consciên
cia e de culto, será retomada por 
I*io IX na encíclica “Quarta Cura", 
de 8 de Dezembro de 1864. Todo 
um conjunto de documentos será 
consagrado à condenação dessas 
“liberdades”, salientando^se além  
das encíclicas citadas, varias alo
cuções e cartas de Pio IX

Todas essas condenações foram  
agrupadas r.o célebre ‘Syllabus” , 
que acompanhou a encíclica de 8 
de Dezembro de 186-í • e que vem  
a ser “o catalogo 4'os principais er_ 
ros do nosso tempo assinalados nas 
alocuções cotísistoriaig encíclicas e

lor absoluto e unico- A  liberdade 
de consciência, -de culto, de pensa
mento, de imprensa, era exaltada 
por todos os mentores dos movi
mentos políticos e constituía a 
mentalidade geral do povo r.a Eu
ropa e na América. Diante desta 
pregação indiscriminada da liber
dade que não era definida e não 
contava eom estruturas que a diri
gissem, levantaram-se os papas fu l
minando anatetttas e distribuindo 
condenações ‘Da fonte envenena
da do indiferentismo, decorre esta 
maxima falsa e absurda, ou antes 
è&te delirio: que se dey£ propor
cionar e garantir a cada um a li
berdade de consciência; erro dos 
mais contagiosos ao qual aplainou 
o caminho esta liberdade a-bsoluta 
e sem freios de opiniões que, para 
a ruir.a da Igreja e do Estado, vai

outras cartás apostolícas de Nosso 
Santíssimo Padre o Papa Pio IX ” . 
As proposições 15 a 18 do “Sylla- 
bus”, se referem ao liberalismo 
doutrinal, sob a denominação de 
“indiferentismo ou latitudinaris- 
mos”. E as proposições 39 a 55, bem 
como as proposições 77 a 80s di
zem respeito ao liberalismo no 
plano politico. A  última proposição 
tornou-se celebre: “o Pontífice 

’ Romano pode e deve reconciliar- 
se e transigir com o progresso, o 
liberalismo e a civilização moder* 
na” , proposição condenada na alo
cução jamdudutn, de 18 de Março 
de 1861-

O EQUIVOCO
Essas condenações foram reite

radas com menos insistência sob o 
pontificado de Leão X III, mais

aberto ao dialogo com a mentalida
de de seu tempo e com mais e n 
fase sob Pio X , que, sob esse as
pecto, se liga a Pio IX  e aos seus 
outros homônimos desde Pio VE 
Pode.se dizer que a Igreja jaÍB&is 
retirou nem retirará essas conde
nações no sentido em que o libera
lismo proclama não apenas a liber
dade como um direito e uma prer
rogativa mas apregoa o seu abuso 
como uma faculdade qiie assiste 
ao homem. O  equivoco tão doloro
so para os catolicos mais lúcidos 
b:o sáculo X IX  e começo do sé 
culo XX , consistia em que, ao ladu 
dos anátemas, pouca iuz era pro
jetada sobre os aspectos positòvofff 
da democracia. Ainda Leã.» X H I e 
Pio X  axcluiam todo o sentido po 
liticó valido para essa palavra, não \ 
permitindo, por exemplo, que osj 
catolicos italianos paFticipassem do j 
governo de sua pátria, enquanto j 
não fosisem restituídos os Estados 
pontifícios- 

Justificava-©e a reserva do ma
gistério eclesiástico em relação à 
pregação de uma liberdade indi- 
dualista, após a derrocada das ve
lhas instituições da cristandade, 
sem que se cuidasse de construir 
comunidades intermediárias entre 
0 indivíduo e o Estado- Este vazio 
foi preenchido por estes gigantes 
que hoje dem>m<mamos as fo rç a i- 
econômicas, que monOpolizáramí 
para si o domínio da opinião pú -j 
blica- Neste sentido, ousaríamos d i
zer, as condenações de Gregwrio 
X V I e Pio IX  foram proféticas: 
prediziam o colapso da liberdade 
individual sob a dupla ditadura do  
capitalismo e do comunismo.., :: 

»E M O C R A C IA  
Desde a sua eleição, Pio X I já 

manifestou a sua abertura ao inun
do moderno, dandr» a benção à. 
“urbi et orbi” , a Roma e ao m un
do, com esse gesto simbolico expri
mia o seu empenho de resolver a 
questão italiana e de dialogar com 
todos os governos, então constituí
dos O tratado de Latrão, em 1929, 
não significava apenas a solução 
da chamada questão rômar.a, a re 
conciliação da Santa Sé com a Itá. 
lia, mas a nova dispasíçà > dos pa^ 
pas de serem apenas um poder 
piritual e de conduzirem os cris
tãos a atuarem no mundo de ho 
je, como um fermento na massa- O  
Papa da Ação Católica é igualmen. 
te o desbravador de caminhos pa
ra a participação dos crisiãos na 
construção da democracia. A s  g ran 
des mensagens do papa Pio X I I  
sobre a democracia, particularmen
te no Natal de 1942 e 1944, repre  
sentarão a síntese dos elementos 
positivos que despontavam comj 
Leão X III e encontraram sua ple
na expressão em Pio XI.

Para  felicidade de nossa época 
a Igreja não insiste »penas na con
denação dos abusos da liberdade 
com Pio X II  e mais particular 
mente com João X X III, passou 
indicar os rumos de um mundo 
vo, em que a liberdade se jiçia: 
com a justiça e eom a íraternid*-] 
de humana.

No PrÔKirto Número: A
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MEDICOS TENTAM REFORMAR: 
MEDICINA SOCIAL É  A META

C.om um movimento cu jo nome demonstra bem as finalidades dos 
que o empreendem, entram agora os médicos aa  linha das reform as, 
numa tentativa de renovação tot^l da sua entidade máxima, a A ssoc ia 
d o  Médica B rasile ira . Movimento Reform ador é a s ig la  que está 
agrupando  médicos de todos os Estados brasile iros e que lançou uma 
chapa, para concorrer às eleições, dia 27 próximo, p ara  a nova  
diretoria da A. M. B- Sua principal m eta: renovar a m edicina no 
Pais, dando-lhe um sentido verdadeiram ente social.
T W L ? "  » -
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Para Reformas Radicais
ELEJA VEREADOR

ROSSINE 
CAMARGO 
GUARNIERI

N .O  1 .4 0 7

Partido Socialista Brasileiro \ 
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Paulo de Tarso apoia
PARA VEREADOR

LUIZ CARLOS 

SANTOS-PDC

N . °  1 3 3 1
Comitê Central : 
Fones : 33-9097 

37 6431 
Rua da Consolarão N-° 7
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0  Q U E  E S P E R A  A  "NAÇÃO

•'Tomando consciência de sua  
função social- os médicos de todo
o Pais articulam-se para disputar 
a  direção da Associação Médica 
B rasile ira , com o objetivo de as
sum ir perante o povo as atitudes 
que a Nação especa da classe” —  
é o que d ia o dr Fausto F igue ira  
de Mello, que figu ra  na chapa do 
Movimento Reformador c o m o  
candidato a eecretario gera l.

' Os médicos —  diz o d r. 
Fausto  —  preparam -se nas fa*  
culdades. adquirem  conhecimen
tos científicos* desenvolvem téc
nicas e aperfeiçoam -se nas boas 
instituições cientificas, nas b i
bliotecas. nos laboratoriofi. Tudo  
isso lhes é oferecido pela socieda
de- pelos governos, num a p a la 
vra. pelo  povo. E. é claro isso 
ocorre com uma unica fin a lid a 
de : p repará -los para  a liv ia r e so
correr enferm os e mais do que 
isso- para, através da' sua orien
t a d o  de homens de ciência, p re 
servar a saúde dos são. evitar 
que pereçam as crianças e impe
d ir que endemias e epidemias 
continuem assolando o P a ís . A  
Nação precisa deles para  p rep a 
rar um povo sadio capaz de enfren. 
taz £ luta que pretende arranca* 
la  dos grilhões do subdesenvolvi
mento” .

*  ’ M ISSÃ O  M E D IC A

'V ivem os num círculo vicioso
—  continua o d r- Fausto  F igu e i
ra de M ello —  muito bem defini
do pelo sanitarista norte-am eri
cano W inelo*’ : “eram doentes 
porque eram pobres, ficaram  
mais pobres porque ficaram  mais 
doen te«’’ .  É uma realidade que se 
adapta bem ao caso brasile iro . 
D aí considerarm os que a missão 
do médico no Brasil —  como: de

■ resto, em todos os paises subde
senvolvidos —  é de prim ordial 
im portância. E  essa missão só- 
mentespoderá ser cum prida à ris
ca, quando a c la*se  tom ar cons
ciência de sua função social. Isto 
é> quando a m aioria dos nossos 
médicos tomarem a consciência 
de que a eua profissão não deve 
e nem pode ser exercida em ter
mo* de individualism o, mas de 
col-etividadede. E somente eom es
sa. consciência o médico alcançará, 
perante a sociedade, perante a co
letividade reconhecimento e pres
tigio —  náo como pessoa iso
lada —  mas como componente de 
am a classe organ izada à serviço 
do Pa ís” .

R E F O R M A R

Falando  sôbre a chapa do M o
vimento Reform ador, diz o d r .  
Fausto F igu e ira :

■'Os médicos que organizam  o 
Movimento Reformador para dis
putar a direção de sua entidade  
nacional* ee propõem a batalhar  
para  que a classe médica se rea
lize em sua função cientifica e 
social, impondo-se. assim« mais 
ainda, ao reconhecimento popu
la r. A  partir disso é que a clas
se poderá conquistar as recom
pensas que suas a lta« e precio
sas funções merecem” .

M A N IF E S T O  “  '

Apresentando a sua chapa* o 
Movimento Reform ador lançou 
manifesto, no qual expõe suas f i 
nalidades que, em síntese, são as 
seguintes r

I  —  Participação da classe mé
dica no estudo e debate dos 
grandes problem as nacionais; 2
—  Reform ulação das condições 
técnicas e salariais  do trabalho

médico em ge ra l; 3 —  Partic i
pação efetiva nos assuntos de 
ordem m édico-profissional e mé- 
dico-assistencial, quer sejam  de 
alçada do poder público ou de 
natureza p rivada ; 4 —  Reestru
turação dos serviços médico- as- 
sistenciais da previdência social, 
no sentido de elevar seus indices 
de produtividade e de estende-los 
às populações urbanas e ru rais  
ainda desassistidas e 5 —  Defesa 
da indústria farm acêutica na
cional” .

A C H A P A

A  chapa do Movimento R e fo r
m ador está assim  constitu ida:

P residente: Djalma Chastinet

Contreiras (G u a n a b a ra ); l  o V i
ce : Decio Pacheco Pedroso (São  
P a u lo ) ;  2 o  V ice : V a lerio  M aüns- 
icy (R io  Grande do Su l); 3-0 
v ice : Eduardo W anderley  F ilho  
(P e rn a m b u c o ); 4 o v ice; Menan_ 
dro Leão de F a r ia  (B a h ia ) ; 5 o 
vice: Jorge A lberto  A breu  M a
tos (C eará '* ; secretário g e ra l:  
Fausto C. F igue ira  de M ello (São  
P a u lo ) ; l  o secretario : Luciano  
de Sousa M arques (São P a u lo ) ; 
2-0 secretario : M ario  M aia  (B r a 
s ilia ); l  o tesoreiro: José. C assia - 
no de F igueiredo  (São  P a u lo ) ;
2 o  tesoureiro : João A - de M ello  

Saraiva (São Pau lo ) e 3.o tesou

re iro : Gaetâo Pacheco Sobrinho  

(M inas G e ra is ).



POMPILIO

DINIZ

a p r e s e n t a :
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OPERÁRIO, 
BATENTE .  

E PATRAO
Até Quando 1

Até quando os desonestos 
Demagogos e ladrões 
Sem recasã» sem protestos 
Vao comprar nas eleições 
As suas íirunidades,
Garantias, liberdades,
Para escapar das prisões?!

Até quauac èstes abusos 
De podere? e propinas 
Por interésses escusos 
Protegerão tais rapinas?! 
Levando ceste atavismo 
De subovr.c e de cinismo 
O Brasil para as ruínas?!...

Vejamos até onde vai 
O desca'abro geral 

E porque o Brasil não sai 
Dêste marasmo infernal:
Este mti que nos tortura 
Tem raizes na estrutura 
Econõm.co-Social!. . .

Eis as causas principais:
N b econcmia rural 
O latifúndio nos traz 
Miséria e tome total!
E  o pequeno camponês 
Reclama por sua vez 
Transformação rad ica l!. . .

São “ccnos’ dêste País 
Tubarões, latifundiários,
O  resto é povo infeliz, 
Camponejes e Operários 
Que por justiça, sem guerra, 
Querem pedaços d« terra 
Querem melhores salários! • •.

Porém os “dono#" da terra 
Da terra que não tem dono,
Não querem paz, querem guerra 
A  guerra contra o colono 
Que vive tão explorado 
E por êles relegado 
Ao màis coawpleto abandono!

Este lucro fabuloso 
Do tubarão mercenário 
Forma o ciclo vicioso 
Do sistema inflacionário:
Tudo aumenta cem por cento 
Mas em cada novo aumento 
Ganha menos o operário!. . .

È o proctsso espoliativo 
Dos juros e dividendo,
Royaltie e lucro estorsivo 
Que nos vão empobrecendo... 
É a desv.talização 
Das riqutzas da NaCão 
Que o truste nos vem fazendo:

Matéria prima exportada 
Por um valor aviltado,
No estrangeiro é elaborado 
E revendida ao Brasil 
Com lucro de mais de mil 
Por cento daqui tirado!!!

É a exploração das jazidas
Que estão nas mãos do estrangeiro
E por êles dirigidas
Sem que o povo brasileiro
Possa exercer um controle.
Pois nada vê, tudo engole 
Dêsse grupo interesseiro!. . .

São ésses exploradores 
Que nos fazem tal pressão, 

Por detrás dos bastidores 
Vão exaurindo a Nação,
Nos levando ao cativeiro 
Do capital estrangeiro 
Que é bomba de sucção !..-

Quem nos impôs tal destino 
Que o progresso arrefeceu?!
No grande berço latino 
O Gigante adormeceu 
Nmado pelas sereias 
E acordou com mãos alheias 
Levando tudo que é seu !!!

Mas a Pátria é como um Templo! 
Expulsai 06 vendilhões...
Legai oh! Povo êste exemplo 
À s futuras gerações 
Indicando rumo certo 
Para o Brasil ser liberto 
Do jugo das opressões!-..

(Do livro “Canto da Liberdade”, em t&das §  
as livrarias)



PETRUS 
DALLE 

NOGARE,S.J
De Paulo EMILIO (Especial para BRASIL, URGENTE)

Continuo às voltas com 
padres, dos quais, decidida
mente, gosto cada vez mais. 
Desta feita o meu contacto foi 
sobretudo com jesuítas. Acon
teceu na Bahia onde o Pro
vincial da Vice-Província 
Bahiense da Companhia de 
Jesus, organizou uma sema
na dedicada a “Cinema e 
Desenvolvimento”.

O Prinvicial em questão é 
o Padre Pedro Dalle Nogare, 
de origem italiana é claro, e 
que nasceu de fato no “paese” 
veneziano, ao redor dè Padua. 
Eu possuo alguma familiari
dade padovana. Conheço bem 
o Giotto da “Capela degli 
Scrovegni”, o ‘‘Café Pe- 
drochi”, o “Prato” cercado de 
estátuas, a Universidade vi
sitada por Goethe e onde Cari 
Vincent desenvolveu bom 
trabalho de cultura cinema
tográfica já  que não podia 
voltar depois da guerra à sua 
Bruxelas natal, onde, como 
o seu rei Leopoldo, aceitara 
facilmente demais a presença 
dos exércitos de Hitler. 
Conheci também os ratos e 
og ^cortUes” de Padua e fui à 
uma sessão espírita no apar
tamento modesto e super ha
bitado de um nobre italiano 
recém-expulso da Líbia e que 
encontrava bálsamo para sua 
humilhação no fato de rece
ber cada noite" em sua casa 
o espírito de Amedeo, Duca 
d ’Aosta, primo irmão do rei 
Vitor Emanuel III. Amedeo 
morrera, sereno e altivo, no

cativeiro britânico e eu sabia 
que falava admiràvelmente 
não só inglês mas também 
francês, linguas em que apesar 
de tudo me entendo melhor 
lo que em italiano. Mas o 
‘medium”, o próprio filho do 
;onde em cujo lar me encon
trava, que recebia o espírito 
de Amedeo, foi irredutível: 
achava admirável o meu hor
rível linguajar italiano e re
cusou-se com a mais aristo
crática polidez a coinversar 
em outra língua. Lá fiquei 
até altas horas da noite com 
a vaidade lisonjeada e a cre
dulidade desencorajada.

Mas não nos afastemos do 
Provincial Dalle Nogare, 
mesmo porque só nos últimos 
dias de minha estada em Sal
vador soube ser êle padovano. 
Já estivera com êle duas vê- 
zes aqui em São Paulo tra
tando porém, apenas de as
suntos práticos relativos à 
Semana “Cinema e Desenvol
vimento” e à organização de 
um festival cultural nordes
tino em Milão. Na Bahi* o 
encontrei diariamente, sempre 
porém no meio de seus múl
tiplos afazeres. M al tivemos 
tempo para conversar. Tenho 
certeza de que ainda falare
mos muito. Fiquei seu amigo 
o acho que êle meu. Na  
minha vida sempre cheia de 
projetos, destacam-se agora 
com singular prioridade o 
desejo de permanecer longa
mente, falando, ouvindo ou 
calando, com o Padre Dalle

Nogare, no horto rústico da 
Igreja Santo Antonio da 
Barra em Salvador.

Êsses encontros seriam o 
prolongamento de um dos as
pectos que o Padre Dalle 
Nogare quis imprimir à Se
mana 'Cinema e Desenvolvi
mento” : o de um diálogo en
tre religiosos, padres ou lei
gos, de um lado e do outro 
os homens sem fé, religiosa 
pelo menos. Entre êstes últi
mos se incluia eu que me 
apresentei na reunião como 
humanista ateu. Optei por 
çssa designação desde o dia 
em que numa fôlha de recen
seamento coloquei a palavra 
“Agnóstico” depois da rúbri- 
ca Religião, o que me valeu 
da mocinha encarregada da 
tarefa a pergunta: —  Per
nóstico?

Foi total o acôrdo que se 
estabeleceu em Salvador no 
tocante aos problemas bási
cos do cinema brasileiro. O  
Provincial Dalle Nogare in
terveio pouco nos debates, só 
quando foi diretamente soli
citado. Foi êle porém o ar
tesão completo do memorável 
empreendimento. Sua com
preensão, vigilância, boa fé e 
inteligência asseguraram o 
clima de espontanediade, res
peito e lealdade em que se 
desenvolveram os trabalhos.

A causa do cinema brasi
leiro ganhou certamente um 
grande amigo em Petrus 
Dalle Nogare, S. J. Nihil 
O bstei



Propaganda Desvirtua Verdade 
Para Desmoralizar as Greves!

De M o«rir Maofrl» (Av. Li
berdade. 1304, Apto. 24 — 
(B&c Paulo _  Capital):

"‘Meu oaro Frei Cario*: «  
•oração da juventude sente 
fcí suas palavras; a inteligên
cia do» Jovens apreende suar 
predicas. E alma e corpo 
desta mocidade estarão unidos 
p «ra  defendê-lo. Nao per
mitiremos que seja eeu nome 
e Buas palavras deturpados, 
porque representam aquele 
ideal pelo qual lutamos.- Não 
podemos pormitir que os ma
labarismo* retóricos dos fal- 
sos cristãos, dos falsos nacio
nalistas. dos falsos filósofos, 
venham a deturpar o signifi
cado de sua bandeira de hjta. 
que «  a fraternidade. Aquela 
imeBsa fraternidade pregada 
por Cristo, Confuncio. por 
Marxt Ghandi, por Bextrand 
Russel” . Depo «: ‘’Não se 
quer a revolução sangrenta 
dos desesperados. Não se quer 
o sangue dos que noe explo
ram. Ngo se quer vingança.

Queremos simplesmente rte- 
mocracia. na sua total am. 
plietude e no seu verdadeiro 
significado. Os jovens quere
mos ser uma fórça lutando 
pela Justiça, mas antes qne- 
remos ser a Justiça do que a 
fôrça. Estamos dispostos a 
seguir os digno», a estar ao 
lado dos honestos, a caminhar 
junto dos patriotas. Por essa 
raz&o sempre o seguiremos, 
sempre o ladearemos. sem- 
pire caminharemos unidos ou
vindo suas palavras. Que 
seus inimigos saibam da nos
sa resolução. E seus inimi
gos só podem ser os traidores 
da Pátria, os medrosos da 
Verdade, os assassinos da 
Justiça” .

Re**p«*ta: Muito bem. jo
vem. É de gente corajosa, 
decidida, entusiástica e escla
recida como você, que neces
sitam os que lutam ppr um 
Brasil melhor e pelo advento 
da justiça social. Não. não 
temos inimigos. Os que estão 
contra nós, são inimigos do 
Brasil, do povo e de nma re- 
novaçJo política, ecónomica e 
socai, firmada em bases df 
autêntica justiça cristã.

De Jethero Moorão «la «'unha 
(Serro, Mjnas Gerais):

"Não  paro de escrever, nem 
de falar nem de lutar, pois 
acho ser monstro e covarde, 
calar e ficar omisso numa 
hora como esta, quando uma 
imensa maioria do povo mor
re de fome às nossas vistas e 
0 resto beira a morte abatido 
pela tirania dos adoradores do 
bezerro de ouro. Mas c idolo 
infame há de ser quebrado 
um dia. por aquele mesmo 
sentimento que encheu o co
ração d'e Mo.sfs. As tábuas 
da Lei ainda têm a su& oni- 
tpotência” .

Resposta: Multo interes
sante a sua carta, Jethero- 

continue escrevendo, falandc e 
lutando. Não pregará ao de
serto. Mais eêdo d ° que mui
tos esperam, não haverá ado- 

? redores do bezerre de ouro. 
Í e  nem mesmo bezerro de 

cuic haverá.

Cientistas s o o í is  nos países
grandemente ind>i>i rializados es. 
tfio orien»„n<io *s associações pa
tronais n<- .-ent.ido de in fluenciar  
o povo contra a.< greves. ressa l
tando nos me:os de divulgação  
a s p e c t o s  q u e  provo, 
quem inveia ( “São m arajás, g a 
nham fortunas e quer®m m ais” ),  
ou pre&fupatão p°los destinos 
do p »ís  P re ju i/.os imensos pa
ra  a «a ç ã o ” . E fsç metodo cor
rompe a consciência popular- que 
naturalm ente apoia o mais fra - 
co. no caso. o trabalhador.

Pa ra  «t in g ir  st.a finalidade, 
além do controle económico exer
cido sobre aiguns ovgãos de di
vulgação. »s  fontes de in form a
ção são instru i«!«* uo »entido de 
ressaltar par* o* -eporteres os 
pontos negauvos da. greve. 0  re
pórter. mesijno de Jornal indepen
dente. é evr.clo * crer que toda 
es^a m istif tavãc é verdade.

DESC / R A C T K R IZ A Ç A O

Outro método ir.n:to usado é o 
de descaracterizar o lider, apre
sentando-o sistematicamente co
mo “ agitador p ro fiis ion a l” . "che
fe  de m inoria »t.ivjsta”, “com u
n ista” . A c  cabo de anos dessa 
campanha- »oco o lider operário 
com eía a sor chan.ado pelos cha
vões. Isto Vai a população es
quecer que cada ve* que “as ins
tituições -ívrãc am eaçadas”  por 
uma greve o g rev jita  é que está 
enfrentando toda sorte de vio- 
lencia-s fífricas e morais-. Quanto 
às suas categorias profissionais, 
são apresentados i-omo gozado* 
res de un„. situa-;ão economica 
privil-egiadf. exploradores dos 
companhe.í c.s esquecendo as 
condições ins*kibrés do seu tra 
balho, ou mfcwno » m iséria em 
que vive.

Pa ís  do* paradoxos- o B rasil 
tem, assim- m arajás favelados  
(por excerrr-v:idade naturalm en
te ), que cornem em latás, no pro- 
prio local de trabalho, que ai 
mesmo d<wnem se term ina tarde 
o trabalho noturnò, este mesmo, 
executado por esporte ou para  
ganhar err dobro nunca por ne
cessidade) sendo obrigados a se 
aposentar cedo. Quando a maio
ria  dos homens alcança o total 
desenvolvimento de todas as 
suas faculdades ntelectuais, e 
goz^ de todo o s*.u vigôr físico 
êstes “m aiü jás '' já estão fis ica 
mente esgotados, já  estão “ve- 
veihos” .

OS F A L S O S  PREJU ÍZO S

Exem plo re ce ite : quase toda 
a im prensa deu exagerado desta
que ao supcsr-? prejuizo de 1.5 
bilhão de cruzeiros diários, que a 
greve de solidariedade dos ma
rítimos e portuários aos en fer
meiros de Santos, estava causan
do ao pais. A legavam  que não 
em barcando diariam ente as  ••••

28.000 sacas de café usuais, para  
os E U A - e. sendo o seu preço de 
ÚS? 39.60 a nação estaria per
dendo um m lhão e cem mil dóla
res diários, que correspondem, 
aproximadamente, a um bilhão e 
meio de cruzeiro-s de prejuízo, 
por d ia. M istificação. 0  Brasil 
é signatario  de um acordo do ca
fé, e- com ou sem greves, expor
tará somente a sua quota. N ão  
existe obr gação algum a de em
barcar qualquer numero de sa- 
ca-s por d ia ; há estoques do pro
duto. tanto aqui como lá. Ora. 
o ca fé  que não foi em barcado  
durante a greve, se-lo-á agora* e 
virão os chorados dólares do 
fictício preju izo . Mas, prejuizo  
verdadeiro tiveram os portuar;os. 
m arítimo« e estivadores, que re
cebendo remuneração por produ
ção. nad« receberam  durante os 
dias em que o serviço esteve pa
ralisado,

L E G A L

Falhando outros recursos, ten
tam coagir os trabalhadores, de
clarando 3 greve ilegal, baseados 
no Decreto-Lei n. 9070- de 15 de 
março de 1946, que em bora em* 
contradição com a Constituição  
Federal, que lhe é posterior, e 
assegura esse direito, continua 
a ser aplicada para caracterizar  
uma greve como legal ou ilegal, 
quando ilegal é a sua aplicação. 
Est-e decreto, aliás, é uma des- 
sa-s cu ro s id ades  jurídicas, que 
lembra a historia muito conheci
da, do rapaz que podia casar com  
qualquer moça de sua p rópria  
escolha contanto que fosse com  
M aria . A«3Ím , vejam os o «eu  
art. 3o : . . .  “não são perm itidas 
as greves: nos serviços de agua, 
energia, fontes de energia, ilu 
minação, gás, esgotos, com unica
ções- transportes, carga  e des
carga- nos estabelecimentos de 
vendas de utiiidades, ou gêneros 
essenciais, nos matadouros, na 
lavoura na pecuaria. nos colé
gios, nas escolas, bancos, nas 
farm acias- nas drogarias. nos 
hospitais, nos serviços fu n erá 
rios, nas industrias basicas. ou 
essenciais à  defesa nacional 
Praticam ente, só não está proi
bida a greve da fome. m as. • . r por 
via das duv :das, o p arág ra fo  I o. 
do mesmo artigo, autoriza o mi
nistro do T raba lh o , a inclu ir ou
tras atividades entre as c itadas! 
A m parada por este decreto, é 
fac il a qua lquer autoridade c las
s ifica r qualquer greve como ile
ga l.

N O  M U N D O

Entre nós, tem sido asado  
também o processo que consiste 
em insinuar, fa lseando ou supri
m id o  noticiário, que as paraü. 
sações mais ou menos constantes 
por conflitos de trabalho, se nào 
são fenomenos brasile iro , regis
tram -se com a mesma assidu ida

de somente em p&ises economi
camente atrasados onde “ mino
rias ativíssim as empolgando a 
direção dos orgãos de classe ag - 
tam as m assas traba lhadoras”, 
«m greves, quase sempre in jus
tas e desnecessárias, o que não 
ocorreria em paises de maior de
senvolvimento onde os traba lha 
dores. por desfrutarem  de melho
res condições de trabalho e pa
drão de vida, não recorrem  com 
frequeneia a este meio de re'_ 
võndicação. A inda aqui. in fo r
mam falsam ente, como se vé no 
Anuário  de Estatísticas do T ra 
balho, do Bureau International 
du T rava il, de Genebra, com o 
exemplo de trés dos mais indus
trializados países do m undo:

E S T A D O S  U N ID O S  —  Em 
19o8. houve 3.694 greves. De 
1937 a  1953, o ano de m aior nu
mero de conflitos trabalh istas
foi o de 1952 (5 .117 ), c o m ..........
3.54.0.000 e a perda de ...........
599.100.000 dias de trabalho . 
Em 1958. foram  perdidos . . . . . .
23.900.000 de dias de trabalho, 
com 2.060.000 de trabalhadores  
afastados. Isto sem serem levados 
em consideiação cs conflitos de 
duração in íer-o r a um dia com
pleto.

R E IN O  U N ID O  —  De 1937 a 
1958, o ano de m aior numero de 
greves foi o de 1956: 2.648 con
flitos, vcom 508.000 trabalhado, 
res afastados e 3.462.000 de dias 
perdidos. Sem contar greves de 
menos de 10 trabalhadores.

J A P Ã O  —  1958 fo i o ano de 
m aior numero de greves no pe
ríodo 1937-1958: 903 conflitos, 
atingindo 1.279.434 trabalhado 
res e 6.052.331 d ias de traba|ho  
perdidos. N ão  foram  computados 
os trafoaliiadores atingidos indi
retamente pelas g reves. N o  pe
ríodo, o ano de 1952 fo i o de gre
ves de m aior duração: . . . . . . . .
15.075.269 dias foram  perdidos, 
em 590 con flitos.

i »  H U M O R IS M O  
F

As vezes, a história anti.gre. 
ve toma aspectos grotesco-hum o- 
risticos. como aconteceu, por 
exemplo, com a greve dos tra
balhadores das salinas e do potlo. 
da cidade de Cabo Frio. no esta
do do Rio de Janeiro, em junho  
de 1960. D ivulgou-se para todo 
o país que a cidade f6ra tomada 
pelos operários, tendo êstes 
constituído um “poder soviéti
co” ; e, dava-se como ’ prova, o 
hasteamento de uma “bandeira 
vermelha” na praça em frente à 
ig re ja . A qu ilo  cheirava è provo
cação e b lasfêm ia ! N atu ra lm en - 

não fòra coincidência o vei
sido hasteada bem em frente à 
igreja! E realmente não fôra 
pois era i  bandeira do Divino  
Espirito Santo, ali colocada pe_ 
lo p a d re ...
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Nazi-Fascismo Comanda a Guerra 
Aos Negros Dos Estados Unidos!

'Texto cW VITOR R iG O )

Qu&ndo- anos atrás- Josephíne 
Bak’ér exclamava. num eomício 
eiii Washington que os negros 
nerie-americanos deviam voltar 
seus olhos paca a Africa (‘‘Meus 
irmãos foi-o sol da África- da 
çossa Africa. i)uí nos Qusí. 
rauu os ouvintes ficavam
impassíveis. Mão era o sortilégio 
da África que poderia tirar aque
les seres humanos da passivida
de. Tiles i*. eram dema.sia"do ame
ricanos para poderem voltai a 
&er africanos- Nem t&O poucõ sí- 
r‘8Tn movidos pele desejo dè so, 

z&r as delícias da “whne of life - 
Nem -»eqner pelo desejo de se 
abraçarem na alcova- à raça bran
ca. ' Estou pouco' ligando para a 
tua irmã” — e o ultimo e altivo 
«logan dos negros norte-americ*- 
np.i agastados peU forma como 
certos setores da r.lasse dirigen
te ianque 'éstávam tentando co
locar o problema de sua la ta . 
Não é a Áfripa que os atrai- nem 
o direito de ir diariamente ao psi
canalista. nem o desejo de tomar 
o café de manhã. no T if ía n » . 
nem o de?e.io de deitar ao mundo 
filhos mestiço«. O que o neg'ro 
nort e-americano deseja «* o aces
so <■ instrução pública e è. fur- 
ção pública em pé de, igualdade 
com c branco. - Ê. ésse direito que 
a «(‘ciedade norte-americana. ta! 
eomo existe atualmente oão Ibe 
pod» dar'sem provocar uma ve 
volução nas estruturas ianque? 
cuja? tíònsequencias;. através da 
in>vitavel derrota do puritaóismo 
hipócrita que move boa parte de» 
roar.unidailes estadunidenses. no 

deriam acarretar para !» oa de=- 
t» utfâo certa de MacH?on 

o prop io dèssoareeimento de 
VKalt Street.

IÍ- ESCOLAS E EI.S1ÇÕES

\Jjri -xerapio brutal: nos” Est. 
do«? da antiga Confederado ase' 
nos de um por cento das ..riancas 
negras fazem seus estudos junto 
coto crianças 'brancas. Os E s i.- 
dos. mais ‘‘progressistas' do Sul 
como o Texas e o 'Tennes es cha
gam no máximo a uná integra
ção escolar da ordem dós dois por 
cento.. A discriminação racial 
«Tende-se.. d*epois -aos restaurar 
eu hoteií, piscinas, oníbus etc... 

conforme é do conhecimento m  
t-ernacional _ O único campo em . 
que a comunidade, negra do Su1 
révéla Orwo de alguns direitos 
o eíeitoral onde- em media 2< 
P0L cento dos negros têm direita 
a roto. com por exemplo 5% no 
M t ó s is s ip !  e  -»5 ?í> a o  T e n n e s s e e .  

Estado já bem broximo do cen
tro 00; país. No novte o negro m o 
e perseguido de forma ’̂ p cio- 
cánte. Pode dizer-se que em ce - 
tà i comunidades, eoino em Nova 
Y',r»- não existe diísrença no tra
tamento dispensído ao negro e 
ao porumquenhp ou; aomo uo -ca
so do Oeste ao mexicano. Mas 
só ouem tenha visto o que sâo os 
miseráveis pardieiros de Chicago 
em o fie milhares de negros se 
aglomeram sem quaisquer conài-

-,õe- higiênicas pooe •:« -nder co
mo entre o Nori? e.‘o sul a dife- 

nao è t^o g: a-nõ» mio ã 
primeira vista j»v * ■*

OS .VEC-jROS MVÇOLú ÀNÓS

En 1959- quinõf» v' vamos os 
KCA pels prime..-» ve> os. “ne
gros m r. ulmanos" Sf-bja acaba- 
tí‘"* ce aovir uma 'o o “<m os Àn- 
gft.’e?. Quem in ' enw nota
do h severidade do ao~ce e do 
ges>.o 'odeia ps -»oe o mèdo 
M.t, ç ‘i-ooisf- <íjs ‘,oo jla';5es 
o ’a? :tf. q e hsb • -ar*w ü-õvjoo dos 
locals err! que ca .’«unerâ O des- 
,> e - o cue sent“!« brancos
sò » i-omouravel ao .<iú« * tes. na 
Africa do Sul- • w oo- eles. 
Não - r.-o acaso o- 11 owt.v.ím sim* 
pa^ias publicj.j)'ú* - e^piícitasl) 
óeio ao- :Ue;tí &c «; ; •.«'oerd- 
n. m po' hcsíc o tntíse-
«feinitas.. . ' Paia g: .aó.* males 
gisades etn^üicrV 'pc?■ -miza. seu 
i-áfel- Aa.-’colm X •• ■ 1 :' .iio-se a 

if ».* - n a i i . ■,vn favor 
da fniegração. 0- ss. nju-,
• ímancn" «?o s. -õyo y* sepa- 

rec-2o global <J?- •.;« •: 5:anca e 
iiègi . Psrcebí.-2e : *• ...meiite 
obí :<?' r? cismo .«r*- inco um 
tfet‘2-iy*l desejo õ* viassauça. na 
medidi- ean qu»- .-‘fiando na 
fo:çfc cs seu ;■ creditam
qtie um dia podsv .«t ' ‘-:ier com 
que os es-rravag’.'. '-r '<?« n.nje vies- 

. ;n '■ sofrer a li'.i-  *VÃo ■ Pelo 
se:i'-culi-- do ‘t ’ »>»“ '»  do “sol” 
■qüf- -e çiberga na: Cais da al- 

. tii-gü ex(erio'* úa ..*••* parte) os 
negiOf muçulm-H£' :;o em nos- 
60 entender, a is:--..o n? fascis- 
ti< do moyimanto ri?»! ? EUA. 
H c jj sao 200.000 ...a-’- amanhã. 
..‘«.■o a segregaçi«© -:?ja aboli* 
da ■ pÍQ?msntc poa>-*af multi* 
piijjar s?t' nútr".'o •<--> iv  ou por 
vibte".

Oma solução? f  d'-. plina do 
li’iAtanismo soí?u’ .»'» »» «aso de

uma sociedade diferente ou o hu 
manismo cristão no caso presei 
te dos EUA. Bastaria aliás q r » 
a Pacem In Terris servisse ó i 
guia esplendoroso para os cclo- 
licos norte-americanos e a obr.- 
seria facil de terminar- 'Estala- 
leamos como principio què t 
mutuas relações entre comunic - 
des políticas têm de ser regul*-

óas pela verdade- que exigè: an - 
‘ii io  mais,, que se elimine d«i' 

j relações toda a marca de ra~ 
u 'p ...” i .  Mas a pressa com 

o 12 os grandes instrumentos da 
Kopaganda ocidental procuram 
=nterrar” a bela obra do Pai»«. 
0“ 0 X II I  é um sinal que a bata 

sstà muito longe de ser ga

I.
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informações
LVB

Uma Comissão Par
lamentar de Inquéri
to, na Camara Fede
ral, vai investigar os 
objetivos e as fontes 

receita da chamada 
Legião da Boa Von
tade, do “irmão operá
rio” Alziro Zarur, a- 
gora candidato à Pre- 
ãdencia da República, 
superando, em possibi
lidades eleitorais, o 
sr. Adhemar de Bar- 
ros.

HISTORIA

fazendo história, 
um jornal local lem
bra gue o gen. Nelson 
de Melo foi um dos 
piores alunos da Es

cola Militar, fazendo 
em 5 anós um curso de 
3 anos, sendo aprova
do pelo chamado “de
creto da gripe”’, que 
aprovou a todos com 
ou sem media. Con
cluiu o curso em últi
mo lugar na sua tur- 
poa.

EMPASTELAMENTO

1 A A B I  protestou 
junto ao Govêrno Fe
deral contra o empas- 
telamento, em Natal, 
do jornal oposicionista 
f‘Correio do Povo”, 
dirigido pelo jornalis
ta Joanildo de Paula 
Rego e de proprieda
de do ex-governador e 
senador Dinarte Ma- 
riz. O responsável pe
la brutalidade foi o go- 
'governador Aluisio 
Alves.

Estrange»...
Já está constituída, a Comissão Parlamentar ã* 

Inquérito requerida pelo deputado João Dória, para 
examinar o problema criado pela crescente desna
cionalização da imprensa no Brasil, com o apareci
mento de jornais, revistas e boletins controlado", por 
estva-ngeiros. A comissão tem of seguintes memit os: 
João Dória, Rolajid Coibisier, Getúllo Motts . C3ut- 
gas Freitas, Bia* Fortes, Peirôrio Fejrnal, ,TcÍo $s- 
colino, Bento GoJiçalvíw, Veloso, ArnaWo 1 o «rei. 
ra e padre Godinho.

Imprensa
Segundo a imprensa carioca, grande acionista 

do anunciado jornal direitisita “Noticias Popu’^r.°j”, 
do deputado He^bert Levy, é o sr- Joeé Erainío Ct 
MoraJs Filho, dirigente da Fiesp, do Rotary Club^ e 
filho do senador Joeé Brminio de Morais.

Incongruência
Em favor da legitimidade das reivindicações ctôs 

sargentos, um “slogan” está ganhando grandí icsi- 
ítacáo: “Sargento não pode ser deputado: Ltsçíob 
pode” .

Dulce
Derrotada no krtimo pleito na sua pretensão 

de ser deputada estadual, a vereadora Dulc» Sal- 
Les Cunha, que gastou todo o seu mandato apre
sentando moções de aplausos e votos de congra
tulações. está recorrendo a todos os expedientes 
para ganhar notoriedade. Liderou movimento 
contra a visita de Tito, dias após ter se oferecido 
ao consul iugoslavo par^saudar o presidente visi
tante e agora desencantada com a sua cartilha d« 
alfabetização, tida como suipinamente mediocre. 
está empreendendo guerra contra o ministro P&U- 
lo de Tarso e o revolucionário método Pau!© Trfi- 
re. de alfabetização em 40 horas.

Sucesso
A indústria automobiiistica no Brasil, no pri

meiro semestre de 1963, faturou 167.7 bilhões de 
cruzeiros, com produção de 91.429 veículos. No 
ano passado, em igual período, faturou 83 .-9 bi
lhões de cruzeiros, para 85-874 veículos.

Oportunista
Para a “Tribuna de Imprensa”, do Rio. o se

nador Auro Moura Andrade é um oportunista. Na 
crise dos sargentos, acreditou que o govêrno lhe 
poderia vir as mãos. dada a ausência do Brasil 
do deputado Ranieri Mazzili e produziu um libelo 
contra os revoltosos e de censura ao govêrno fe
deral. Superado o incidente, correu a telegrafar 
ao sr. João Goulart, enviando congratulações e 
hipotecando apôio.

Intrigante
Já o jornal “Ultima Hora”, secção de D iv i 

Barreto, examinando as últimas gestões pclíMcas 
do governadc r Aluisio Alves, declara que o go
vernador petisuar é de todos conhecidos como um
refinado intrigante.

Pesar
Grande consternação em todo o País com o 

falecimento do acadêmico Roberto Brinco, preai' 
dente da UEE ao Rio Grande do Sul, vitima de um 
acidente de trânsito nas proximidades tfe tTra.
guaiana.

Fome
Profetizando que 1984 será o ano da. £o;ne 

no Brasil, O sr. Adhemar de Barros declarou que 
será candidato em 1965. Mesmo porque uma tra
gédia nunca vem sozinha.

União
Participante« de um congresso de jovens 

operários realizado em Caaapinas, neste Estado, 
firmaram manifesto em faivor da sindical ilação, 
da participação de operários em grupos de cul
tura, pedindo a legalização da CGT e a “união 
de todos os operários contra todos aqueles que
desejam a manutenção da aSual ordem social1’ . 

Acordo
O presidente da Repufcfica foi acusado de 

conivência com o movimento rebelde dos sargen
tos. A  acusação foi feita pelos deputados Herceit 
Levy e Arnaldo O rdeira

Desmentido
Através qo dèputado Franco Montoro, o Car

deal Motta desmentiu energicamente calúnia as
sacada contra êle pelo deputado Herbert Levy O 
parlamentar udenista afirmara na Câmara, sob 
gerai* repulsa ds. seus pares, que o cardeal de São 
Paulo vinha .n&pirando suas últimas atitudes em 
determinações emanadas do Palácio da Alvorada.
O desmentido veemente teve grande repercussão 
em todos os círculos.

Lavagem
Politicos continuam lavando roupa suja. Nos 

últimos dias de seu mandato- o deputado Mi lo 
Camarosano, beneficiado por fraudes eleitorais, 
acusou aquêle que deverá ser o seu substituto, 
dizendo: “O sr. Otávio Maria é o maior estelio- 
natário, o maior ladrão, o maior criminoso de São 
Pauio e do Brasil, apontado como autor de 19 
crimes, inclusive homicidio culposo”.

Sargentos
UNE. UEE paulista e diretório central dos 

estudantes da USP, firmaram manifesto de apôio 
aos sargentos. Realizaram atos públicos no Lar
go de São Francisco e uma reunião na Faculdade 
de Filosofia de solidariedade ao sargento Borges, 
aluno daqueia escola, impedido de candidatar-«e 
a vereador. Um protesto foi lançado contra o ge
neral Mourãe Filno, comandante da II Regiáo Mi
litar. que teria coagido o TRE paulista a não 
aceitar a candidatura daquele sargento. O 
documento tem as assinaturas de dirigentes estu
dantis da UNE UEE, diretórios acadêmicos da 
Faculdade de Filosofia. CASP, DCE, 28 de Março. 
CAVC. X I de Agosto, Sedes Sapientiae, São Ben
to, Arquitetura e Urbanismo, Casper Libero, 2 de 
Janeiro. Serviço Social. Sociologia e Política, Me
dicina. CPC de França. DAAE, Grêmio Politécni
co, João Mendes Junior, Vital Brasil, XVI de 
Abril de Campinas, Viscoirde de Mauá. de Campi
nas. Veritas de Bauru. Frei Gaspar e Brás Cubas, 
de Santos.

Terras
O presidente João Goulart distribuiu titulos 

de propriedade de terra a camponeses de Doura
dos, em Mato Grosso. Espera-se que repita a 
ação, distribuindo iguais titulos aos camponêses 
que desde 1962 (70 famílias), compõem a “Colô
nia Presidente Goulart”, em Terenos. naquele Es
tado e que lutam em associação rural presidida 
por Antonio Estevão de Marães.

Prisão
Causou re\olta em todo o Nordeste, a prisão 

do capitão-capelão padre Manuel Barbo6a- em Na
tal. por ordem do general Ornar Emir Chaves, 
comandante da VTI Região M ilitar. O padre foi 
pré3o porque foi solidário com os companheiros 
da Força Pública do Rio Grande do Norte, que 
reivindicavam melhores soldos. A arquidiocese 
natalense protestou contra a arbitrariedade e o 
semanário católico “A Ordem”, denunciou ener
gicamente a nova tentativa de incompatibilizar 
um sacerdote com a opinião pública.

Turismo
Mais uma vez o sr. Jànio Quadros afivela as 

malas para nova viagem ao exterior. Irá agora à 
Europa e em companhia do sr. Gtacomo Franco, 
diretor das industrias de máquinas de costura 
Vigorelli.

Frase
De Antonio Calado: “O Nordeste deixa um 

gôsto de cinza na bôca da gente. A exploração do 
homem pelo homem é ali igual a de que não im
porta que jegião torpe do mundo. Antes da Abo
lição havia no Brasil um requisito indispensável 
para ser escravo: a côr preta. O Nordeste acabou 
com o preconceito. Qualquer um pode ser escravo, 
que êsse país é livre, ora essa. . .

Reforma
Aeronautas e aeroviários reunidos em Con

gresso, em Recife, divulgaram manifestação fa- 
vorávei à refcrma agrária, “mediante a reforma do 
parágrafo 16 do artigo 141 da Constituição Fede
ra l". Enquanto isso, o senador Juscelin© Kubits- 
chek. iniciando a sua campanha à presidência, 
promete reforma agrária em 3 anos.
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X depoimento da semana

I CARDEAL 4407*72
A CIRCULAR DOS ÕtSPOS

Homem dotado de profun
do sentido da Igreja- admi* 
rável largueza de espirito, 
arguto conhecedor da rea
lidade brasileira, aliando à 
piedade evangélica um con- 
tagiante entusiasmo pelai 
coisas da pátria- Dom Car

los Carmelô de Vascoricel* 
los Motta- Cardeal-Arcebis- 
po de São Paulo, dá-nos um 
der * j3Bto lwv^o <? sereno, 
em hora de confusões e am" 
biguidadeS' de paixões sem 
controle e de mentiras ha
bilmente cultivadas-

BRASIL. URGENTE

Como não poderia ser d l 
outra forma, recebendo o 
fundador e os diretores 
deste jornal, o Cardeal 
Motta falou sòbre a circu
lar da Comissão Central da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, referente 
a este semanário Esclare. 
cendo os fatos, disse-nos o 
cardeal de São Paulo:

‘‘Na qualidade de membro 
da Comi-são Central da 

Conferência Nacional do<s 
Bispos do Brasil, fui con
sultado pelo seu atual pre
sidente, o Cardeal Câmara, 
sôbre aquela circular- Ma
nifestei o meu acôrdo com 
a afirmação de que BRA
SIL- URGENTE nã0 é um 
jornal da Igreja, lembran
do que naquela mesma data 
em que eu estava sendo 
consultado- êle- em edito
rial se declarava jornal de 
católicos mas não o porta- 
voz da hierarquia oa intér
prete do clero. Rejeitei, no 
entanto, a expressão “não ê 
um jornal católico’’- porque 
ela daria a entender que o 
jornal não é fiel aos prin
cípios da Igreja on que não 
o sejam os seus diretores. 
Para mim- outro n*o é o 
sentido da nota assinada 
pelo Sr. Cardeal-Arceblspo 
do Rio de Janeiro’

Situando o problema nu
ma perspectiva mais ampla,
o Cardeal Motta explicou: 

“Com exceção de “'O São 
Paulo”, a Igreja não tem 
outro órRãò efú-jal nesta ar
quidiocese. Os jornais que 
se ocupam de temas políti
cos e sociais- podem ser- co
mo é o "caso de BRASIL 
URGENTE, jornais de cris
tãos- jornais de católicos- 
mas não merecerão no sen- 
t -da estrito, o nome de jor. 
caia católicos.

SKGIE
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cardeal: b ra s il, u rg e n te  
É UM JORNAL DE CRISTÃOS

com jornal vcitados para
i oblemas temporais, aoonte. 
te o mesmo que ocorre com os 
(•»rtido* politioosi. Poder t 

©vigtix — e existem — parti. 
<fi s oe cristo ou de católicos 
i>’.as não um p a r t j <1 o 
r-'stão, um partido católico, 
porque a Igreja não pode se 
identificar com nenhum 
partido politieo. E’ desejá
vel que haja vários parti' 
ccs de cristãos e até mesmo 
t-t:e todos 06 partidos exis- 
tcntes sejam de cristãos”.

Concluindo a comparação- 
i.otou o Cardeal Motta que 
uru jornal dirigido por lei
gos cristãos- que estendem 
o seu apostolado ao plano 
temporal, é obra dificil e 

meritória.

VISÃO DA IGREJA

Numa conversa fluente e 
agradável, e Cardeah Motta 
Kianifestou vários pontos 
de sua visão ;lara e pro
funda dos problemas da 

Igreja no mundo e em nos- 
to País. Destacou a impor
tância do apostolado dos 
1* sos. aludindo às direti. 
vas insistentes do atual Pa- 
t-ü Paulo VI. Ressaltou que 
í-fcte pontífice prolongando 
e até mesmo ampliando as 
linhas traçadas por João 
XXIII- estabeleceu a parti

cipação de leigos no conci
lio. como igualmente alar- 
í.ou as dimensões ecumêni
cas da Igreja. Com efeito, 
lembrou * Cardeal-Arcebis- 
po de São Paulo- Paulo VI 
' envidou para observado
res não só eristãos não.ca- 
iclicos- mas também lideres 
de ovitras religiões.

O Cardeal Motta externou 
ü sua convicção de que no 

ptual pontificado a Ação 
Católica tevê redobrado vi- 
í.õr e se expandirá em todos 
t/<v setôres. Inclusive em 
S ’̂0 Paulo, onde ela supera
rá todos os obstáculos é to- 

os seus ccrhecidOÉ ad
versários .

JOÃO XXI11 -  PAULO VI

Sorrindo daqueles q u e
põem em duvida o empenho 
íío atual pontífice eu; dar 
tentinuidadt * obra reno-
vi- rlora u  J0ão XXIII, o

Cardeal Motta chamou a 
atenção sôbre várias at tu. 
des assumidas nestes pri

meiros meses do nôvo pon
tificado as quais eviden
ciam que Paulo VI não fu 
girá do ritmo e do estilo de 
seu predecessor.

Fez menção de palavras 
recentes do Santo Padre- de 
exaltação à memória de 

João X X III: ’‘Mais parecia 
um panegírico de canoniza

ção, do que mesmo a Uadi. 
eional linguagem com que 
um papa costuma referir-se 
ao seu antecessôr no trono 
de São Pedro” . Sôbre o pró

prio desenrolar do concilio, 

assinalou o Cardeal-Arce- 
bispe que a escolha que o 
Sumo Pontifice acaba de 
fazej- dos quatro cardeajs- 
piesidentes- é uma prova de 
que Sua Santidade quer le- 
rar em frente com decisgo 
e rapidez, o que foi ence
tado pelo papa que o ante.

f ARA VEREADOR ESCREVA 2223

0 1 0 6 0  M A R Q U E S
(Advogado e jornalista)
’'oi melhore» condiçõet de vide yr 

J»onc e centro iodo o sistema 
____  espclsetiv© do povo

cedeu. De fato, trata-se de 
quatro purpurados profun
damente identificados eom 
a obra conciliar e dos mais 
abertos ao espirito de re
novação e ãs aspirações do 
mundo moderno.

COMPREENSÃO

Tratando de ponto de dou
trina ou de problemas apos
tólicos- o Cardeal Motta se 
caracteriza pela compreen
são dos homens e simpatia 
pelos seus problemas. “Não 
devemos tornar mais difí
cil do que é o caminho do 

céu, lembrados da palavra 

do Senhor: ‘"O meu jugo é 
suave e o meu fardo é le
ve” . Estes princípios se 
aplicam à nossa ação pasto
ral, à orientação das cons
ciências à-s quais só deve
mos impôr as obrigações 
certas e jamais intimar- 
Jhes como devêr aquilo que 
nos parece duvidoso” .

Exemplificando com San
to Afonso de Ligório. cuja 
moderação é enaltecida pe
la Igreja que o propõe co

mo um modêlo aos confes

sores e pastores de almas. 
Com a mesma magnanimi
dade referiu-se o Cardeal- 
.Areebispo de São Paulo às 
lutas da Igreja- aos seus 
adversários e até mesmo 
àqueles que não compreen

dem a ação dos bispos- pro

curando envolvê-los em 
euas maquinações pobtieas.

VARIAS 
Em meio à. conversa man

tida com a direção de BRA
SIL, URGENTE, o Cardeal 
Motta com grande joviali
dade falou de vários assun
tos que revelaram a fineza 
de seu julgamento e o seu 
contato com os problemas 
da maior atualidade- Des
tacamos: a import&ncia da 
classe operária e da parti
cipação estudantil na vida 
democrática. Os trabalha
dores constituem’ com efei
to- as camadas mais am
plas da população e, dentre 

os estudantes de hoje, de
vem surgir os futuros diri
gentes do País. Ainda sô
bre os estudantes- o Car
deal manifestou que- desde 
os seus tempos de universi. 
fárioj sentio, de maneira 
como que experimental- os 
problemas espirituais da
queles jovens e a necessi

dade de lhes levar o evan
gelho. Aludindo a presen* 
ça de padres na politica- 
partidária- evocou velha li
ção de seu pai, politieo m i
neiro, neto do primeiro pre

sidente de Minas Gerais: 
“O padre não pode ser po- 
litico. Porque então será 
mau padre para se tornar 
um bom político ou será um 
mau politieo no seu empe
nho de ser- um bom padre. 
Geralmente ê]e é.-mau polí
tico e mau p&dre’.
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No plano político e social, a atividade cristã vem 
a ser uma procura leal e hicida do Bem Comum, 
na plena consciência da extensão e dos limites, tanto 
da liberdade própria como da autoridade legítima. 
A autoridade e a liberdade se orientam para o mesmo 

objetivo, o Bem Comum, cujas exigências concretas a 
autoridade deve definir e promover em cada mo
mento, e o individuo devé buscar de maneira cons
tante.

O  cristão, realmente adulto e responsável, terá 
uma atitude de deferência e de obediência ao poder 
constituído, dentro dos limites da competência dêste. 

Jesus Cristo fes questão de apontar-nos um exemplo 
extremo, no plano religioso: “Na cátedra de Moisés, 
sentaram-se os escribas e fariseus; fazei portanto e 
observai tudo o que vos disserem, mas não imiteis 
o seu modo de proceder” (Mt. 23, 2). Diante de 

uma ordem recebida ou de uma diretiva autêntica, 
não se discute a qualidade intelectual ou moral dos 

detentores do Podèr.. O que interessa à nossa cons
ciência é verificarmos que a autoridade se exerce no 

, plano e na extensão de seu domínio próprio.
A esta sincera aceitação da obediência, o cristão 

terá que aliar um forte sentido da liberdade. Não 
se esquecerá jamais daquilo que o Apóstolo S. Paulo 

proclamou: “E’ para que permaneçamos livres que 
o Cristo nos libertou. Ficai pois firmes e não vos 

dobreis novamente ao jugo da escravidão”. {Gal. 5,1).
Esta liberdade cristã é, hoje mais do que nunca, 

indispensável. Face à complexidade dos problemas 
temporais, o cristão há-de ter a coragem do em
preendimento e do risco, juntando o espírito de ini

ciativa à docilidade aos ensinamentos divinos, trans
mitidos pela Igreja. A aplicação dêsses ensinamentos 
à realidade concreta, às exigências de cada momento 
histórico, caberá primordialmente ao trabalho e até 

mesmo ao pioneirismo dos cristãos leigos.
Nem clericalismo, nem laicismo.
O  clericalismo seria reconhecer à hierarquia ca

tólica uma competência universal no domínio das 

questões políticas, técnicas ou econômicas. Q  laicis
mo seria o desconhecimento de. sua competência na 
dimensão religiosa e moral de todos êsses problemas 
de ordem temporal.

Muitas vezes seremos levados a exclamar com 
Jackson de Figueiredo: “Como é difícil ser cristão!” 

Difícil não renegar a obediência diante da mediocri
dade, da lentidão ou da estreiteza de quem por acaso 
a exerce. Difícil, crucificante, não sacrificar a liber
dade, cedendo à tentação do menor esforço, que só 

se envereda pelos caminhos batidos.

Difícil, heróico, crucificante, ser cristão.
Mas paga a pena, aceitar o desafio de Jesus 

Cristo. E tudo apostar no seu Evangelho.
| ___________________ Frei Carlos-Josaphat, o. p.

Realismo no Amor é 
A Marca de Jesus!

“AmOr fraterno e italista, capaa de dedicação e até mesmo ck dar a vida
pelo bem do próximo se r»-ceí®£rio. tais as características da verdadeira caridade

ensinada por Jesu« Crsío” —> disse Frei Carlos Jot&aphat, no curso de sua 7 a au'a 
sobre o evangelho de São Jcão

I, A V A P É S

Nesta aula, o padre domini
cano discorreu sôbre os capí
tulos 13 a 17 do VI Evange
lho, destacanab a cena do la
va.pés. os dois discursos de 
despedida e a oração sacerdo
tal de Jesus ante» de Seu 
sacrifício redentor. Comen
tando o capítulo 13 em quo 
São João descreve a atituó'e 
do Mestre que lava os Pés de 
Seus discípulos, o conferencis
ta sintetizou o sentido deste 
episódio, da forma seguinte:

'‘Lavar os pés aos comensais 
era então um oficio de escra
vo. Assumindo tal pusição, 
Jesus quis mostrar aos discí
pulos que sendo Senhor se 
fazia escravo para convidar a 
todos com o Seu exemplo a 
se colocarem a serviço dos 
homens. Assim, com uma pe
dagogia concreta, inicia.se a 
formação da Igreja no sentido 
da verdadeira caridade, que 
n§o consiste em alguns gestos 
isolados d« filantropia mas 
na total doação do homem a 
serviço de seus irmãos”.

D E S P E D I D A

Frisou Frei Carlos que as 
palavras de Jesus nesta sec
ção do IV Evangelho, se diri
gem especialmente “aos seus”, 
isto é, constituem uma instru. 
ção tôda especial para a Sua

comunidade que Ele quer for. 
mar segundo o Seu espirito. 
Daí o caráter de intimidade e 
de profundidaáe desses últi
mos discursos que se apresen. 
tam como uma despedida do 
Mestre à sua Igreja.

Destacou o frade dominica
no dois discursos de despedi
da que compreendem os ca- 
Pitulos 14 a 16. Notou que 
com o vocabulário mais sim
ples e mais comum, Jesus 
transmite a revelação mais 
sublime dos mistérios de 
Deus e de nossa relação com 
Ele. Exemplificou com o ver
bo 'permanecer" empregado 
pelo evangelista para designar 
a estabilidade do amor, da 
obediência e da conformidade 

«entre Jesus e Seus discípulos, 
em frases como: "Permanecei 
em Mim. assim como Eu per
maneço no Pai”, a* grandes 
linhas dos últimos discursos 
de Jesus Cristo foram apre
sentadas como a revelação da 
vida intima d» D^us, do mis. 
té rio *• da Santíssima Trin. 
dade e da Sua comunicação a->s 
homens através do dom de 
Jesus e do Espírito Santo. 
Mereceu espeeial destaQue * 
exposição sôbre a caridai* co
mo dom supremo, que vem de 
Deus "que é amor”, e eamo 
virtude da perfeição cristã 
que nos une a Deus como Pai 
e aos homens como jrmãos.

O R A Ç * o

8 A C K R D O T A í.

Finalizando estendeu.se 
Frei Carlos Josaphat sôbre i  
capitulo 17 de São João, de
nominado comumente ‘‘oração 
sacerdotal”. Salientou que es
ta oração e onta hoje com a 
predileção de todos os grupo» 
cristãos, especialmente aque
les que estgo empolgad'os pelo 
ideal ecumênico e peia nostal
gia da unidade. De fato. di
rigindo-se ao Pai, Jesus reza 
pedindo que a glória de Deus 
Se comunique através Dêle 
aos Seu3 díscpulos imediato» 
e a todos aqueles que hão de 
crêr em Seu nome até o fim 
tfos séculos. Com o texto na 
mão, Frei Carlos deu grande 
enfase às características da 
unidade, segundo Jesus Cris
to. Isto é, o conhecimento in
timo de Deus, a comunhão ao 
amor. a vitória sôbre todos 
os egoismog individuais e co
letivos. “Desgraçadamente, — 
concluiu o' dominicano —« o# 
cristãos estão desunidos pre
cisamente por não realizarem 
eete programa de Jesus Critf- 
to”.

_  Próxima aula: A P*íx5o 
de Jesus no Evangelho de 85* 
João”. Dia 23, às 20 horas, » • 
convento dos don>|nieanos> en* 
Perdizes.

EVANGELHO 

DA UNIDADE E 

DO AMOR

Curso Bíblico*Doutrinal sobre o Evan

gelho de São João. 

Aulas de Frei Carlos Josaphat o. p. 

Às 2as.-feiras no Conveuto dos Padres 

Dominicauos. 
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Moita: Ibadianos
Desafiam Presidente JG!

Ninguém sabe explicar, mas verdade é que a nova Comissão Par
lamentar de Inquérito. Organizada para investigar os negócios, mctodtvs 
e objetivos do IBAD e IPÊS, agora sob a presidência do deputado Ulisses 
Guimarães, até o momento não deu o ar de sua grafia. Os trabalhos con
tinuam paralisados, o indivíduo Ivãn Hasslocher ainda não foi intimado 
a comparecer ao banco dos. réus. nem foram tornados públicos os extratos 
de contas do IBAD nos bancos estrangeiros.

“PROMOTION"

Sabe-se, contudo, que o governo federal está disposto a promover 
dissolução judicial também da ''Promotion’’, além do IBAD e da ADEP. 
A “Promotion” , conforme todos sabem, era a misteriosa agência de pu
blicidade do referido Hasslocher que controlava os bilhões de cruzeiros
na campgnha de corrupção da vida política nacional.

Espera-se, ainda, que Os procuradores da República, com base em 
documentos recolhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, movam, 
nos próximos dias. aç8es contra aquelas entidades. A do IBAD correrá 
em Brasília e as demais no E^tscto da Guanabara.

STF XEGA
Fracassaram Os ibadianos na sua tentativa de conseguir do Supre

mo Tribunal Federal, segurança contra o decreto do presidente João 
Goulart que suspend u as suas atividades. Aquela alta côrte de justiça, 
por unanimidade de votos, indiferiu o pedido.

DEFÊSÁ
Os "institutos democráticos” que até então eram defendidos ex

clusivamente pelos líderes udenistas. iressepistas, pêssedistas e integra
listas,. agora estão sendo advogpdos, com grande entusiasmo, por todos 
Os dirigentes da famosa CONCLAP. Para tanto, estão usando a CPI 
sôbre pressôeF,' o que fez recentemente o sr. Alberto Bvington. Júnior, 
presidente dò Conselho Superior das Classes Produtoras.

Enquãntó isso, o ex-presidente da CPI sôbre IBAD-IPÊS. iieputadó 
ibadiano Perácclii Barcelos continua .!atribuindo entrevistas aos jor. 

nais, em defesa daqueles órgãos dó terrorismo político e econômico.

DESAFIO

Enquanto providências mais enérgicas não s^o tomadas pelo gO- 
vêrno nem a nOva CPI reinicia efetivamente os seus trabalhos, elemen
tos ligados ao IBAD e IPÊS, com escandalosa desenvoltura, continuam 
agindo, rturn verdadeiro desafio ao presidente da República. Estão crian
do dezenas de entidades com o objetivo de prosseguir o trabalho cri
minoso do IBAD e IPÊS.

Atnda agora, foi registrado no Cartório Dr. Medeiros, a AüanÇa

Ministro da Justiça desafiado; e agora, Abelardo?

Democrática Brasileira, sucedâneo paulista do IBAD e ADEP. A nova 
entidade ' democrática’’ pertence à familia Levy, uma vez que a quase 
totalidade de seus membros são filhos Ou parentes do deputado e ban
queiro Herbert Levy. Os fundadores da “coisa” são: Luis Fernando Levy,

Sérgio Ulhôa Levy, Elolsa Levy Vilela, Fernando rihõa Levy. Harbert

Vidor Levy Filho e Eduardo Alfredo Levy Júnior.

DORIAN JORGE FREIRE
Còmpreendo que a veaçfto, 

histérica. ma! educada e inea- 
orupulosa, utilize todos os re
cursos para alcançar os seus 
objetivos espúrios. Dela seria 
tolice esperar um gesto de 
patriotismo, uma atitude de 
sensatez, uma rhedida de 
equilíbrio. Bôbo seria espevar 
que ela lutasse nos limiteü da 
dignidade. Não" causa nem 
poderia causar, portanto, 
qualquer surpresa, a utiliza
d o  que ela vem fazendo de 
determinada? pessoas para in
juriar e caluniar êste jornal 
ou para combater as causas 
populares e brasileiras. .Jogar 
contra nós as diatribes uer- 
vosas d-s medíocres e desfru
táveis narinos e juvenais, é 
coisa seno qualquer importân
cia. Aproveitar a idade críti
ca que está vivendo, melan
colicamente, Gustavo CorçãO, 
é uma impiedade grosseira 
mas comum entre os reacio
nários. No final de contas, 
Corção não soube envelhecer, 
não respeita os cabèlos brao- 
cos de uma cabeça outróra 
inteligente, de pensador cató
lico passou a * intrigante pro
fissional, de escritor passou 
a advogado do IBAD, da mi
litância cristã passou à pre
gação do ódio e se presta 
muito bem. à tarefa inglória 
que lhe foi confiada. Vítima 
de um dinâmico processo de 
desmoralização,' a reação não 
poderia contar, neste instan
te, com algo melhor do que

DOM JAIME E A IMPOSTURA
os narinos e juvenais. Nem 
aproveitar alguém que não 
haja chegado áo estágio de 
Corção, ontem pensador ma- 
ritainista, hoje ideólogo de 
IBAD-ÍAPS e sócio dos Hass- 
iocher e Amaral Neto. A sa
bedoria _ popular diz que 
quem não tem cão, caça com 
gaio. Entre narinos e juve
nais, corças e corçóes. gori
las. gorilinhas e gorilhões, a 
reação encontra o seu próprio 
ambiente.

DOM JAIME

Nãe use, no entanto, na sua 
vileza monstruosa, desmorali
zada e sem máscara, a figura 
venerável de Dom Jaime de 
Barros Câmara, o Cardeal- 
Arcebísp© do Rio de Janeiro. 
Aquele não se presta à mes
quinharia. É possível nem 
sempre concofdar còm o car
deal carioca, especialmente 
nas suas opiniões sôbre polí
tica e realidade brasileira. É 
impossível, no entanto, espe
cialmente aos que conhecem 
aquele cardeal, duas opiniões 
sôbre êle. Conheço Dom Jai
me Câmara, desde quando êle 
era humilde bispo de uma 
humilde diocese nordestina. 
Bntre as üçfies que o menino 
de ontem aprendeu, estava a 
que mandava respeitar, ad
mirar e estimar o grande e

operoso bispo. Por êle meus 
Pais tiveram uma admiração 
que se manteve inalterável 
até à sua morte. O padrinho 
que o menino potiguar esco
lheu, de livre e espontânea 
vontade, é um homem de 
bem, sério e digno. Incapaz 
de leviandade e múlto menos 
de um ato menos nobTe. Dei
xou na longínqua e pequena 
diocese de Santa Luzia do 
Mossoró, uma legenda nobill- 
tante de dignidade e traba
lho. Ninguém mais digno e 
ninguém mais trabalhador. 
Ninguém mais querido e nin
guém mais respeitado. Para 
a minha gente, continua até 
hoje sendo “o bispo de Mos- 
soró”, amado por católicos e 
não católicos, lembrado en
tre saudades por todo o póvo, 
inclusive pelos trabalhadores 
humildes das minas de gêsso, 
das plantações de cêra de car
naúba e do parque salineiro. 
ê intolerável tentem envolver 
0 Cardeal Câmara na grande 
mentira armada para sufocar 
êste Pai«. É um desrespeito a 
Dom Jaime, uma afronta à 
Igreja é um desafio à comuni
dade católica de todo o Brasil.

O P O S IÇ Ã O

A artimanha moral não 
passa despercebida. Jornais 
que atacam a Tgreja, que re

centemente desrespeitaram a 
memória de João XXIU e de
formaram palavras de Paulo 
VI; jornais qué se confessam 
arautos do liberalismo eco
nômico que a Igreja conde
nou; jornais que injuriam e 
caluniam o Cardeal Motta e a 
maior parte dos bispos e reli
giosos de São Paulo, querem 
fazer acreditar que o Cardeal 
Câmara é 0 padrinho de sua 
luta e apresentá-lo como líder 
de uma reação que estrebucha 
nos últimos estertores. Da 
mesma forma como tentam 
opôr Paulo VI a João XXIfl, 
na manobra mais vil de que 
há notícia, procuram, agora, 
opôr o Cardeal Motta ao Car
deal Câmara. Como se na 
unidade, a Igreja não tivesse 
das melhores provas de sua 
instituição divina. Despejam 
sôbre o Cardeal Motta tôdas 
as calúnias, tõdas as injurias, 
todos os agravos e usam como 
defêsa para tanta indignidade, 
o nome respeitável do Car
deal Câmara. Como se Dom 
Jaime compactuasse com a 
imoralidade ou pudesse tran. 
sigir com a má fé. Qué a 
reação use do que é seu, fique 
com o que é seu e passe muito 
bem. Mas que não queira en
volver, na grande impostura, 
um homem cujo nome deveria 
pronunciar com mais respei
to. Se tiver, condições reais

e a licença indispensável para

pronunciar aquele nome.
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AVIAÇÃO: EMPRFSA
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A solução para o problema da aviação comercial brasileira é a 
companhia estatal: a única empresa nacional que conseguiu até ter lu
cros quando todas a§ outras davam prejuizo foi a VASP, administrada 
p-lo Estado de São Paulo. Ao lado dessa companhia brasileira estão as 
companhias estatais estrangeiras que também dão lucro Air France 
(França), BOAC e BEA (Inglaterra), QANTA (Austrália), Ethiopian 
(Etiópia), Japan Air Lines (Japão), KLM (Holanda) Swissaic (Suiça), 
Avianea ^Colombia) e SAS (Escandinavia) a Iberia ((Espanha'.

mm

AÇA.O DISCRIMINATÓRIA

A Aivia-eão Aérea São Paulo 
sernpre foi a empresa nacional 
que menos favores teve do po
der publico. Não tem nenhuma 
linha exilas:va, não explora ne
nhuma linha internacional.

É a companhia Brasileira que 
menos subVenções recebeu: até 
1945 recebia subven.ção menor 
que .}ualq\>er outra empresa. 
Entre 1916 ? 1956 nada recebeu. 
Entre 1950 e Í954 apresentou 
fase de déficit- em virtude de 
atitude discriminatória do go
verno federal Até para reequi- 
par-se teve de contar com re- 

' cursos propr:osi não obtendo 
subvenções Já a part r de 1955- 
reequipada, a empre3a entrou 
em fase de icro. sendo que em 
1961, oor -xemplo, apresentou 
superavit de Cr* 118 00D 900,00 
contra déficit de C rf 
865.000.000 00 do Corisorcio 
P.eal Aerovia-s.

SEM EMPREGUISMO

Desmentindo a afirmação de 
que o Estado é mau patrão, a 
VASP transporta mais passa-’ 
geiros por empregado do que a 
VARIG, empresa privada. É a 
seguinte a com^ira^ção ?ntre as 
duas empresas:

VARIG: 100.000 passage ros/ 
km por e-in-pre^ado/ano.

VASP: 1 12.000 passageiros/ 
km por empregados/ano.

Também no aumento de trafe
go a emóresa estatal vém e;a- 
nbando. De 1956 a 1960, a Via
ção Aerea São Paulo aumentou 
219%. contra 1.37% das emnre- 

, sas privadas.
A VASP é a empresa naciona.1 

de aviação que menos deve para 
a Previder.cia Sor ial: apenas 
4.6% dn tota' da industria en
quanto a VARIG deve 47%.

VIGILÂNCIA

Outra vantagem da, empresa 
estatal é que está sempre sob a

vigMiancia do governo da As* 
sembléia. da opinião publica. 
Isso orna mais difíceis as nego
ciatas. Tal não »conteee com as 
empresas particulares que ma
nejam como bem entendem as 
subvenções recebidas do gover
no Da Comissão Parlamentar 
de Inquérito que Investigou a 
aviação comercial no Brasil 
apenas a V-iaçã-o Aerea São Pau
lo conseguiu sair incólume.

JUSTIFICATIVAS

Sobre a estatização das em
presas de aviarão, diz 'o pro
fessor Arp Procopfo de Car- 
va'ho, do Instituto Tecnologico 
de Aeronautica: “A navegação 
aérea não 6 um “ negocio” como 
outro qualquer nem sequer um 
serviço publico como outro 
au-alquer. mas suas mulíiplas 
implcaç-õás intefnas tangen- 
ciam e até se confundem com a 
soberania nwiona não podendo 
portanto- seu exercício ser en
tregue a interesses privados, 
quer em regime de competição, 
quer em monopolio” .

Para ilustrar, veja-se o caso 
da KLM empresa estatal holan
desa. Seu presíd?nte é um ex- 
ministro das re‘a'ções exterio
res. diplomada de carreira. Isso 
pode evitar complicares como 
a em que a Pannair colocou o 
governo brasileiro ao. dar seu 
total apoio ao regime de Sala- 
zar.

Ainda a mesma questão, po
de ser anat sad-a sob o aspecto 
puramente financeiro, O Bra
sil é um. país de enorme super
fície, ainda praticamente des
povoado e:m seu interior. Ora, 
come rei atm- n te as unícas li
nhas que podem oferecer lucros 
são as intencionais e a~ oue !i- 
gim  os grandes centros. Mas o 
pape! da aviação é muito mais 
extenso. Deve ser a “bandei
rante” que vai desenvo' "^r as 
regiões afastadas e isoladas. 
Esse serviço, entretanto é def:- 
ciiârio, i<nteres*a ao particular.
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EXEMPLO INTERNACIONAL

Muitos países mantêm o sistema 
de monopolio estatal na aviação, 
na maior parte dos casos com lu
cros. França, Inglaterra, Austrália, 
Canadá Chile, Etiópia. índia Es
panha (empresas de capital exclu
sivamente estatal); Holanda Ale
manha, Escandinavia, Italia, Suiça.. 
Japão e Colombia (empresas mis
tas. sendo naajoritario o capital es
tatal), são alguns dos p»íses que 
preferem investir diretamente nas 
empresas, tentando obter lucro, ag 
contrario do Brasil, que investe nas 
companhias particulares sem ne
nhuma vantagem tirar disso.

LUCROS E PREJUÍZOS

O quadro abaixo dá uma idéia de 
como é desvantajoso para 0 Brasil 
manter em mão.? de particulares as 
companhias de aviação 
ETnpr ; i5 eitatali %  de lucro 
QANTA 3.5
BOAC 1.7
B3A 3,7
iiBBBIA 2.1
KLM 2,8
SWIáSAít 2,7
JAPAN 8,9
AVIANCA 4.8
AIR FRANCE 0,6

D asil % p-rejufcw
Empresas 
particulares
subvencionadas 10
pelo
Estado

CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 
Há três maniiras para se formar 

ã AerobrAs: lo  Empresa estatal; 
2.o Empresa mi-sta; 3 o Enrvpresa co
munitária;

Estatal: Controle total e comple
to por parte da União 

Mista: A União detem a maioria 
das açõss senáo as rest*ntes ven
dáveis

CoT5itmitaria:-Os acionistas-majo
ritários são os funcionários da pró
pria companhia, sendo suas aç^es 
inveadaveis. A União detem o res- 
tant« das ações

ATRIBUIÇÕES 
1 o E*nl»rTt-’ jo_ em regime de 

moujaoliu. da reoe aérea domesli* 
ca;

2 o Exploração em regime 
concorrência, com as empresas es
trangeiras, das linhas internaci
aais;

3.0 Estabelecer linhas subvencio
nadas nas regiões de pequena den
sidade demografica lo país para 
promover a integração e desenvol
vimento da nação.

4o Ministrar cursos de tormsção 
de aeronautas e aeroviarios».

5.0 Coordenar o ensino e pesqui
sa da tecnologia aeronautica- ’i”,

6 o Promover e incentivar a cria* 
ção d& industria aeronautica; -a—

7 o Estabelecer a padronização da 
frota aerea; possivelmente com 
adoção de 4 tipes apenas de aero
naves;

a) — Aeronave de pequena to
nelagem para. serviços de taxi-a*«g 
rvo, aribulãncia, aerofotogr^notue. 

tria, ctc.

b) — Aeronave de média tonela
gem para rotas curtas-

c) — Aeronave de grande tonela
gem p»ra rotas longas

d) — Aeronave a reação de gran
de tonelagem para votas interna
cionais. ^

8 o Explorar, atividades correlatas 
iau como. tax aeroo, correio, gs, 

1'o'itogranómetrta 
9o Tomar medidas pata elevação 

da segurança de v5o, tais como; 
remodelação de aerodromos de 
serviços de rádio comunicação, da 
rádio navegação de manutenção, 

etc-

A ENCAMPAÇÃO ' l É

Para avaliar a justa indeniza
ção à-s companhias que forem en
campadas, levar-sc-ãs em conside
ração. entre outras, as seguintes 
normas:

a) avaliação das aeronaves, r>e- 
Ç*s e cquip^-me-.itos pelos preços 
do mercado internacional.

b) avaliação dos l*er> imo«eís pe 
lo custo historico

c) do pagamento - > • ledu 
dos os dc-bitos A Fazenda N ac ifl^-  
aos institutos de Prev. Sociat. a ter- ■ 
ceiros, os favores cambia’S e sub-

um .

concedidas, eíc 
Diante do que *3' síòv^resas 

vem 30 -governo, se for feito 
le,v3Rtameato rigordso as empresas 
serão encampadas s?m desjíestx̂  se 
uihuma para o pais



TRBUNAL FAZ PflRJ
mai. REcraâ WM

TRILHO
Duzentos trilhões de cru

zeiros vão ficar no Bras 1 
porque ü Tribunal Fede
rai de Kecursos acabou com 
a exploração xlegnl do mine. 
rio de ferro que a Minera
ção Nova Limense S A. 
(Grupo Hanna) vinha fa
zendo em Minas Gerais. O 
Grupo Hanna pretende ape

lar para o Supremo Tribu
nal Federal- ma? não terá 

ganho de causa.t pois d ifi
cilmente o Supremo (na 
sua atual composição) dei
xará de manter a sentença 
do TFR.

A sentença do Tribunal 
Federal de Recursos foi 
recebida com uma salva de 
palmas quase unanime do 
plenário da Camara Fede
ral. Á noticia foi transmi

tida s Camara pelo depu
tado Celso Passos- filho do 
ex-ministro de Minas e 
Energia Gabriel Passos, o ho. 
men? Que retirou d'a Han- 
r>a o quadrilatero ferrifero 
de Mina» Gerais

AVERBAÇÃO

O Codijre de Minas e 
Energia, promulgado em 
1934 estabelecei que para & 
lavra conievçia; de conces. 
sões é neoesíarlr que se te
nha a concessão de mina e 
não de jazida- Com isto ? 

Saint John dei Re.y Mining 
Company ficou sem o direi
to de explorar as jazidas que 
ficam em suas vastas ter

ras de Minas Gerais (onde 
se situa a mina de Ouro 
Velho, que a empresa ex
plorava). A Nova Limense 
S. A. sucessora da Saint 
John dei Rey, conseguiu em 
1938 averbar a concessão 
que possuia- transformando 
em registro de mNa um re
gistro de jazida.

O CANCELAMENTO

0 presidente Janio Qua
dros mandou abrir inquéri
to para apurar se a averba
ção era legal. o processo 
tramitou longamente e foi 
parar nas mãos do falecido 
ministro Gabriel Passos, no 
Ministério de Minas e 
Energia, já no parlamenta
rismo. O ministro Gabriel 
Passos .convencido da irre
gularidade da concessão 
(com a qual a companhia 
vinha tirando o minério), 
cancelou-a.

FERRO DE ALTO TEOR

Nas terras da Hanna (720 
fcms- quadrados) estão re

servas minerais cálculadas 
em 200 trilhões de cruzei
ros. Só de minério de fer
ro ali estão depositos que 

atingem 4 bilhões- 689 mi
lhões e 700 mil toneladas. 
Há lá também jazida? de 

dolomita e bauxita. O mi

nério de ferro é de alto teor 
(mais de 65%).

A VERDADE ESCONDIDA
Poucos conhecem a ver

dadeira historia que envol
ve a exploração do minério 
no Brasil. principalmente 

no quadrilatero ferrifero 
de Minas Gèrais. reeem reti. 
rada das mãos dos grandes 
grupos estrangeiros. Ali está 
o minério de ferro de mais 
alto teor do mundo.

Entretanto, por simples 
requerimentos, por mano
bras escusas na interpreta
ção das leis- por trocas in
ternacionais a que fica 
sempre alheio o povo brasi
leiro, as jazidas estavam em 
poder da Hanna. da Mannes- 
mann- da Bethlem Steel 
(que se esconde através da 
sigla Icominas)- da Thíssen 
e outras. E quem aparece 
à frente destas companhias 
são brasileiros, descenden
tes de tradicionais familias 
mineiras.

A situação assumiu as
pectos tão graves que hoje 
já existe um truste de mi
nério- controlado por essas 
empresas. Se qualquer si
derurgia quisesse se im
plantar em Minas- obriga

toriamente teria que com
prar minério de ferro das 
companhias estrangeiras- A 
própria Compafthia Side

rúrgica Nacional estava ad
quirindo minério extraido 
das jazidas destes grupos. 

Como se vê, 0 governo bra

sileiro era obrigado a com
prar de outros aquilo que 
legitimamente lhe perten-

JUIZES CONTRA 

O BRASIL

No dia 14 de junho de 
1962. p o u c o s  d i a s  
antes de sua morte- o Mi-, 
nistro de Minas e Energia, 
Gabriel, Passos, assinava 
um decreto' que significava 
um golpe definitivo nas 
pretensões das companhias 
estrangeiras de continua
rem explorando 0 minério 
do Brasil. O decreto cassa, 
va a concessão da maioria 

das jazidas adquiridas ile
galmente por aquelas em
presas. Imediatamente- a 
Hanna Corporation e a Ico. 
■minas —  que tem na Ca
mara Federal um deputado 
eó para defendê-la, Valter 
Passos — impetraram man

dado de segurança contra 0 
ato do Ministro. O juiz Go- 
doy Ilha, do Supremo Tri
bunal de Recursos- acolheu 
a medida e concedeu a lim i
nar. Mas- à Mannesmann 

não aconteceu 0 mesmo. O 
juiz era outro: 0 sr Amaril- 
do Benjamin negou a limi
nar.

Há um ano a pendência 
da Mannesmann está no 

TFR para ser julgada «

vem sendo sistematicamen
te adiada.

O CASO DOS FRETES 

E DO PORTO

Enquanto no Tribunal de 
Hei-ureos Levavam.se em 
‘'banho-maria” a solução de 
um problema qu*í abala a 
própria estrutura da econo
mia nacional- outra ques
tão de menor importancia 
vem sendo manipulada ha
bilmente pelos mesmos gru

pos interessados: é o caso 

dos fretes da Rede Ferro- 
viaria Federal para miné
rios- cujas tarifas foram 

recentemente aumentadas-
Os çrandes grupos orga. 

nizados- têm se valido desse 
aumeiuo para justificar a 
opinião publica com desem- 

pregos. greves, paralisação 
de empresas de mineração. 
Mas há outro fator que se 
esconde habilmente: a Han
na ganhou a batalha do 
porto de exportação e hoje 

os “pequenos mineradores” 
não t^m condições de expor
tar porque a produção se 
dirige pára o porto do Rio 
de Janeiro- onde não têm 

eles. navios para o imedia
to carregamento do miné
rio, que fica onerado pela 
taxa de armazenamento. E

acrescer 
dólares 
nerio. < 
com as 

como a 
seus nav 
para re 
transpo 
consumi 
logica é 
minério 
rador’’ 
elevado 
na.
que est 

no fato 
sa criat 

de Belo 
piorar 
cipio- S( 
tar at 
mann- í 
que op< 
mesma

Quan 
tes, ho; 
precarii 
da Cenl 
te dest 
mo a i 
no con 
portaçõ* 
há um 

ano as 
o trani 
por Ci 
nelada 
Centra 
atingin

— O truste do minério leij^ 
nhia Auxiliar de Transpoj 

Estrada de Fel
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sargentos nao aceitam os 
projetos tie elegibilidade

Os sargentos não aceitarão os pio.- 
jetos de elegibilidade, passando-os paro a 
reserva no ato de registro da candidatura, 
que se acham tramitando na Câmara Fe
deral Crêem que os que quiserem se 
candidatar devem apenas aíastàr-se da 
ativa, enquanto perdurar o mandato, e, da 
mesm maneira que acontece com os civis, 
sez contado o tempo paia promoção por 
antiguidade, sem a peida de nenhum 
direito Quanto ao Estado jJe Sítio pedido 
vêlos ministros militares ao presidente 
/ oão Goulart acreditam que o govêrno 
não tem condições para tal Êste desen
cadearia a rebelião popular

senado contra efetrobrás
O Senado Federal apro

vou unanimemente um pro

jeto do sr. João Agripino, 
UDN, Paraíba, que, se re
ceber aprovação também da 
Câmara dos Deputados, põe 
em perigo a existência da 

Eletrobrás. O projeto mo
difica a lei que autoriza a 
cobrança de um imposto 
único aos consumidores, 
principal fonte da empresa 
estatal de energia elétrica.

O quarto parágrafo da lei 
determina ao Poder Públi
co Estadual, as companhias 
estaduais de energia, que 
substituam a Eletrobrás na 
arrecadação dêste imposto. 
Ao mesmo tempo transfere 
paiva o Conselho Nacional 
de Aguas e Energia a fis
calização dof planos feitos 
pelos Estados. Estas medi
das descentralizadoras, a 
longo prazo, dificultando o 
planejamento nacional no 
setor de energia, acentua

rão as diferenças regionais, 
tornando ainda mais graves 
a* distorsões hoje existen
tes. (Página 5) •

une decreta 
luto oficial

A União Naclopal ilos Es

tudantes decretou luto ofi

cial por tMa esta íemana. 

externaudo o pesar doa uni

versitários de todo o Brasil 

pela morte do presidente da 

UEE do ltio Grande do Sul,

9 acadtaiico Roberto Brinco, 

vittinado eutre as cidade« de 

Bagé e Uruguaiana quando 

viajava a serviço da entida

de que liderava, a seivigo do 

povo do paia.

monumento a um dir^sito
A decisão do TFR, ne

gando aos sargentos a 
possibilidade de se can
didatarem a cargos ele
tivos, recebeu em res
posta a transformação 
de Brasília, em poucas 
horas, num campo onde 

se decidia o direito ma! - 
elementar numa demo
cracia: o de votar e ser 
votado. Uma fôrçá ra
dical se apresentou:' „ 

sargentos, cabos e sol
dados. Tôda conquista 
necessita de arrôjo e 
bravura, e o gesto os 
teve. Marinha e Aero
náutica defendiam no 
momento a posse de uni 
companheiro do Exérci 
to, da mesma forma 
como na Segunda Guer
ra Mundial juntos luta
ram contra a agressão 
fascista. O monumento 
aos pracinhas é prova 
desta união, na sua fôr- 
ça . União que se forja 
na luta comum: os bra
vos de ontem se repetem 
nos heróis da justa cau
sa de hoje.. Os estudan
tes estão ac lado do? 
sargentos na n. ma luta 
que, ao final, é a da li
bertação de todo um 
povo. Estamos pela pos

se dos sargentos eleitos, 
da mesma forma con.c 

exigimos a anistia para 
os rebeldes de Brasília 

que se encontram prêsoi 

no navio “Raul Soares", 

sofrendo o mal tra

to dos* eternos reacioná

rios. (Grande reporta

gem s editorial nas pá 

ginas 6 , 7 9 3).



apesar h  amarai aeto, nova cpi vai 
investigar origem dos recursos: ibad

Já  se encontra era atividade a nova Comissão 
Parlamentar de Inquérito, instituída pela Câmara 
Federal para prosseguir as investigações no IBAD 
e entidades congêneres. Cómo se sabe, numa ten

tativa para impedir que depusesse perante a comis- 
j são o sr. Ivan Hasslochei. diretòr-chefe da organi

zação, o grupo de parlamentares componentes da 
CPI anterior vinculado ao IBAD conseguiu sua 
dissolução, alegando que. com o' decreto presiden- 

! ciai de fechamento do órgão;. estavam feridos os 
“brios do Congresso Nacional” .

O  objetivo da noya CPI é apurar a origem dos 
recursos financeiros do IBAD. já que os dados co
lhidos anteriormente caracterizaram nitidamente a 
corrupção eleitoral. Nesse aspecto o assunto já me- 

; receu mesmo a atenção do próprio Poder Judiciá
rio, através da representação encaminhada pelo 

) deputado José Aparecido (UDNj ao Supremo Tri- 
1 bunal Eleitoral e dó i providências adotadas pelo 

procurador geral da República, denunciando os 
crimes do IBAD ao juízo d* Primeira Instância.

í-aerte Vieira, porta-voz de 
Amaral Neto na Comissão. 
Abriu-se então a ;rise den
tro 3a VDN, quando Amara) 
Neto em desespêro de causa, 
tentou a exclusão do depu- 
ledo José Aparecido do* qua- 
dios da UDN e a destituição 
ria liderança do deputado 
Adaufo Lúcio Cardoso, no 
rtue foi contrariado pelos

LEVANTAMENTO SÔBRFO 
IBAD

O Procurador-Geral da Re
pública designou o promotor 
Washlngton Bolivar de Bri
to, bem como perttos da S?r- 
MOC, peritos do Impôsto de 
Kenda e pessoal especializa
do em Contabilidade para di
ligenciar em todos os soto- 
res, a fim de se configura
rem os abusos das entidades 
antlnaclonais. Serio levau- 
tados os gastos em jornais, 
rádios e tvs das matérias pu
blicitárias e contratos invi
síveis desta organização.

FORÇAS ARMADAS 
ATENTAS

O Ministério da Guerra i-s- 
tá atento ao problema }hu- 
diano e nos dois últimos in
quéritos militares presididos 
peles generais Crisanto de 
Figueiredo e Almeida Mo
rais, referentes ao caso do 
jornalista Hélio Fernandes e 
âs agitações do Cliibé Mili
tar, respectivamente, cons
tam diversos documentos e 
depoimentos que confirmam 
a açSo do IBAD entre nr 
f&rças armadas, onde vário* 
militares pertencem às «çru- 
■adas», «açdes democrática“ 
e movimentos proflssio»)* I- 
mente anti-comunistas. *>s 
eerviços de Inteligência do 
Ministério cuidam sigilosa
mente do assunto que em- 
▼olve mesmo a nossa sobe
rania.

Na Câmara Fedetal, .síi- 
mente os que mais estão pre- 
»■:S aos arquivos da «Pio 

; »notton» continuam a servi- 
ço õa agência ínternacioaai. 
Os que estavam iludidos em 
J«ra boa-fé, os ingênuos, os 
mais oportunistas, quando vi
ram a extensão do char 

veo ibadiano, abandonaram uo. 
restando os carreiristas, e os 
que fazem do antl-comunís- 
mo profissão e fonte dereu

I da. Isso pode ser constata 
do ainda agora quando Ama
ral Neto, numa tentativa d* 
reorganizar a entidade cor
ruptora, não consegue nem 
trinta assinaturas, quando a 
íamosa A ção  Democrática 
Parlamentar compreendia cen
to e oitenta deputados.

AMARAL NETO

A figura de Amaral Neto 
•urge, durante tôda a inves
tigação em tôruo das ativi-

componentes da ch am ada  
«Bossa Nova» udenistas e pe
lo* homens honestos do seu 
partida que lUe afirmaram 
não sér a IJDN uma sucur
sal do IBAD. Km contrapo
sição aos políticos que opta
ram pela continui<V»de do in
quérito parlamentar, restou 
uma meia" dúzida, como (ii| 
\ eloso. o nazista e ex efpião

germânico Haimunlo Padi- 
lha, Herbert Levi Piore« 
Soares a quem Getutio Var
gas chamava, muito piòpria- 
mente, de «Centauro dos 
lampas», por ser rnttade 
burro e metade cava o, capi
taneados por Amaral Neto 
que ameaça céus K t<»rr t com 
um nflvo IPAD que ól quer 
lundar.

d.túes do IBAD, como sím- 
holo da subserviência aos in- 

alienígenas. Fato 
qu€i'n59 constitui surprêsa 
pcis jã em sua campanha 
■■ pitoial para a Câmara Es
tadual, além dos financia- 
n:euto'3 recebidos com pro- 

ua TV-Rio, Canal 13,
: áíiio e jornais, custou aos
i-ófi es do IBAD utua soma 
superior ã seis milhões de 
cruzeiros. Sua propaganda 
foi totalmente financiada pe
las entidades terroristas, com 
a aquisição de Kombis, Iíu- 
ra.s .Willys que ainda se en
contram em seu poder e nas 
nuals. ainda hoje, anuncia 
os seus comícios na Guana- 
imra. Sabe-se que o seu fi
lho roi funcionário da «Pro- 
tnoiíoo», conforme declara
rão ri* srta. KlUabete Car
neiro. secretária do sr. Ivan 
Ilassiocher, quando depôs pe
rante â CPI. E’ do conheci- 
meinro geral, também que 
Atuaial Neto recebeu sete 
milhões de cruzeiros para ir 
a Pernambuco fazer agita
ção v» promover campanhas 
<*f»rra, o governador Miguel 
Arrais. Descobriu-se ainda 
ou» Amaral Neto entrou era 
Riendimentos, através de 

A ' erna Barreto, ex-funcio- 
tiirio do JBAD, e genro de 
/ •»►lavo Corção, com Ivan 
BiMsZocher para ficar aluga
do ao IBAD, percebendo o 
st árfo mensal (le Cr? 400 
ml! para comparece- em pro- 

comícios, etc... que 
Hí’>sldeher determinasse. Tu
le ŝ o, é óbvio, em «defesa 
ia democracia».

Por essa e outras Amaral 

Neto tentou impelir de tô- 

àn* as formas possíveis que

o se« patrão Ivan Hasslo-

< het depusesse perante a 

GPÍ. mancomunado com Laer- 

:e vieira, relator da eomis- 

«io e que propôs a suspen- 

3bo dos trabalhos investi- 

i.rsoõiea,

UDN CONSCIÊNCIA E 
CRISE

Os demais líderes udenis- 
t«é. entretanto, manifesta- 
is<£se contra a suspensão e 
pflii continuidade d? inqué- 
riie, demonstrando uma ati 
tno e contrária & do relator

Após o fechamento do IBAD, o deputado Amaral Neto empossou-se na presidência 
de algo que intitulou Comitê contra o Comunismo. Na foto, Amaral Neto defende a 

«democracia», ou seja, o pa gamento que o IBAD lhe dá
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movimento 
em n o t a s

O Ministério das Relações Exteriores do Peru fornece 
aos cidadãos peruanos que desejam viajar o seguinte pas
saporte: «Éste passaporte é válido para viajar a todos 
países, por um ano, a partir da data de sua expedição». 
Agora, quanto ao visto: «liste passaperte não é válido 
para viajar A URSS, RDA, República Popular da,China, 
Cuba, Iugoslávia, Albânia, Bulgária, <'oréia. do. Norte, 
Tcheco-Eslováquia, Hungria, Mongólia, Polônia. Roinânia, 
e Vietnam do Norte. Como se vê do.inundo peruano só 
fazem parte os países do «Mundo Livre», do qual o Peru 
é apenas um apêndice.

Apesar dos pareceres e influência (dólar) dos srs. 
Vicente Rao e Lucas Lopes, dois americanos radicalizados 
no Brasil, a Hanna perdeu o privilégio que vinha manten
do de explorar, através de liminar ilegal, o ferro, a bau- 
xita, dolomita e manganês, do quadrilátero ferrífero de Mi
nas Gerais. A decisão tomada pelo Tribunal Federal de 
Recursos, devolvendo ao Estado uma riqueza calculada em 
quatro bilhõe* de toneladas cúbicas de minério de ferro, 
avaliada em mais de 200 trilhões de cruzeiros, teve votos 
favoráveis dos ministros Armando Rollemberg, Raimundo 
Macedo, Henrique D’Avila e Amariido Benjamim. A favor 
da emprêsa americana ficaram Mrs. Godoy Ilha e Oscar 
Saraiva. *

A Comissão de Atividades Antiamerieanas, da Câmara 
dos Deputados dos EÜA, instituiu uma «CPI» para apu
rar às ligaçõéá dos estudantes que recentemente voltaram 
dé Cuba, e urna entidade estudantil-operária progressista. 
Durante a última audiência, foram retirados do recinto da 
Cfimara, por meio de cassetetes e empurrões dos policiais, 
estudantes e outras pessoas que ali estavam ao aplaudi
rem o depoimento da estudante Kathy Prensky que de
clarou: «Acredito que _ o socialismo é a única forma de 
por fim ao racismo, e sob o socialismo poderemos contar 
com legisladores que sejam nossos Yerdadeiros represen
tantes, e que não ss elegem apenas porque Impedem o» 
negros de votar».
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um fato nêvo
O pzotesto aimado dos sargentos de 

Brasília veio trazer <gm fato nôvo, de sig- 

niiicativa importância, para o curso dos 

acontecimentos políticos no pais: é o povo 

quem demonstra, agora, menos por frases 

que por atos, ser a violência uma alter

nativa a utilizar, se não se fizerem as tais 

reformas de que tanto se fala

Pela primeira vez. na atualidade, uma 

parcela significativa do povo usou a vio

lência: eis a profunda novidade que a re

volta dos sargentos acrescenta. Indepen

dentemente do fato de ser ou não organi

zado o seu movimento — e compete ao 

pensamento de esquerda burocratizado 

tomar êste aspecto como essencial — o 

lado positivo da atitude dos sargentos de 

Brasília eãtá a i. Sabe agora o país que a 

violência não está fora das cogitações; 
que fiquem alertas, portanto, as classe? 

dominantes.

a reação e o governo
E se quisermos atinar, no concreto, 

com a importância do fato. é bastante a 

observação do comportamento dos princi

pais setores sociais em relação ao levante. 

A «reação» foi coerente e não pensou duas 

vêzes: é ao govêrno que cabe a culpa por 

tudo isso: êste govêrno mantém na legali

dade o CGT. não utiliza a legislação da 

ditadura contra as greves, permite a agita

ção e. portanto, talvez até fomente movi

mentos como o dos sargentos de Brasília, 

evidentemente parte de um plano geral de 

subversão Por outro lado, diz ainda, a 

«reação», não é necessário o estado de sí

tio. mas a «justa aplicação» da lei. Afinal 

o estado de sítio, aplicado por êste govêr

no, poderia também atingir alguns reacio

nários

Já o govêrno vê no movimento dos 

sargentos uma grave falta contra a disci

plina que pretende impor aos movimentos 

populares Mas sente, perfeitamente, que 

tal movimento pode generalizar-se, donde 

cabe ceder, como sempre, a metade da la

ranja Conceda-se elegibilidade aos sar

gentos. desde que se reformem. Para o 

govêrno, eis o problema dos sargentos re

solvido Por outro lado. agora cedendo à 

reação, cumpre utilizar o levante para 

ameaçar com o estado de sítio e redisci- 

plinar os movimentos populares. Até mes

mo reprimi-los, através de dúplice atitude: 

os ministros militares encarregam-se da re

pressão e o presidente João Goulart de pe

dir moderação, ao menos por uns tempos.

Com isso, o presidente (por que não?) 

apioveita a ocasião para os preparativos 

de dsccarte do geneial Jair Dantas.

as forças populares
E as forças populares como vêem o le

vante? Cremos já têrmos enunciado o que 

pensam estas forças ao frisarmos, acima, 

o que nos parecia o essencial da questão. 

Realmente, é preciso dizer que muito mais 

que mil comícios da Cinelândia, muito 

mais que as mil maneiras já utilizadas de 

pressionar o atual govêrno, êste levante 

de Brasília contribui para que o govêrno 

se defina. De que lado está, agora, depois 

do levante, em relação às forças popula- 

rez? Que vai fazer? Reprimi-las? Pois 

outra coisa não é o que pede a reação 

Dar metade da laranja, como parece? 

POIS OUTROS LEVANTES HAO DE VIR

E quando enunciamos que virão outros 

Ievanlcs não fazemos ameaças. Apenas 

entendemos que esta manifestação dos 

satgeníos não é senão uma modalidade 

da ação popular, estimulada para a vio

lência pela situação geral do pais e resí- 

dualmsnte, apenas, pela grave discrimi

nação que tais militares sofreram no pro

cesso eleitoral, agravada pela decisão do 

Supezloz Tribunal Federal.

Não nos parece, por outro lado, que o 

movimento dos sargentos seja, em si mes

mo, a forma mais justa de lutar, neste 

mozaenio. Mas ê preciso dizer que, se 

erre há na ação isolada e de certa forma 

desesperada, êrro muito maior houre 

amo a das fârças populares, da vanguarda 

do povo. de todos nós, em não lutar pela 

integração dos sargentos na luta comum 

das ç-andes massas brasileiras. Não é 

certamente com ações isoladas e extem

porâneas que o povo escreverá a história 

da sua libertação real, Mas ela não será 

esczíia também com o quietismo, os recuos 

de úliiina hora. os temores, o modo buro- 

cráíico de julgar as questões.

<>Ha um fato nôvo na história do país: 

a pariicipação dos suboficiais e sargentos 

de nossas Fârças Armadas no processo po

lítico* — assim se expressava, há tempos, 

o suboiicial Gelei em discurso que provo

cou grande celeuma. Êste falo nôvo está 

a t no levante de Brasília. Até mesmo 

independentemente da liderança popular, 

parcelas do povo começam a agir como 

podem, e legitimamente.

Ãs forças populares recebem êste fato 

como lição. A luta vai continuar.

une — luto 
oficial

A UNE decreto* «at» 

mana luto oficiai pel* “ or‘ 

te de ruaiâ um «m UUóo» d» 

poro, pela morte do pr«8l- 

dente da Unlilo Estadual d* 

Rio Grande do Sol o aca

dêmico de Engenharia Ro

berto Brinco. Como sempre 

acontece nestas ocasiões nâo 

se tem muito o que dizer a 

não ser que Brinco tinha 21 

anos que morreu quando per

corria p a ra  um diálogo 

maior, as cidades do inte

rior do Rio Grande, melhor 

dizendo, quando passava em 

revista as suas tropas por

que no movimento estudan

til brasileiro soldado pode 

ser eleito sem deixar a ati

va. A sua morte ocorreu en

tre as cidades de Bagé • 

Uruguaiana em um desastre 

automobilístico e a UNE que 

já estava de luto pelos mor

tos do Paraná, pelo» sargen- 

tos mortos em Brasília, re-

dobra o seu luto qne é o lu
to de tOda a comunidade es

tudantil, qne é o luto da fa

mília de Roberto Brinco, que 

é » luto de Brasil.

unidade e 
definição

Agora, mais que nunca, •  
esta a palavra de ordem do» 
movimentos populares: uni
dade e definiãço. £  precls* 
que as fôrçaa ào povo en
tendam que neste momento, 
tôda a reação está unida 
com um único objetivo *. re
primir de qualquer manslK 
as manifestações do povo. © 
episódio dos sargentog está 
sendo aproveitado para, atra
vés de medidas «legalistas» 
conter o avanço das f&rças 
populares assim é que por 
tftda parte se está a exigir •  
fechamento do CGT, PUA, 
FMF, do Forum Sindical e 
de tôdas as organizações de 
povo. A lei de segurança na
cional, lei ilegal da ditadura, 
já começa a funcionar, fala- 
se também em votar a 
liiaçío da Ilegalidade, ou se
ja, o estado de sitio.

Diante dêste quadro cum
pre lembrar a tôdas as pes
soas e movimentos compro
metidos com a libertação de 
país, inicialmente, que nío 
podemos recuar, que precisa
mos manter tôdas as con
quistas do povo como o di
reito de greve, por exemplo, 
e que para isto, qualquer 
movimento isolado enfraque
ce e divide as fôrgas do poto 
e poderá ter conseqüências 
imprevisíveis e que a Fren
te de Mobilização Popular é
o órgão de coordenação da 
nossa luta. Finalmente, cum
pre lembrar ao govêrao e * 
qtiem possa interessar que 
está é uma hora de definição 
e que agora só existe dois 
caminhos e não mais que is
to. Ou o govêrno reprime •  
povo, e neste caso terá qu« 
implantar uma ditadura, on 
se apoiará, abertamente uêle 
para não ser engolido pelefl 
gorilas.



fn fh  reação contra 0̂ 01™
M « ,  maioria, mas

greve gera tum ultoé derrotada
Os alunos da FNFi, cr 

forme decisão tomada en- 
Assembléia Geral por t;..o 
ria absoluta, entraran pn 
greve têrça-feira última o'< 

17, contra decisão da Cor 
gregação, que vendo 
tada a «listra tríplice; £or 

; ela elaborada pelo mir.’, irr 
Paulo de Tarso resolvev, íí> 
outra reunião, substl'.i' 

apenas um dos nomes ov~ 
ela elegera, já que o pro 
 ̂Nilton Campos, veio a V * 
«er, vítima de câncer.

Uma célula do 1BAC f o 
umeio Universitário, o C-iv 
po de Resistência Dem»i. . 

ítica —  GRD —  gruf* ót- 
j reacionários, tentou, cojii * 
^ajuda do Diretor Ereiniloo 

^yiana, da polícia da Çtu. 
naban-, e máis alguns d  
ventos estranhos à Ftcu - 
’dade. tumultuar a grr'e 
<|ue era pacífica, tudc

i€r.do para não respeitar a 
decisão da maioria dos alu- 
í.03 tomada em Assembléia, 
m'3 que, afinat, foi manti-

(te.

LISTA TRÍPLICE ILEqAL 

Manobrando a Congrega

do, elegendo uma lista de 
>:"-3 nomes dos quais era 

o único apto a assu- 
■«!>, o atual diretor da 
FivSI. prof. Eremildo Via
na, vem distorcendo a ver- 
à;.drs para continuar no car 
iO. Tendo sido a primeira 

;ta rejeitada pelo ministre 
“itJo de Tarso, a congrega- 

interpretando a seu 
<<icdo o ato do ministro, 
’?J8U apenas o prof. Jorge 

» ‘r^Bton, homem de con- 
iansa do professor Ere- 

rí.2do Viana, para eompie 

<*? a lista. Acontece que o 

orçf. Kingston é o autor da

proposta que imj ,diu o au. 
logo entre aiunos, e t> o"  i- 
sóres, e na oco-tvf.io <5 o 

declarou que aceltow > >o 
dícáção de seu nome ace
nas para «cola'ro. ' cm
o diretor.

LACERDA t- C, «O 
TUMULTCAm» 

Diante da sit ;_cfo cri .* 
da pela Congregação ass- 

respeitando deekío ® 
rial, os alunos r.«-o • • “'aia 
outra alternativ; , /i. C r 

entrar em greve. gi->“ 
ta que foi de pw> es -o = »o- 
48 horas, contra . o«», i- 
tidade de algur : et ; o> ri
cos, que aliados .0 a :1.’ d> 
retor, qüerem mar.. s ’ ; 
culdade desvincu! o.- qos 
problemas brasileiros * ~ 
vindo apenas a* amo ò?j 

de um grupo, q»-*- v naojo 

perdido, quer tfc Hc co

det £ q u »  qufci custo, ~úsah 

do , xorça para isto 

“OSIÇÃO DA UNE

A UNE. divulgou nota 
' oticia reafirmando seu in 

egra apo.o ao Diretório 
Acaaemieo dr Fiiett'dade 
\a;iona: oe Fflosõiía, úni- 
co órgão lopreseniativo do* 

alunos daoueia casa" e n-e 
puciar.do a ajão dos ele-" 

mostos. divisionistas. que ir. 
conformados com a decisão 
democrática e majoritária 
da Assemo.éia Gera!, apoia
dos peia policia fio íamige 
rado governador Ijacerda, 
financiados peio ilegai e 
hnnatriótico tBÁP, provoca 
ram a invasão da Facuida 
de (próprio federal) peia 
S3 de Lacerda, agredindo 

estudantes e destruindo o 
materia! Of propaganda do 

DAv

geologia ps«e ao ministro, 

em memorial, m elhor ensino

politic a da cases é 
a mesma ministro

A Executiva Naciona' õo - 
.j jKstudantes de GeologU ;«■ 
Ijo n  ao ministro dá Edcc*- 
,fçfio um memorial em t.' t 
j  eipõe os gravés; problcD -e 
í«(ue hoje afligem as e&co' 
’fie Geologia do Brasil, ncí- - 
‘ setor de orientaçfio e ad:*. 
!7nlstraçfio. Pede a ENEGE^ 
crlaçSo oficial daquelas (•-- 
colas e a substituição ,’.o 

, atuais orientadores do »'■ • 
! do geológico por homer.j,t> 
pazes e realmente interí?'

<Iü3 em que o setor mineral 
o de maior Incentivo á 

p.onomla brasileira.

Segundo o presidente da 
íírstnitiva Nacional'de tíeo- 
lor̂ ía. Marcos de Arruda.
- a j  ascoias de Geologia, sem 
■: vem existência legal como 
pscclas oficiais, vêm forman
do profissiouais dos mais 
.'èpases, que realizam ti;aba- 
’bõ3 dos mais intensos bus- 
(icOo o progresso do pafs».

u n e : u t  h & r s id a d e  
n o v a  p a  r a  g m é r ic a
*' A vice-presidência de o
* tercâmbio Iuternaciona. . <'= 

UNE, promoverá no peiTooo 
' compreendido entre 2?
’ outubro e 2 de noveiro •>
‘ em Belém do J'ará. t> 'et- 
■* nário Latino-American-- t
1 Beforma Universitárir ü 
semlnAr!» terá eoino <

!.TO principal discutir p' »o
1 sifões dos estudantes l., co 
' americanos na luta pei» 
forma bem como estabc.e. 
uma diretriz única. H e.'5 
T a d a s, evidentement* <>*■

i peculiaridades Interüa- 
cada pais. A unidade o e

i se teutará conseguir ti o 
será na buse de um ‘n <• 

! padrão, mas na deterrhif* - 
çfio de «princípios» convn 

INTERCÂMBIO 
INTERNACIONAL

/ A partir da realizad o <io 
Seminário dos Estudaniefc d.< 
Mundo Subdesenvolvidc. » 
ÜNR tem estado seirn.f

o coeupada coiu a coordena- 
< o do movimento estudantil 
s todo o mundo e prinel- 

oi.!"nente do mundo subde- 
.--JlTolvido pois considera

udamental o papel dos es- 
'iiaátes dêstes países na 
•ffn de llbertaçSo nacional.
Cimo parte do planeja- 

tfitnto da entidade máxima 
« 0 3  universitários brasiiei- 

03 ainda figura a rèaliza-
< 0 de um Seminário Inter

national de Cultura Popular.
' . 0 intuito de estender a 

odJ3 os universitários êstes 
oiálogos com os estudautes

0. todos os países será pu- 
<1 ‘-cado. ainda êste airn. um 
,iro contendo 10das ™  dis-

• isões do SKMS. bem como 
at# taseg dos delegados es- 
>£Dgeiros. Com estas ini- 

'•iâ.lvas a UNE tenta alar- 
Xiv a sua experiência bem 
eçino torná-la aproveitável a 
cdoa os estudantes do Ttra-

• A CASES _ C ojpuo - i '
Assistência sio E: .000 = 
procurando Integra' r._ 
atunl política dt- i»'’ ‘4 « 
da Educação, vem it)ni;:iSío 
através de seu nr . 0 0 : ■ <> - 
executivo, sr. a uoo
tual, uma série ti<_ ojíU.dus 
que virfio ateudt h- • 
centes necessidaa •. -■! 1 ..ti
ti«. das suas agr-oo-- )“S t 
depanameptos, íibjtivou^ooj 
que estavam, peio úi‘u'c 
carregado de lhe~ d" • s 
tf ncia

Eaiendo paftê u« 
de Educação Err' a- K j-.o r 
do MEC. a CASE*- passou 
peia mesma 1 aio: tr- 
que 0 ministro Pti”’.o oe’l»-'- 
so imprimiu ao Mtu V— 0̂ 
estabelecendo um c r i o e  
prioridades em ts cfar, oííjo 
desenvolvimento r'i'.s p '°.v í- 
to até o final do an^. íJóteô 
exemplo disto ten oí.. un 'io- 
cumentário que devi’ « eí r 
pronto em putubt.e, ; 00 ó ii 
do a questão do a.i),al'fibni'> 
nto no Brasil, su» s •
causas e «"onsPc.Va ü: “ 
outro, sôbre a Píiovwi l Tn - 
versitária-

PROGRA’ *

Neste setor, a CASH-» ,en> 
mantido «randes '.Jid?«, 
idanejando uma co °ç>>p <ie 
textos, apresentanao s 
sóbre os principa s V-roi) 
mas do país, nnVn;>:.ie , 
educacionais. SerSo 1 ublic«' 
dos ainda: a) IV w.onóírs- 
fias sôbre periooo1 fypiiaiü 
de nossa história • 0' ' 
contendo documento* impo 
(antes sêbre a Hí- i >. <10 
Brasil, /

£ também de interes-t õa 
classe estudam il -‘abf «5i:e 
nesta semana a OAsks r,',- 
ciará a apresenta,:. , il* uu» 
programa semanr 11» '0

Ministério n» Educação, pa
■ a o que .solicita a colabo- 
âaçio das entidades secuda 
istrs » uotmsítáilas 

REMODELAÇÃO

K o direto da CASKS que 
afirma «inicialmente torna
va-se impresvindlvei a ara- 
nliação oe nosso cadastro, a 
nm de se ía^er uin levan-' 
tameuto oe «lados que jm- 
desre fornecer urns visão da 
alu; î unção. do estutjaijte 
brasileiro. Ho.ie, ;iá conta- 
lios com matejLal-reiativo a 
ousas de tstnilantes, restau
rante® e estudantis, grêmios, 
bibliotecas, discotecas, cine- 
oi.ti’.'e-' iuip.onsf esrudan- 
tii. etc.

No seio asslstencial, « 
plano de aplicação da CA* 
SEh> previu tecúrsos para a 
instalação tie unidades prê- 
'abriíadas Oe restaurantes, 
na.« regiões mr's carentes do 
oais, cuja maior vantagem 
é a rapitlez eoai nut se Ins
tai». .T;1 existe, por parte 
das entidades estudantis^vã- 
í-Fos pedido«; neste sentido.

GRÊMiOS.

Para o sr. Roberto T’on 
rúal a CASES cnão poderia 
esquecer niguma? providên
cias ïiue se tomaram, visan
do desenvolver as atividade# 
dos grémios estudantis. R»- 
ceb?mos respostas a mais de
1 mil questionários enviadas 
aos grêmios, e eslamos pre
parados para elaborar um. 
plano de incentivo òs agre
miações esrudantis secunda- 
rlstss. Com o apoio da UBES, 
publicaremos um manual sô
bre %todos os Grêmios exis
tentes no país, facilitando 
assim um maior conhecimen
to dos seus problemas, e um 
entendimento mais ainplt 
entr«» fies e a CASES

Apesar ao candidato op»- 
sicionista Eliczei- de Holan
da ter recebido 2.26Í* vo
tos dos 4.385 co.npujtados 
oara a eleição da União dos 
Estudantes de Pernambuco, 
a vitória coube a .losé Tino- 
co; - candidato da situação, 
que fecébeu menos j 50 vo
tos -que o _eu- adversário.

Isto aconteceu porque 0 
critério eleitoraí da UBP, 
chamado direto - percentual, 
oão considera 3  maioria ab 
soluta, mas a porcentagem 
alcançada pelos candidatos 
em cada uma das escolas. 
Enquanto a oposição ven
cia nas grandes faculdades, 
como Medicina, por 334 vo
tos a 209, a situação obte 
ve altas percentagens nas 
nequenas escolas, c o mo  
Educação Fi.ica, com 23 
Votantes, poi 16 votos con
tra 8, o que representa na 
realidade 65'iv e 36?'«.

Mas o que realmente se 
constatou foi. como afirma 
em not» o Movimento da 
Renovação e Unidade — 
oposição - , íuma vitória 
das fô.rças pi ogressistas do 
movimento estudantil e - um 
apõio efetivo a UNE e às 
reformas de base».

Ainda como exempio de 
como funciona o critério 
direto percentual. convém 
apresentar os resultados das 
12 Faculdades ligadas a d 
DCE da Universidade do 
Recife, onde o candidato 
oposicionista conseguiu ' a 
vantagem de 277 votos, 
num total de 2 .26S. Na 
Universidade Católica —• 
762 alunos com 6f> votos 
de vantagem, a situação ob
teve 54^ de maioria. Foi 
esta vantagem c principal 
fator da vitória.

rgs: morre o 

presidente  

num desastre
Roberto Brinco, presi

dente da UEE do Rio Gran
de do Sul, faleceu num de
sastre automobilístici ocor
rido no dia 14 de setembro, 
próximo às cidade de Ba
gé e Uruguaiana. O uciden- 
T* se deu quando Roberto 
Brinco se erteontrava, jun
tamente com 0 vice-presi
dente, Paulo Chochemore, e 
mais dois secretários d? eti- 

.tidade (todos feridos no de
sastre).

Roberto Brinco era estu
dante da Escola de Enge
nharia da URGS, onde cur
sava 0 terreiro ano. Fôra 
eleito presidente da entida
de em maio. após uma bri
lhante atuação à frente da 
secretaria de ensino na ges
tão anterior.

A UNE, ao tomar conhe
cimento do lamentável aci
dente, decretou luto oficiai.
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presidente do forum: mesmo sem nós 
greves  de santos  exhl i r iam

- \
Ot

ic
-'<1)0
CHÖ
" -,'ü

Kxplicaudo que '# K 1 
operárias não s9o f<*,'oí 
Io Forum. e sim pe * 
baihadores que aí V- 
com sens siudicatos. ir, 
que o Forum Siodk» 
existisse», o preeideo t- 
Sindicato dos Meta lo. =‘ •>- t 
d<j Forum Sindical o - I i-> 
tes de Santos, Viteíbio . r 
leira de Sousa culpo' . i ■ 
liiica das fiasses doa* r.̂ r 
tos pelas .'-dlflculdao.es 
«l'i« passa o operacitr .

Sóbre as campanha? 0». 
imprensa contra - o o vm 
disse que a despeito 0;’ — 
dwmado de entidaó- t> :•» 
vcrsiva. ilegal e íanícjS'” c 
Forum é registrado ew '. a - 
h'iío, além de ser :e./jOa- 
c*do pela '''Amara Mní.Tc ... 
dt- Santos como sem o c<? 
uHlidade pública»

O Forum Sindica t*( 
bates (oi fundado etc ‘ 
por uro grupo de di íí-í ê»

>• edicuis ecr virtude de sei 
óàOtos um» cidade c-Sjjen- 
•UlHiente de trabalhai"!«» 
“Crttcipa e organiza to«1' 
fltOTiinento do operariadi us 
L-alxads. santisia, e tem p r 
(lilucfplo realizai" reun ve- *» 
f inferências. procura u i.' di- 
'UZgar tudo o que di£u ies- 
P-Ito » evolução soeis ia 
laas e-sua participação d« 

pjceêsso político d© p«'-.

9 FORUM POR DENTRO

:A Pretória do Fovuuo é 
anuaimenre. pro ît-súe 

ifcSbino Ferreira de Sousa. 
p dela fazem parte o presi-
< ?lte do Sindicato dos 0« fl
orentes üo Pôrto de Saiios

Criando dos Santos e corá-i
* geerítáiio Albeno Picís 

Parbose, diretor do S.mÜca-
10 do» Portuários. Toc*.os os 
'ittdloatoa de trabalhadores 
da baixada a êle períonceno.

das associações d< flpo- 
s. 'O+ados Sindicatos rara is

-.o litoral, e as asaoc;a.çõ<x 
dos servidores muD-c.paU 
las cidades de Santos, <íua 
rujá. SSo Vicente e Cu5ttã> 
Titios os membros do3 í !p - 

dientos filiados são inem- 
■>ros natos do Forum .

CGT, UST E CONCLAP 
Perguntado sóbre i posi 

(âo do Forum quanto ã culüi 
Sfudical dos Traba:*iad.Tr?s 

U S T _d'sse rs presi
dente do Sindicato do* Me
talúrgicos e do Forum Sin- 
Jitlti:

«Como órgão de traballui 
<!o) es merece o nosso rüspc.-'- 
tj, mas se tiver o lntúito ú< 
dividir o movimento oporá- 
tto, tem o nosso repúdio» 

«Quanto ao desejo las 
fCfças reacionárias — con 
linua Yitelbino Ferreira d-?
S o u sa_de echatem o
0<VJ e a UNE, não se jus- 
tll’cn, pois os rabathadores
9 estudantes lutarão a? 
últimas conseqüências ria >je-

fesa de seus órgãos, is-.' 
tes existem em r»:vo dos 
sindicatos, das Fed»".n,'.;^ 
das Confederações de traba
lhadores, e a UNE comoór 
prão máximo de represent?- 
v-ao estudantil. Na área do 
podei ecouômico existe ema 
entidade idêntica, 0 C<Jc>.'.cr- 
çue congrega homens da in- 
'l,-stria e do- comércio : .

ISA O É OUTRA COISA
O presidente d<> t'cru;n 

Sindical de Debates cflrmi 
que «em virtude <ln t‘e :'m- 
inento de um órgao reacio
nário e antinaiLional como «' 
IJtAD, nâo se pode ouç'er 
agir da mesma forma q^sc 
to a entidades que resIru«n- 
te representam trábEih.ído-' 
res e estudantes, que lutem 
pelo bem-estar e o desenvol
vimento do país, e que cio 
estilo, como o IBAD, a s.-r 
viço de fôrças estrangeira3, 
corrompendo a den‘ocr»c!j 
brasileiras.

_ GREVE. DE SANTOS

Desmentindo que a greve 
de Santos trnha sido sus
pensa sem entendimentos 
com os trabalhadores, o pre
sidente do Forum Sindical 
de Debates esclarece que «o 
presidente Jo3o Goulart e o 
ministro do Trabalho, Amau- 
ri SllTa prometeram Solucio
nar o problema dos enfer
meiros, reajustando os seus 
salárHis, pedindo, ao mesmo 
tempo, o término da greve 
em face dos prejuízo« que a 
mesma vinha causando e da 
possibilidade de sua exten
são por todo o território na
cional» .

«O Forum reuniu og pr«- 
sidentes dos sindicatos, e 
não havendo mais nenhum 
líder préso, resolveu, por 
unanimidade, suspender a 
greve. Os enfermeiros con
tinuaram até que, atendidas 
suas reivindicações, volta
ram ao trabalho».

>

patrão firma pé: p rop ri© dad€  foi tGH ia

bancário em greve e s tu d a n te s  em  bh
Os bancários da .

bara entraram em 

reivindicando reaju »«> fi

to salarial na base o« 7 o °i 

com um mínimo de i r on 

cruzeiros, reconqüi'u oe 

estabilidade aos do- ano-' - 

de serviço, paganif-. o oe 

«alário família de n. -c-u 

*eiros por ,ependet-e.

Em assembléia re<.l;y*á,i i 

no Automóvel Clube r.o 0*« 

28 de agósto, os bv-i-cai ot 

formularam a propc-t* o>ie 

seria ievada aos etpp.fcgi.- 

dores. Mas, anteb mt-iicono 

encontro, os iii^ran -

banqueiros, alegando oue a 

proposta dos traba ’t a Ic  e- 

era um absurdo, e ,;ss;r  - 

cando-os de «teasta p>-i\ e 

(fiada », deram enti: t h no 

Tribunal Regional co Trt 

balho da joliciteção c*

■ídio coletivo.

No entanto, o cen o ssl» 

rial realizado pelo 8 w d'es

to dos Bancários rev(-:<( q>'.e

% da classe garn, me 

nos de 35 mil cruzeiiot. en 

quanto os lucros dt - o, o 

cos sobem vertigi nosí.n-e n te, 

pois sòmente os 25 ma:o>er 

bancos do 1'stado aufei nairi 

no ano de 1961 lucros «e 

22 bilhões, em 1962, 42 .bi

lhões e em 1963 — en apt 

nas 6 meses — lucros c'e 32 

trilhões.

GREVE DE PROTESTO

À intransigência» patronal 
ecebeu a resposta na gie 

»ft de protesto e adt“rr̂ r
B. de 12 de setembro.

Agora foi decretada nova 

ja&ye, desta vez pór tempo 

tudeterminado: at« que os 
ouaqueíros atendam às rei

vindicações dos trabalhado- 

WJS. Na tarde de ontem foi 

aalizada audiência entre 

ps.trões e empregados no 

: RT para onde o Sindica- 

o dos Bancários convocou 

os 30.000 trabalhadores da 

ffttanabara 

OUTRAS
REIVINDICAÇÕES

Além das reivindicacões 

d1adas, outras faze nr. par 

-i da proposta apresentada 

«òs patrões pelo Sindicato 

d04 Bàncários: adicional de 

\ mil cruzeiros para car- 

£03 em comissão, antecipa

rão a partir do próximo 

»to a ser compensado no 

*no seguinte, de 50 "i sô- 

òre o acórdo agora reivin- 

d;cado, majoração da taxa 

dô salário-mLnimo para os 

?iincionários da portaria e 

Ò9 escrita, na oase de 30 a 

fO por cento, respectiva

mente, e a fixação do sa

lário dos trabalhadores com 

mais de 30 anos de serviço 

ha proporção nunca infe

rior a cinco vêzes o salá- 

rio-mínimo profissional.

Por oito dias. estiveram reunidos em 

Belo Horizonte os estudantes de Direito 

das inúmeras faculdades de nosso país. 

Contando com a presença de mais de cem 

delegados de catorze Estados tsó não com

pareceram as delegações do Piauí, Ceará, 

Alagoas, Espírito Santo e Mato Grosso) a 

Semana Nacional de Estudos Jurídicos es

tudou um amplo ternário ligado à proble

mática da Revolução Brasileira.

0 maior número das teses apresentadas 

versou sóbre problemas ligados à Reforma 

Agrária e ao Direito de Propriedade. Vá

rios outros aspectos do nosso direito po

sitivo foram abordados, em busca de so

luções jurídicas para o momento revolu

cionário que atravessa o país, sem se cair 

na vã formulação especulativa das classes 

dominantes.

ORATÓRIA É CONCURSO 

Realizou-se também mais um Concurso 

Nacional de Oratória, que resultou em jui- 

gamento discriminatório por parte da Co

missão Julgadora composta pelo reitor da 

Universidade dc Minas Gerais e alguns ca

tedráticos vitalícios. O representante de 

Fernambuco, José Edwaldo Tavares Bor- y 

bs após vibrante e revolucionária alocução, 

foi usurpado na conquista do titulo maior, 

do que resultou violento protesto do ple

nário cotxra a Comissão. Com a vexatória 

situação, nada mais restou aos professores 

dela componentes que a retirada pouco 

honro.--a do local da sessão, sob vaias.

ENED, SUCESSÃO 

-V Executiva Nacional dos EstuO: . tes 

de Direito, organizadora do conclave, rea

lizou eleições, sei.do a nova Diretoria com-

posw. por elementos da Bahiu, local do 

próxinr o encontro. Seu nôvo presidente é 

c cadOrrico José Romélio, da Faculdade 

de Ci;;i.o da Universidade da Bahia. & 

S«i<-3S£Í0 dirigiu-se para êsse Estado, prirt» 

cipf.ímecte, por encontrar-se em greve con

tra or Solatuto. da Ordem dos Advogadog 

dc Bi .sil, recentemente aprovado. Êste dí- 

plcma legal contém dispositivos altamen

te discriminatórios em relação aos acadê

micos de Direito e mesmo aos profissionais? 

economicamente desprovidos. Foi aproví- 

à. ps re;:ão plenária final, resolução àé 

acc!o . o movimento dos estudantes baia

nos t <j“. iuia nacional contra aquêle Estar 

tuvo, havendo, ainda, sido recomendada, 

aos. f.-tf '.os que possuirem condições para 

ti--, a àefíígração de greve. Elaborou-se, ná 

Semant. ura anteprojeto de lei que mo

difica aigur.3 dos seus artigos, os discrimi- 

nalóiior, que será encaminhado ao presi- 

derte Couíart, a fim de que o transforme'

e.. n c í ^ jü r  ao Congresso Nacional.

TESE Ê VOTO DE LOUVOR 

Corro nm dos trabalhos de maior impoj> 

tfiiic ? <*c 3emana destocou-se a tese apre- 

secu-dí; r,e’o acadêmico Luís Felipe Ribei

ro, da. c :r.cada do Paraná, sóbre Filosofia 

dc Direitc. Com o título de «Direito For

mai: Diislto de Classes Domii.antes» foi 

di uiidÿ durante aproximadamente cinco 

horas, era que se analisaram as posições 

mateiIalïsU.3 e idealistas da filosofia do di

reito or/emporâneo. Aprovada, após pr*- 

dutivo defcate, foi merecedora dc voto W 

louvor, pela contribuição impôt tante que 

veio <i dar ao estudo da realidade de nos

so direito.



e totalmente para a exe
cução de seus objetivos.

Está ficando claro para 
todos que, na atual etapa 
da historia brasileira, •  ci
nema precisa assumir ums. 
posição de vanguarda, como 
expressão da consciência na
cional no processo de noe- 
sa emancipação.

Por isso mesmo devem os 
filmes brasileiros refletir 
mais lücidamente e mais co
rajosamente a realidade de 
nosso tempo e meio.

Dentro da conjuntura pre
sente, o Cineclubismo, que 
ora tanto se desenvolve en
tre nós, terá de adquirir 
também o sentido desta no
va época. Tendo vivido até 
hoje, sem uma ligação maie 
conseqüente com os esfor
ços dos que vêm tentando 
a criação de uma escola ci
nematográfica Independente, 
necessitam os cineclubes as- 
soclar-se aos produtores, 
realizadores e técnicos nes
sa tentativa, do mesmo mo
do, esperando dêles que 
compreendam a colaboração 
que lhes pode assegurar o 
cineclubismo.

A partir dêsse espírito, oe 
cineclubes reconhecem a ur
gência de se fundarem cur
sos de cinema de todos os 
níveis, com a intensificação 
dos já existentes. No cum
primento dessa missão, esta
rá sempre reservado um 
grande papel à Cinemateca 
Brasileira, cuja crise pre
sente será superada com o 
apoio de todos, a fim de 
que continue nutrindo a 
cultura cinematográfica no 
Brasil.

Competiria, enfim, ao ci
neclubismo brasileiro, caso 
se sentisse com vitalidade 
para tanto, reivindicar para 
si a missão histórica, de da- 
tonador dos acontecimentos 
que culminarão na flore»- 
eêncla de uma indústria ci
nematográfica brasileira.

Pôrto Alegre, 18 de ju
lho de 1963.

‘■•nr.--- ■ ■ p 1'W  'wwi

Não adianta ter idéias 
certas no tempo errado. Não 
adianta, mas ajuda. Foram 
úteis os esforços que su
cessivamente durante quase 
60 anos tentaram fazer fil
mes no Brasil.

Não venceram e não po
diam vencer. A tentativa de 
se criar o artesanato de fil
mes data, entre nós, da épo
ca em que quase todos o» 
bens para consumo vinham 
do estrangeiro, do palito aos 
primeiros automóveis. Já 
então o filme era conside
rado como algo necessària- 
mente estrangeiro: francês, 
dinamarquês, italiano e, a 
partir da primeira grande 
guerra, sobretudo america
no. Na década de vinte, os 
ensaios de indústria de fil
mes brasileiros tiveram 
que enfrentar não apenas 
uma generalizada mentali
dade importadora, mas igual
mente uma vigorosa estru
tura de interêsses solidários 
em tômo da importação, dis
tribuição e exibição de fil
mes.

As décadas de 30, 40, 50 
até pràticamente nossos dias, 
conheceram novas tentati
vas, sempre acompanhadas 
de perto pela frustração. Só 
vingou a produção de um 
tipo de cinema que o es
trangeiro era obviamente in
capaz de produzir: as fitas 
popularescas com alguma 
raiz no circo e no teatro 
ligeiro do Brasil, mas so
bretudo vinculadas ao rádio, 
ao disco e mais tarde à te- 
fevisão. Nos esforços pela 
criação de uma indústria ci
nematográfica brasileira os 
sucessivos malogros não im
pediram que a luta se pro
cessasse, gradativamente, em 
níveis sempre superiores.

Os pioneiros foram ven- 
áidos, mas contribuíram pa
ra que nós cumpríssemos a 
nossa tarefa que é a de ven
cer. Pois o tempo certo che
gou.

A mentalidade importado

ra generalizada é hoje no 
Brasil um dado histórico. 
Produzimos muita coisa e 
sentimo-nos capazes, mais 
cedo ou um pouco mais tar
de, de produzii qualquer 
coisa. Até filmes. No terre
no cinematográfico, eom 
efeito, a mentalidade im
portadora foi particular
mente tenaz. Chegou, po
rém, o momento de vencê- 
la também nesse reduto. 
Hoje o adversário princi
pal do cinema brasileiro 
não é mais uma mentalida
de colonial em vias d: pere
cimento. O inimigo hoje nâo 
está mais dentro de nós. Es
tá fora e se reduz ao siste
ma de interêsses constituí
do em tôrno da importação 
de filmes. Pois chegou a ho
ra do cinema estrangeiro 
deixar o brasileiro existir.

Chegou a hora de cessar a 
sabotagem daqueles que, a 
exemplo dos senhores Harry 
Stone, Herbert Richers e 
Luís Severiano Ribeiro Jú
nior, cujo papel tem sido, 
como representantes diretos 
ou indiretos dos interêsses 
antinacionais do cinema es
trangeiro, o de retardar a 
eclosão de um cinema na
cional.

Chegou a hora de ser di
ficultada a importação de 
filmes. Por uma politica 
protecionista de barreiras 
alfandegárias e sistemas de 
contingente indo até, even
tualmente —  e por que 
não? —  à nacionalização do 
comércio exterior em ma
téria cinematográfica.

A cristalização dêsse mo
vimento de independência 
cinematográfica poderá se 
precipitar de um momento 
para outro. A corporação 
cinematográfica brasileira 
experimenta um sintomáti
co desejo de ação e a sen
sibilidade dos podêres pú
blicos nacionais está sendo 
aguçada dia a dia para a 
problemática cinematográfi
câ  a ponto de esperar-se 
que o Geicine exista afinal

barravento, filme «maldito)

e s

universitáriof 

e c inema 

b r a s i I e i r c
Realizou-se na semana de 20 a 24 de agôsi 

no Estado da Guanabara, o I Encontro Estadu:

de Cineclubes Universitários. Seu patrocinador, o 

Grupo de Estudos Cinematográficos da União Me

tropolitana de Estudantes, reuniu na Guanabara 

diversos cineclubes para discussão de um  ternário 

que englobou o Cinema Brasileiro, a Cultura Po

pular e o Cinema na Universidade.

“Cineclubismo em face do Cinema Brasileiro 

atual” é a tese aprovada na IV  Jornada Nacional 

de Cineclubes, em Pôrto Alegre e que o GEC dis

cutiu e aprovou em seu encontro.

cinco vêzes favela
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O movimento dos sargentos eclodido há poucos dias 
em Brasília, mobilizo« novamente a atenção popular para 
■problenm da elegibilidade dos sargentos. O assunto já tem 
sido matéria de debate há vários anos, tendo voltado à 
baila por ocaslfio do* últimos pleitos eleitorais.

Divlde-«e w opinião pública entre os que acreditam que 
«todos são iguais perante a lei», logo, para èstes, quem 
vota, paga !mpõsi<>. sofre sanções quando negligencia seus 
deveres políticos, lem também direito de ser votado e os 
que opinam que loucos, analfabetos, encarcerados e sar
gentos não merecem <■ assento na Cadeira de representa- 
çfio popular.

Km artigo <iue mais parece brincadeira, «o estndão» 
do dia 15 pp. mosira por a mais boas razões fundamen
tais e lógicas pelas unais sargento não pode ser votado. 
E, caso o seja. náo pode nem deve ser empossado.

O trabalho batizado com o título «O principio da ine
legibilidade contb7uos que somos um pais atrasado, com 
problemas que em qualquer x>ais onde o povo tivesse atin
gido àquele grau <!<■ evolusão, sem o qual nSo pode-haver 
regime realmente democrático, não sriam concebíveis.

Diz o velho baluarte de não menas antigas idéias: «se 
analisarmos umis de perto a questão (elegibilidade) veri
ficaremos que se o legislador andou bem impondo essas 
restrições grupo taxativamente citado na Carta Magna, 
melhor ainda procedeu quando vetou a participação da
quela classe de militares (sargentos) na vida política do 
país».

Continuando em sua peroração, o jornal de Julinho 
Mesquita afirma : «* participação dos sargentos nos plei
tos eleitorais seria a introdução nos comícios de um ele
mento de que a demagogia não deixaria de lançar mão 
para ameaçar os adversários e trazer o país constantemen
te sob o risco de ver os seus problemas políticos solucio
nados pelas armas, f  o que êstes dois anos de desman
dos demagógicos irrefutável mente noa provam*.

Demonstra,ido seu inequívoco desprezo pelo que seja 
povo e pelo que êle significa nos meios militares, repre
sentado que está pelos sargentos, o jornal de «seu» Juli- 
nho sae-se com esta definição de «Democracia» que mais 
merecia figurar no best seller» — «A Burrice Ao Alcan
ce de Todos., do que nas respeitáveis colunas do «esta
dão»: «Democracia, .iá o temos dito não é sinônimo de 
tnediocraoa. nem significa nivelamento por baixo. De
mocracia, ao contrário, é o regime que mais exige do povo 
e seus representantes, um sólido cabedal de cultura».

Como vemos sargento, para o «Estado de São Paulo» 
é a mesma coisa que iletrado, ignorante, desprovido do 
sólido cabedal de cultura necessário para conhecer os pro
blemas do país.

última hora
Analisando o problema da elegibilidade dos sargentos 

e a atuação do IKAD no assunto, o «Plantão Mllitar.t de 

«Última llora de 17-9, assinado por Batista de Paula, diz. 

«Em 1058, no Rio de Janeiro, dois on três sargentos obti 

veram regisrro como candidatos. Em 1960 uma figura 

das mais conhecidas nos meios militares, o sargento Paiva 

Melo, ingressou no PTB e disputou as eleições na Gua

nabara, como candidato a deputado estadual, tendo mais 

de sete mil votos. O registro de candídatos-sargentos na 

Justiça Eleitoral era pacifico. Até que nas eleições de | 

1961 entrou em cena o XBAD com todo o seu poder eco- | 

oómico e, «través dos serviços de um advogado «aragar- 

ciano», conseguiu dar entrada na Justiça eleitoral no pri- ! 

meiro recurso contra registro de candidato-sargento. Aa 

sucursais do l BA D nos Estados tiveram o mesmo proce

dimento. Os recursos chegaram aos Tribunais Regionais, 

tendo o do Rio Grande e o de S5o Paulo negado registro ' 

aos candidaios-wugeiitos. E ésses recursos chegaram ao 

Superior Tribunal Eleitoral que, surpreendentemente, os 

acolheu, para que agora ó Supremo Tribunal Federal, sem 

entrar no mérito da constltucionalidade ou não do texto 

da Carta Mapn*. deixasse de tomar conhecimento do re

corrido. Forneceu a mais alta Côrte de Justiça do país a 

matéria prima para a rebelião de Brasília, com as re

percussões que todos nós conhecemos.

subversão em marcha

Visita o Rrasil o presidente Tito da Iugoslávia, num 

ateutado frontal à consciência democrática de nosso povo 

e violando a paz da família brasileira.

Não se pode compreender o convite feito por um país 

ocidental e cristão a um chefe de Govêrno partidário de 

uma ideologia exótica e hostil aos princípios ern que se 

fundamenta a nossa Sociedade.

Agentes treinados em Havana, Praga, Moscou e agora 

também em Belgrado especializam-se na subversão da or

dem, na supressão das liberdades individuais e na revo

lução sangrenta que joga irmãos contra irmãos.

Congratulamo-nos com as autoridades lúcidas desse 

Estado que em memorável vigíiia cívica recusaram-se a 

dialogar com um dirigente cuja posição é sabidamente 

contrária à liberdade de opinião.

NOTA: o artigo visa analisar o tema sob aspecto in

teiramente nóvo.

Tristezas não pagam dívidas. . .  mas 
impressionam o credor

Suzanne Labin não é socialista nem aqui nem na C h in a ../ 
principalmente na Chiria

— Será que o sr. Moisés Lupion que responde a processo poi 
venda de praças públicas vai ter seu mandato cassado pelo Supre
mo Tribunal Federal?

— Claro que não Êle não é sargento.

— O senador JK disse que não está nem na direita nem na es
querda nem no centro . • _

— Então deve estar por lora ■ ■ ■ , .

•*L • * * •

E quando o sujeito disse que o Felipão -podia ser sádico, vio
lento mas. no entanto, gostava muito de crianças, o outro per
guntou:

— Com que môlho?



0  B C 8 0 da esí>í era

Confiando em que os empregadores cumpririam o Contrato Coletivo de Trabalho com éles assinado em junho, oc marítimos aguardaram dois meses 

aceitando a desonestidade dos patrões, para só com ameaça de greve fazer com que o Contrato fôs«« cumprido. Assinado em 18 de junho, homo

logado pelo Ministério do Trabalho, e publicado no «Diário Oficial» em dois de agôsto, o Contrato nâo teve, na época, nenhuma oposição dos patrões, 

que só posteriormente negaram-se a cumpri-lo. Mas a greve, arma de que se valem os trabalhadores para fazan»m valer .seu* direitas, intimidou

os smpi «gadores, que voltaram atrás

a beleza do gesto I

Os alunos da Faculdade 

Nacional de Filosofia entra

ram em greve a semana 

passada, obedecendo a uma 

decisão tomada em Assem

bléia Gera!, quando 249 vo

taram a favor e 60 contra. 

A greve, foi em protesto à 

decisão da Congregação, que 

se nega a dialogar com o* 

alunos, tentando eleger um 

diretor de maneira ilegal. 

Acontece que na FNFi, ain

da existem certos alunos —. 

poucos — que pensam co

mo o atual diretor da Fa

culdade, como o governador

- Lacerda, a quem recorre- 

ram, p&ra, aproveitando-se 

da violência dos policiais, 

furar a greve. Mas os de

mais, unidos, e tendo a 

apoiá-los a coragem e a be- 

leza daâ alunas, mantiverarçjj 

a greve.



ata-se. então- 2 mil 
no custo deste mi- 

C que não acontece 
grandes companhias 

Hanna. que têm 
Wos p r ó p r io s  p ro n to s  

íceber o minerio e 
rtá-lo ao mercado 
Idor. A conclusão 
de que o preço o» 
do ‘'pequeno mine- 

serã sempre mais 
do que o da Han- 

l^t^xemplo pratico do

Í acontecendo está 

da Ferrobel. empre- 
da pela Prefeitura
i Horizonte para ex- 
b minerio do muni- 
tr  obrigada a expor- 
-avés da Mannes" 
mpresa estrangeira 

;ra. concorrendo na 
região.

lo ao caso dos fre- 
|e ninguém nega a 
fdade das condições 

fral para o transpor- 
e minerio, assim co- 
mportancia do frete 
iputo geral das ex- 
is de ferro. Vss 
pouco mais de um 
companhias faziam 

«porte por caminhão
1.700.00 a to.

Hoje o frete da 
foi elevado de 30%. 

do agora Cr$

•1.60fl.00. £ * Central 
não é obrigada a financiar 
as companhias e«n-angeiras 
para auferi "em lucros no 

Brasil.

Em resumo o aumento do 
frete só prejudicou mesmo 
o interesse tkw grandes 
grupos pois "pequenos
mineradores'’ j« náo têm 
condições de exportar pres- 
sionados pela própria polí
tica desenvolvida p e l o s  

trustes.

E S C A M .A I .« » ?  Ü A  

PA XX A

O truste do minerio ® tão 
poderoso une m me ja. por 
meio de poiiticos ligados à 
Hanna. verbi« noi *_e-ameri- 
canas que «*o essenciais ao 
desenvolvimento rio Brasil. 
Drew Pear-on e Jack An- 
derson. jornalistas norte- 
americanos coutsm que em 
1953 Walter Moreira Sales, 
então na Embaixada do 
Brasil em-Washington, foi 
convocado pelo presidente 
da Hanna -lemão. secretario 
do Tesouro e presidente do 
Eximbank ■ George Hum- 
vhrey para di*«'ui.ir um em. 
préstimo de :<no milhões de

dólares- O emprestimo não 
foi concedido nesse valor. 
Pouco depois o Brasil can
celava um contrato de car

vão que já vigorava hávia. 
10 anos com a Eastern Fuel 
and Gas. A seguir 'o Brasil 
assinou um contrato, nos 
termos do cancelado, com a 
Consolidation Coal Compa- 
ny, pertencente ao Grupo 
Hanna. Lopo depois o pre- 
eidente do truste (e tam
bém do Eximbank) assina
va um emprest mo de :<5 
milhões de dólares para o 

Brasil.

NO BRASIL

A  Hanna formou um ' 'h o l .  

ding” para agir no Brasil. 
São quatro empresas: Com
panhia Auxiliar de Trans
pores (para o transporte d o  

m i n e r i o  e x t r a í d o
de Minas Gerais'; Compa
nhia de Mineração Aguas 
Claras .para operar as mi
nas; Mineração e Industria 
Vale do Paraopeba, pro- 
prietaria dos terrenos e ja 
zidas; e a Mineração Morro 
Velho S .A ., cuja função è 
cobrir a retirada do “hol

ding” no negocio do ouro. 
evitando os problemas tra
balhistas que vão surgir 
quando fecharem a mina de
Morro Velho.

^luna subsidiaria só para cuidar (os transportes: é a Compa- 
que opera vagões, loconutivas..pessoai etc., nas linhas da 

ro Central do Bra sil, pagando a esta apenas pedágio.

Estes São 
Qs Homens 

o Truste 
Minerio

A Hanna Corporation tem grande po
derio politico nos Estados l nidos. Se
gundo consta, por sua obra foi eleito 
presidente Willian Mac Kiney. Seus di
retores são homens-cliave na política 
dos EUA, com grade poder de pressão.

São os seguintes alguns nomes que 
aparecem ligados ao truste de minerio 
norte-americano:

George Humphrev — Norte-ameri- 
cano. Presidente da Hanna Corporation; 
Ex-seeretario do Tesouro do governo dos 
EUA, no periodo de Eisenhower.

John Foster Dultes Jr. — Norte-ame
ricano. t il lio do falecido Secretario de 
Estado dos EUA. É o diretor do truste no 
Brasil.

Ralph Martin — Norte-americano. 
Diretor da Hanna Co. no Brasil.

Odin Andrade — Brasileiro. Colu
nista social em Minas, ligado à Hanna e 
com a incumbência de fazer relações pu
blicas na imprensa.

Ainda os seguintes elementos estão 
ligados ao truste do minerio, através da 
firma CONSULTEC, que tem contraio 
com o truste, funcionando como firma 
de consultas:

Lucas Lopes — Brasileiro. Ex-mi
nistro da Fazenda do Brasil.

Roberto Campos — Brasileiro Atual 
embaixador do Brasil nos Estados Uni
dos.

João Batista Pinheiro — Brasi
leiro. Coordenador do grupo de explora
ção do minerio de ferro.

Mario Pinto — Brasileiro. Ex-dire
tor da Cacex do Banco do Brasil.

Jorge Sehilling — Brasileiro. Dire
tor da Estrada de Ferro Central do Brasil 
(com quem uma das subsidiarias da 
Hanna mantem contrato).

li



IGREJA E  A

LIBERDADES MODERNAS!
»

“A liberdade e a responsabilida
de pessoad, a sociabilidade e a o r  
ganização social, o progresso au
têntico, são valores humanos, pois 
é o homem que se realiza e deles 
se beneficia, mas são igualmente 
religiosos e divkios se os consi
deramos em sua fonte” — estas 

palavras de Pio X II na Radio Men
sagem do Natal de 1956, exprimem 

a síntese de um longo processo his- 
torico ero que a Igreja se confron
tou com a chamada civilização mo
derna. Esta afirmação serena da 
liberdade e do progresso como va
lores humanos e divinos, vem coro
ar toda uma serie de conflitos na 
qual vemos, através dos séculos, 
vários pontífices condenarem “as 
liberdades modernas’’ e “ o pro
gresso do mundo moderno”.

PIO VI A PIO XI
A expansão maritima e o desco

brimento da América colocaram 
para a cristandade os problemas do 
colou alismo e aguçaram a questão 

do capitalismo comercial e bancá
rio- Foi o que apresentamos em re
portagens anteriores sobre a dou
trina social cristã através da his
toria- Com a revolução francesa e 
a sua repercussão nos países da 
Europa e do Novo Mundo, surgiu 
o problema do liberalismo.

A proclamação dos' direitos do 
homem e das liberdades civis veio 
suscitar uma serie de equívocos 
com o magistério eclesiástico- Pio 
VI que exerceu o pontificado dos 
u.ios 1775.1779. tomou uma posição 
radicalmente contrária à revolução 
francesa, o que explica por vá
rios motivos- Primeiramente, dois 
ào$ Estados pontifícios se subleva
ram e se anexaram à França. Este 
motivo pesará cada vez mais sobre 
o animo dos papas em sua aprecia
ção dos governos über-ais, sobretu
do quando a política destes acar
retar a perda totai dos Estados 
pontifícios que virão a constituir 
o reino da Itüia, já st bre o ponti
ficado c.- Pio IX. A segunda razão 
da incompatibilidade dos papas 
com as liberdades prociamadas e 
difundidas pela revolução de 1789. 
foi o seu carater nitidamente anti- 
clerical e sua oposição violenta ao 
alto clero, assim como à nobreza 
e ao rei-

O papa Pio VI em reiterados ape
los procurou coligar os monarcas 
europeus contra a revolução fran
cesa em vista da defêsa dos tro
nos e dos Estados pontifícios- A 10 
de Julho de 1790 dirigiu o papa um 
breve a Luis XVI; a 25 de Feve
reiro de 1792 endereça outro a 
Catarina II da Rússia, a 3 de Março 
do mesmo ano apela para Leopol
do II, imperador dos romanos, e a
8 de Agosto a Francisco II. Nestes 
documentos, o pontifice manifesta 
sua esperança de que os reis em
preendam a defesa da religião e 
da monarquia. Neste clima histo- 
rico de interesses coritrariados e de 
rar todos os erros e mesmo a sa
lientar as ambiguidádes do libera
lismo sem se disporem a realçar os 
valores positivos que surgiam ao

lue.-n-o. tampo na consciência Popu_ 

lar e nas elites que serão precur-, 
soras das democracias contempora-- 
neas.

Há uma continuidade na conde* 
nação das liberdades modernas nos 
pontificados de Pio VI, L e ã o ,  
X II Pio Vm , Gregório XVI, Pio 
IX  Leão XÍI!, Pio X, até chagar
mos a Beoto XV e Pio XI.

.“ IM5LHMÔ*
Tomado no seu sentido amplo, 

o liberalismo se caracteriza pela 
eflfase na afirmação da liberdade 
e até mesmo no seu exagero quan- 
ofensas recebidas, compreende-se 
que Pio VI como os seus sucesso
res tenham sido levados a cande- 
do a liberdade é exaltada como va-

se difundindo por toda a parte”. 
(Encíclica “Mirari Vos”, 15 de 
Agosto de 1832).

A própria expressão “delirio”. 
aplicada à liberdade de consciên
cia e d® culto, será retomada por 
lio  IX na encíclica “Quarta Oura”, 

de 8 de Dezembro de 1864. Todo 
um conjunto de * documentos será 
consagrado à condenação dessas 
“liberdades”, salientando-se além 
das et>ciclic*s citadas, yarias alo
cuções e cartas de Pio IX.

Todas essas condenações foram _ 
agrupadas r.o célebre “Syllabus”, 
que acompanhou a encíclica de 8 
de Dezembro de 1864 e que vem 
a ser “o catalogo d'oe principais er_ 
ros do nosso tempo assinalados nas 
alocuções consistoriais encíclicas e

ior absoluto e unico- A liberdade 
de consciência, de culto, de pensa
mento, de imprensa, íra exaltada 
por todos os mentores dos movi
mentos políticos e constituia a 
mentalidade geral do povo na Eu
ropa e na América. Diante desta 
pregação indiscriminada da liber
dade que não era definida e não 
contava com estruturas que a diri
gissem, levantaram-se os papas ful
minando anat:mas o distribuindo 
condenações “Da fonte envenena
da do indiferentismo, decorre esta 
maxima falsa e absurda, ou antes 
este delirio: que se deve propor
cionar e garantir a cada um a li
berdade de consciência; erro dos 
mais contagiosos ac qual aplainou 
o caminho esta liberdade absoluta 
e sem freios de opiniões que, para 
a ruma da Igreja e do -Estado; vai

ip.tras cartas apostoliças de Nosso 
Santíssimo Padre o Papa Pio IX ”. 
As proposições 15 a 18 do “Sylla
bus”, se referem ao liberalismo 
doutrina’., sob a denominação de 
“indiferentismo ou latitudinaris- 
mos” E as proposições 39 a 55. bem 
como as proposições 77 a 85. di
zem respeito so liberalismo no 
plane político. A última proposição 
tomou-se celebre:, “o Pontifice 
Romano pode e deve reconciliar- 
se e transigir com o progresso, o 
liberalismo é a civilização moder
na”, proposição condenada na alo
cução jamduâum cft 18 de Março 
de 1861

O EQUIVOCO
Essas condenações foram reite- 

raóas com menos insistência sob o 
ponf f çsdQ de -I.eão- XIII, mais

aberto ao dialogo com a ráentalida 
de de seu tempo, e com mais en- 
fase sob Pio X, .que. sob esse as
pecto, se liga a Pio IX  e aos seu;
outros homônimos desde Pw VI 
Pode.se dizer que a Igreja jamai 
retirou nem retirará essas coode 
nações no sentido em que o liber* 
ILsmo proclama não apènas;a líber 
dade como um direito' e uma prer 
rogativa mas apregoa o seu abus, 
como uma faculdade que assisí 
ao homem. O equivoco tão doloro 
so para os catolicos mais lu d  do 
co século "XIX e começo do s{ 

culo XX, consistia em que, ao la 
dos anatemas, pouca luz era pé 
jetada sobre os aspectos positivo 
da democracia Ainda I/eão X ÏII •
Pio X  excluíam todo o sentido po 
litico valido para essa palavra, na 
permitindo, por exemplo, que o 
catolicos italianos participassem d; 
governo de sua pátria, enqua-nt« 
não fossem restituiefos os Estado 
pontifícios- 
Justificava-se a reserva do ma 

gistério eclesiástico em relação i 
pregação de uma liberdade indi 
dualista, após a derrocada das ve 
lhas instituições da cristandade 
sem que se cuidasse de constrúii 
comunidades intermediárias entrí 
o indivíduo e o Estado. Este vazu 
foi preenchido por estes gigante 
que hoje denominamos as força.' 
econômicas, que monopolizapan 
para si o dominio da opinião pú- 

, blica. Neste sentido, ousaríamos di 
zer, as condenações de Gregorií 
XVI e Pio IX  foram proféticas 
prediziam o colapso da liberdad« 
Individual sob a dupla ditadura dc 
capitalismo e do comunismo. V 

DEMOCRACIA 
Desde u sua eleição, Pio X I já 

manifestou a sua abertura ao mun
do moderno, dando a benção i  
“urbi et orbi”, a Roma e ao mun. 
do, com esse gesto simbolico expri-j 
mia o seu empenho -de resolver a 
questão italiana e de dialogar con 
todos os governos, então constitui 
dos O tratado de Latrão, em 1929 
não significava apenas a soluçã* 
da chamada questãoeromana, a ’re
conciliação da Santa Sé com a ttá 
lia, mas a nova disposição dos ps ^  
pas de serem apenas umpoder H  
piritual e de conduzirem os cré 
tãos a atuarem no mundô de ho 
je, como um fermento na massa.
Papa da Ação Católica é igual toai’ 

te o desbravador de caminhos pa 
ra a participação dos cristãos-x 
construção da democracia- As grar 
des mensagíns do oapa Pio X 
sobre a democracia, particularité* 
te no Natal de 1942 e 1944. repr- 

"sentarão a síntese dos elemente 
positivos que despontavam coi
I.eão X III e encontraram sua pt<
*ia expressão em Pio XI.

Para felicidade de nosga époe 
a Igreja não insiste tpenas na cot 
denasão dos abusos da liberd-ad 
com Pio X II e mais partícula 
mente com João XXIII, passou 
ind'iear os rumos de um inundo n 
vo, çm que a liberdade se irmai 
com a justiça e com a fraternid 
de humana.

No Próximo Número: A Libe



MEDICOS TENTAM REFORMAR: 
MEDICINA SOCIAL Ê  A META

Cora ura movimento cujo nome demonetra bem as finalidades dos 
que o empreendem, entram agora os médicos na linha das reformas, 
numa tentativa de renovação total da sua entidade máxima, a Associa, 
çào Médica Brasileira- Movimento Reformador é a sigla que está 
agrupando ruédicos de todos os Estados brasileiros e que lançou uma 
chapa, para concorrer às eleições, dia 27 próximo, para a nova 
diretoria da A. M- B- 'Sua principal meta: renovar a medicina no 
Pafe, dando-lhe um sentido verdadeiramente social.

O QUE ESPERA A N AÇ£0

‘‘Tomando consciência de sua 
função social- os médicos de todo
o País articulam-se para disputar 
a direção da Associação Médica 
Brasileira, com o objetivo de as
sumir perante o povo as atitudes 
que a Nação espera-da classe" — 
é o que dia o dr Fausto Figueira 
de Mello- que figura na chapa do 
Movimento Reformador com o  
candidato a secretario geral.

:"Os niédicoa — diz o dr. 
Fausto — preparam-se nas fa 
culdades- adquirem conhecimen
tos científicos- desenvolvem téc
nicas e aperfeiçoam"se nas boas 
instituições _* cientificas, nas bi
bliotecas, nos laboratorios. Tudo 
isso lhes é oferecido pela socieda
de- pelos governos- numa p a l 
vra* pelo povo. E, é claro isso 
ocorre com uma unica finalida
de: prepará-los para aliviar e so
correr enfermos e mais do que 
isso- para. através da sua orien
tação de homens de ciência» pre
servar a saúde dos são. evitar 
que pereçam as crianças e impe
dir que endemias e epidemias 
continuem assolando o País. A 
Nação precisa deles para prepa
rar um povo sadio capa* de enfren. 

tar a luta que pretende arranca- 
la dos grilhões do subdesenvolvi
mento” .

MISSA 0 MEDICA

Tivemos num círculo vicioso
—  continua o dr- Fausto Figuei
ra de Mello — muito bem defini
do pelo sanitarista norte-ameri
cano Wínslow; “eram doentes 
porque eram pobres- ficaram 
mais pobres porque ficaram mais 
doentes” . É uma realidade que se 
adapta bem ao caso brasileiro. 
D?.í considerarmos que a missão 
do. módico no Brasil — como. de

resto, em todos os países subde
senvolvidos —  é de primordial 
importância- E essa missão so
mente poderá ser cumprida à ris
ca- quando a classe tomar cons
ciência de sua função social. Istó 
<5- quando a maioria dos nossos 
médicos tomarem a consciência 
de que a sua profissão não deve 
e nem pode ser exercida em ter
mos de individualismo, mas de 
coletividadede. E sòmenjte com es
sa consciência o médico alcançará, 
perante a sociedade, perante a co
letividade reconhecimento e pres
tigio — não como pessoa iso
lada —  mas como componente de 
uma classe organizada ã serviço 
do País” .

REFORMAR

Falando sôbre a chapa do Mo
vimento Reformador diz o dr. 
Fausto Figueira:

‘‘Os médicos que organizam o 
Movimento Reformador para dis
putar a direção de sua entidade 
nacional- se propõem a batalhar 
para que a classe médica se rea
lize em sua função científica e 
social, impondo-se. assim- mais 
ainda> ao reconhecimento popu
lar. A partir disso é que* a clas
se poderá conquistar as recom
pensas que suas altae e precio
sas funções merecem” .

MANIFESTO ~

Apresentando a sua chapa- o 
Movimento Reformador lançou 
manifesto, no qual expõe suas f i
nalidades que, em síntese- são as 
seguintes:

1 —  Participação da classe mé
dica no estudo e debate dos 
grandes problemas nacionais; 2
— Reformulação das condições 
técnicas e salariais do trabalho

médico em geral; 3 — Partici
pação efetiva nos assuntos de 
ordem médico-profissional e mé- 
dico-assistencial- quer sejam de 
alçada do poder público ou de 
natureza privada; 4 — Reestru
turação dos serviços médico- as- 
sistenciais da previdencia sócial. 
no sentido de elevar seus indices 
de produtividade e de estende-los 
ãs populações urbanas e rurais 
ainda d-esassistidas e 5 — Defesa 
da indústria farmacêutica na
cional” .

A CHAPA

A chapa do Movimento Kefor
mador está assim constituída:

Presidente: Djaima Chastinet

Contreiraá (Guanabara); l.o Vi
ce: Decio Pacheco Pedroso (São 
Paulo '; 2o Vice: Valerio Malins- 
ky fRio Grande do Sul); 3.6 
vice; Eduardo Wanderley Filho 
íPernambuco) ; 4-o vice: Menan. 
dro Leão de Faria (Bahia? : 5-o 
vice: Jorge Alberto Abreu Ma
tos (Ceará); secretário geral: 
Fau&to C. Figueira de Mello (São 
Paulo); l.o secretario: T-uciano 
de Sousa Marques (São Paulo); 
2-0 secretario: Mario Maia (Bra
silia); l.o tesoreiro: José. Cassia- 
no de Figueiredo' (São Paulo);
2-0 tesoureiro: João A de Mello 

Saraiva (S»o. Paulo) e 3 o tesou

reiro: Gastão Pacheco Sobrinho 

(Minas Gerais) .
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p o m p il Ío

DINIZ

apresenta:

OPERÁRIO, 
BATENTE .  

E PATRAO
Até Quando?

Até qyando os desonestos 
Demagogos e ladrões 
Sem recusa» sem protestos 
Vho comprai nas eleições 
As suas jmunidades,
Garantias, liberdades,
Para escapar das prisões?!

Alé qua.iao èstes abusos 
De poderfcf e propinas 
Por interesses escusos 
Protegerão tais rapinas?!
Levando neste atavismo 
De suborne e de cinismo 
O Brasil para as ruínas?!...

Vejamcxs a.té onde vai 
O desca abro geral 

E porque o Brasil não sai 
Dêste marasmo infernal:
Este m<il que nos tortura 
Tem raizfc« na estrutura 
Econômxo-Social!. . .

Eis as causas principais:
N« econcmia rural 
O latifúndio nos traz 
M;séria e fome total!
E o pequeno camponês 
KtfciRma por sua vez 
Transformação radical!...

Sâo •••cc nos” dêste País 
Tubarões, latifundiários,
O resto é povo infeliz. 
Carnpone;e<, e Operários 
Que por justiça, sem guerra. 
Querem pedaços de terra 
Querem melhores salários!. . .

Porém os "donos” da terra 
Da terra que não tem dono,
Não querem paz, querem guerra 
A guerra contra o colono 
Que vive tão explorado 
E por cies relegado 
Ao mais completo abandono!

Este lucro fabuloso 
Do tubarão mercenário 
Forma o ciclo vicioso 
Do sistema inflacionário:
Tudo aumenta cem por cento 
Mas em çada novo aumento 
Ganha menos o operário!. . .

É o .uroLfcsso espoliativo 
Dos juros e dividendo, 
Koyaltie e lucro estorsivo 
Que nos vão empobrecendo... 
É a desv.talização 
Das riqut2-as da Naç&o 
Que o truste nos vem fazendo:

Matéria prima exportada 
Por um valor aviltado,
No estrangeiro é elaborado 
E revendida ao Brasil 
Com tucro de mais de mil 
Por cento daqui tirado!!!

É a exploração das jazidas
Que estão nas mãos do estrangeiro
E por êles dirigidas
Sem que o povo brasileiro
Possa exercer um controle.
Pois nada vê, tudo engoJe 
Dêsse grupo interesseiro!. . .

São èsses exploradores 
Que nos fazem tal pressão, 

Por detrás dos bastidores 
Vão uxauvindo a Nação,
Nos levando ão cativeiro 
Do capital estrangeiro 
Que é bomba de sucção!.. •

Quem nos impôs t&l destino 
Que o progresso arrefeceu?!
No grande berço latino 
O Gigante adormeceu 
Ninado pelas sereias 
E acordou com mãos alheias 
Levando tudo que é seu!!!

Mas a Pátria é como um Templo! 
Expulsai os vendilhões...
Legai oh! Povo êste exemplo 
As futuras gerações 
Indicando rumo certo 
Para o Brasil ser liberto 
Do jugo das opressões!...

(Do livro “Canto da Liberdade”, em tôdas 
as livrarias)



PETRUS
DALLE

NOGARE,S.J
De Paulo EMILIO (Especial para BRASIL, URGENTE)

Continuo às voltas com 
padres, dos quais, decidida
mente, gosto cada vez mais. 
Desta íeita o meu contacto foi 
sobretudo com jesuítas. Acon
teceu na Bahia onde o Pro
vincial da Vice-Província 
Bahiense da Companhia de 
Jesus, organizou uma sema
na dedicada a “Cinema e 
Desenvolvimento”.

O Prinvicial em questão é 
o Padre Pedro Dalle Nogare, 
de origem italiana é claro, e 
que nasceu de fato no “paese” 
veneziano, ào redor de Padua. 
Eu possuo alguma familiari
dade padovana. Conheço bem 
o Giotto da “Capela degli 
Scrovegni”, o “Café Pe- 
drochi”, o “Prato” cercado de 
estátuas, a Universidade vi
sitada por Goethe e onde Cari 
Vincent desenvolveu bom 
trabalho de cultura cinema
tográfica já  que não podia 
voltar depois da guerra à sua 
Bruxelas natal, onde, como 
o seu rei Leopoldo, aceitara 
facilmente demí''s a pre^pnca 
dos exércitos de Hitler. 
Conheci também os ratos «t 
os "cortlles” de Padua e fui ú 
uma sessão espírita no apar
tamento modesto e super ha
bitado de um nobre italiano 
recém-expulso da Líbia e que 
encontrava bálsamo para sua 
humilhação no fato de rece
ber cada noite em sua casa 
o espírito de Amedeo, Duca 
d’Aosta, primo irmão do rei 
Vitor Emanuel III. Amedeo 
morrera, isereno e altivo, no

cativeiro britânico e eu sabia 
que falava admiràvelmente 
não só inglês mas também 
francês, linguas em que apesar 
de tudo me entendo melhor 
lo que em italiano. Mas o 
‘medium”, o próprio filho do 
:onde em cujo lar me encon
trava, que recebia o espírito 
de Amedeo, foi irredutível: 
achava admirável o meu hor
rível linguajar italiano e re
cusou-se com a mais aristo
crática polidez a conversar 
em outra língua. Lá fiquei 
até altas horas da noite com 
a vaidade lisonjeada e a cre
dulidade desencorajada.

Mas não nos afastemos do 
Provincial Dalle Nogare, 
mesmo porque só nos últimos 
dias de minha estada em Sal
vador soube ser êle padovano. 
Já estivera com êle duas ve
zes aqui em São Paulo tra
tando porém, apenas de as
suntos práticos relativos à 
Semana “Cinema e Desenvol
vimento” e à organização de 
um festivsl cultural nofd»«- 
tino »m Milão. 'Na Bahv o 
encontrei «jüârisnnint», sempre 
porém no meio de seus múl
tiplos afazeres. Mal tivemos 
tempo para conversar. Tenho 
certeza de que ainda falare
mos muito. Fiquei seu amigo 
e acho que êle meu. Na 
minha vida sempre cheia de 
projetos, destacam-se agora 
com singular prioridade o 
desejo de permanecer longa
mente, falando, ouvindo ou 
calando, com o Padre Dalle

Nogare, no horto rústico da 
Igreja Santo Antonio da 
Barra em Salvador.

Êsses encontros seriam o 
prolongamento de um dos as
pectos que o Padre Dalle 
Nogare quis imprimir à Se
mana “Cinema e Desenvolvi
mento”: o de um diálogo en
tre religiosos, padres ou lei
gos, de um lado e do outro 
os homens sem fé, religiosa 
pelo menos. Entre êstes últi
mos se incluia eu que me 
apresentei na reunião como 
humanista ateu. Optei por 
essa designação desde o dia 
em que numa fôlha de recen
seamento coloquei a palavra 
“Agnóstico” depois da rúbri- 
ca Religião, o que me valeu 
da mocinha encarregada da 
tarefa a pergunta: — Per
nóstico?

Foi total o acôrdo que se 
estabeleceu em Salvador no 
tocante aos problemas bási
cos do cinema brasileiro. O 
Provincial Dalle Nogare in
terveio pou.co nos debstís, só 
qusrdo loi direl*jwp.te so’i-- 
cuacio. Foi êle portm o ar
tesão completo do memorável 
empreendimento. Sua com
preensão, vigilância, boa fé e 

^inteligência asseguraram o 
clima de espontanediade, res
peito e lealdade em que se 
desenvolveram os trabalhos.

A causa do cinema brasi
leiro ganhou certamente um 
grande amigo em Petrus 
Dalle Nogare, S. J. Nihil 
Obstai



Propaganda Desvirtua Verdade 
Para Desmoralizar as Greves!

T)e Mo*ctr Macédo (A\. Li
berdade. 1304; Apto. 24 — 
São Paulo _  Capital):

"Meu caro Frei Carlos: o 
eoraçSo <ia juventude sente 
Rs suas palavras; a inteligên
cia do» jovens apreende suas 
prédicas. E alma e corpo 
desta mocidade estarão un:dos 
para defendê-lo. Não per
mitiremos que seja seu norne 
e suas palavras deturpados, 
porque .representam aquele 
ideal pelo qual lutamos. Não 
podfemos permitir que os ma
labarismos retóricos dos fal
sos cristãos, dos falso* nacio
nalistas. dos falsos filósofos, 
venbam a deturpar o signifi
cado de sua Bandeira de lijla. 
qtie é a fraternidade. Aquela 
imensa fraternidade pregada 
por Cristo, Confuncio. por 
Marx, Ghandi, por Bertranõ 
Russel". Depois: “Não se 
quer a revolução sangrenta 
dos desesperados. Não se quer 
e sangue dos que nos explo
ram. N$o s* quer vjngança.

Queremos simplesmente i1'e- 
mocracia. na sua total am- 
plietude e no seu verdadeiro 
significado. Os jovens quere
mos ser uma fôrça lutando 
pela Justiça, mas antes que
remos ser a J ustiça do que a 
fôrça. Estamos dispostos a 
seguir os dignos, a estar ao 
lado dos honestos, a caminhar 
junto dos patriotas. Por essa 
razão sempre o seguiremos, 
sempre o ladearemos. sem
pre caminharemos unidos ou
vindo suas palavras. Que 
seus inimigos saibam da nos
sa resolução. E seus inimi
gos só podem ser os traidores 
da Pátria, os medrosos da 
Verdade, os assassino« da 
Justiça”.

Muito bem. jo
vem. Ê de gente corajosa, 
decidida, entusiástica e escla
recida como você, que neces
sitam os que lutam por um 
Brasil melhor e pr-lo advento 
Sa justiça social. Não. não 
temos inimigos. Os que estão 
contra nós, são inimigos do 
Brasil, do povo e de uma re
novação politica, ecóncmica e 
eocal. firmada em bases de 
autêntica justiça cristã.

De Jetliero Mourã« da Cnnlia 
(Serro. Minas Gerais):

**NSo paro de escrever nem 
de falar, nem de lutar, pois

Í acho ser monstro e covaide. 
calar e ficar omisso numa 
hora como esta. quando uma 
imensa maioria do póvo mor
re de fome às nossas vistas e 
o resto beira a morte abatido 
pela tirania dos adoradores do 
bezenro de ouro Mas o idolo 
infame há de. ser quebrado 
um dia, por aquel« mesmo 
sentimento que encheu o co
ração d'e Moisés As tábuas 
da Lei ainda têm a sua oni- 
jjpotênc.ia” .

Resposta: Muitc interes

sante a sua carta, Jèthero 

continue escrevendo, falando e 

lutando. Nâo pregará ao de

serto. Mais cêdo do que mui

to« esperam, não haverá ado

radores dc bezerro de ouro 

E nem mesmo bezerro de

‘-y*ourt haverá 
k

Cientistas sociais nos países 
grandemente industrializados es. 
tão orientaodo as associações pa_ 

tronais no sentido de influenciar
o. pavo contra as greves, ressal
tando nos meios de divulgação 
a s p e c t o s  q u e  provo, 

quem inveja (“São marajás, ga
nham fortunas e querem mais”), 
ou preocupação pelos destinos 
do país ("Prejuifcos imensos pa
ra a nação”) . Esse metodo cor
rompe a consciência popular- que 
naturalmente apoia o mais fra
co, no caso, o trabalhador.

Para atingir sua finalidade, 
além do controle econômico exer
cido sobre alguns orgãos de di
vulgação. as fontes de informa
ção são instruídas no sentido de 
ressaltar para os repórteres os 
pontos negativos da greve. 0  re
pórter. mesmo de jornal indepen- 
dente, é ’evado a crer que toda 
f»sa mistificação é verdade.

DESCA R ACTERIZAÇÃO

Outro metodo muito usado é o 
de descaracterizar o lider, apre
sentando-o sistematicamente co
mo “agitador profissional”, “che
fe de minoria ativista”, "comu
nista” . Ao cabo de anos dessa 

campanha- todo o lider operário 
começa a ser chamado pelos cha
vões. Isto faz a população es
quecer que cada vez que “as ins
tituições estão ameaçadas” por 
uma greve, o grevista é que está 
enfrentando toda sorte de vio- 
lencias físicas e morais. Quanto 
às suas categorias profissionais, 
são apresentados como gozado- 
res de uma situação economica 
privilegiada exploradores dos 
companheiros, esquecendo as 
condições insalubres do seu tra
balho, ou mesmo a miséria em 
que vive.

País dos paradoxos- o Brasil 
tem, assim, marajás favelados 
(por excentricidade naturalmen
te), que comem em latas, no pro- 
prio local de trabalho, que aí 
mesmo dormem se termina taríte 
o trabalho noturno, este mesmo, 
executado por es>porte ou para 
ganhar em dobro, (nunca por ne
cessidade), sendo obrigados a se 
aposentar cedo. Quando a maio
ria dos homens alcança o total 
desenvolvimento de todas as 
suas faculdades intelectuais, e 
gofca de todo o seu vigôr fis co 

êstes “marajás” já estão fisica
mente esgotados, já estão "ve-
v e l h o s ” ,

OS FALSOS PREJUÍZOS

Exemplo recente: quase toda 
a imprensa deu exagerado desta
que ao suposto prejuizo de 1-5 
bilhão de cruzeiros diários, que a 
gieve de yolidariedade dos ma
rítimos e oortuarics aos enfer
meiros de Santos- estava cansan
do ao país Alegavam que não 
embarcando diariamente as

28.000 sacas de café usuais, para 
os EUA. e, sendo o seu preço de 
US$ 39.60 a nação estaria per
dendo um m lhão e cem mil dóla
res diários, que correspondem, 
aproximadamente, a um bilhão e 

meio de cruzeiros de prejuizo, 
por dia. Mistificação. O Brasil 
é signatario de um acordo do ca
fé, e. com ou sem greves, expor
tará somente a sua quota. Não 
existe obr gação aiguma de em
barcar qualquer numero de sa
cas por dia; há estoques do pro
duto. tanto aqui como lá. Ora. 
o café que não foi embarcado 
durante a greve, se-lo-á agora- e 
virão os chorados dólares do 
fictício prejuizo. Mas, prejuizo 
verdadeiro tiveram os portuaros, 
marítimos e estivadores, que re
cebendo remuneração por produ
ção, nada receberam durante os 
dias em que o serviço e«teve pa
ralisado.

LEGAL

Falhando outros recursos, ten
tam coagir os trabalhadores, de
clarando a greve ilegal, baseados 
no Decreto-Lei n. 9070- de 15 de 
março de 1946, que embora em* 
contradição com a Constituição 
Federal, que lhe é posterior, e 
assegura esse direito- continua 
a ser aplicada para caracterizar 
uma greve como legal ou ilegal- 
quando ilegal é a sua aplicação. 
Este decreto, aliás, é uma des
sas curosidade? juridicas. que 
lembra a historia muito conheci
da, do rapaz que podia casar com 
qualquer moça de sua própria 
escolha, contanto que fosse com 
Maria. Assim, vejamos o seu 
art. 3o: . . .  “não são permitidas 
as greves: nos serviços de agua. 
energia, fontes de eneTgia. ilu
minação, gás- esgotos, comunica
ções. transportes. carga e des
carga. nos estabelecimentos de 
vendas de utilidades, ou gêneros 
essenciais, nos matadouros, na 
lavoura- na pecuaria. nos colé
gios, nas escolas- bancos, nas 
farmacias- nas drogarias, nos 
hospitais, nos serviços funerá
rios. nas industrias hasicas, ou 
essenciais à defesa nacional 
Praticamente, só não está proi
bida a greve da fome. mas. • •, por 
via das duvdas, o parágrafo I o- 
do mesmo artigo, autoriza o mi
nistro do Trabalho, a incluir ou
tras atividades entre as citadas! 
Amparada por este decreto, é 
facil a qualquer autoridade clas
sificar qualquer greve como ile- 
iral.

NO MUNDO

Entre nós tem sido usado 
também o processo que consiste 
em insinuar, falseando ou supri- 
m do ' noticiário, que as parali. 

sações mais ou menos constantes 
por conflitos de trabalho, se não 
são fenomenos brasileiro, re-gis- 
tràMifse com a mesma assiduida

de somente em países economi
camente atrasados onde “mino
rias ati-vissimas emp'olgandc a 
direção dos orgãos de classe ag.- 
tam as massas trabalhadoras”, 
em greves, quase sempre injus
tas e desnecessárias, o que não 
ocorreria em paises de maior de
senvolvimento onde os trabalha
dores. por desfrutarem de melho
res condições de trabalho e pa
drão de vida. não recorrem com 
frequência a este mç o <le re _ 

vnndicação. A.nda aqui. infor
mam falsamente, como se vê no 
Anuário de Estatísticas do Tra
balho, do Bureau International 
du TravaiJ, de Genebra com o 
exemplo de três dos mais indus
trializados paises do mundo:

ESTADOS UNIDOS — Em 
1958. houve 3.694 greves. De 
1937 a 1953. o ano de maior nu
mero de conflitos trabalhistas 
foi o de 19-52 (5.117), c e m ..........
5 .540.000 e a perda de .............
599.100.000 dias de trabalho. 
Em 1958. foram perdidos .........
23.900.000 de dias de trabalho, 
com 2.060.000 de trabalhadores 
afastados. Isto sem serem leyauos 

em consideiação os conflitos de 
duração iníer;or a um dia com
pleto.

REJNO UNIDO — De 1937 a 
1958, o ano de maior numero de 
greves foi o de 1956: 2.648 con
flitos, com 508.000 trabalha<lo_ 
res afastados e 3 . 4 6 2 . 0 0 0  de dias 

perdidos. Sem contar greves de 
menos de 10 trabalhadores.

JAPÃO — 1958 foi o ano de 
maior numero de greves no pe
ríodo 1937-1958: 903 conflitos, 
atingindo 1.279.434 trabalhado
res e 6.052.331 dias de traba|ho 
perdidos. Não foram computados 
os trabalhadores atingidos indi
retamente pelas greves. No pe* 
riodo, o ano de 1952 foi o de gre
ves de maior duração: ____
15.075.269 d>ias foram perdidos.

■ em 590 conflitos.

HUMORISMO

As vezes, a história anti.gre. 

ve toma aspectos grotesco-humo- 
risticos, como a-conteceu. por 
exemplo, com a greve dos tra
balhadores das salinas e do porto, 
da cidade de Cabo Frio. no esta
do do Rio de Janeiro, em junho 
de 1960̂ . Divulgòu-se para todo
o pais que a cidade fôra tomada 

pelos operários. tendo êstes 
constituído um "poder soviéti
co” ; e, dava-se como prova o 
hasteamento de uma “bandeira 
vermelha” na praça em frente à 
igreja. Aquilo cheirava à provo
cação e blasfêmia! Naturalmer- 
*», não fôra coincidência o ter 

sido hasteada bem em frente à 
gieja! E realmente não fôra

pois era •* bandeira do Divino 
i-spírito Santo, alí colocada pe.

lo padre...



destaque 
da semana BRASIL SANGRANDO!

ADALGISA NERY

I

FALA M O S há dias sobre o criminoso es
coamento da produção de diamantes do Brasil 
para o Exterior e com a qual o unico tunda' 
mentalmente prejudicado 'é o nosso Pais. Há 
outoridades brasileiras que, com uma menta 
lidade característica dos paises subdesenvolvi 
dos, desconhecem o valor das nossas riquezas 
e, consequetemente, não podem controlar nem 
fisca lizar o roubo internacional feito tranqui
lamente Como podem responsáveis pelo des' 
tino da Nação proclamarem-se nacionalistas e 
defensores dos interesses do Pais quando tgno 
ram de inicio quais as riquezas, quais os pro
blemas, quais os interesses que dizem respeito 
direta e exclusivamente à N ação? Vimos num 
boletim especializado que o Brosil perde anual' 
mente mais de 300 milhões de dólares na ven
da de cristal de rocha, exportando'o a 30 
cents de dolar o quilo, quando o seu preço 
real no mercado internacional é de 150 dola- « 
res o quilo. Houve tempo e não muito distante 

que davamos praticamente de graça a tone 
lagem de cristal de rocha pelo preço de 30 
cents que hoje cobramos por quilo Visitamos 
fabricas em cidades dos EU A , abarrotadas de 
cristal de rocha levado do Brasil a preço de 
nada.

NO mesmo boletim lemos que o crjsral 

de rocha de primeira qualidade é ve:^-do co

mo lasca, assim conto resto de mereudoiia 
sem utilidade. Não há nenhuma fiscalização, 
nenhum critério quanto à seleção de quclidade. 
Tudo é lixo e vale como lixo que as poderá' 
;as tirmas estrangeiras daqui carregam para

revender por preço de ouro a nós mesmos. E 
nem podemos culpar exclusivamente esses giu- 
pos internacionais do crime que se vem consu
mando há vários anos pois as exportações são 
processadas legalmente. Não só é um metodo 
espoliativo dos mais sérios contra as reservas 
do Brasil como atinge frontalmente a pessoa 
humana do operário brasileiro que, dado o du- 
minio que as empresas estrangeiras têm sôbre
o produto, fica reduzido a animal escravo des
sas mesmas empresas internacionais, indiscipli
nadas às leis trabalhitas do País. Como pode 
nosso cupula política falar em nacionalismo, em 
defesa dos interesses e riquezas de nosso Pais, 
se essa mesma cupula dirigente ignora total
mente o que possui o Brasil e desconhece a 
forma como suas materias-primos são explora
das pelos de fora?

O Brasil é sagrado diariamente em todos 
os pontos do seu corpo e nossas outoridades, 
nossa elite política, os homens que estão em 
pontos-chaves da defesa nacional, ignoram to 
talmente o valor do que defendem e nem sa
bem o que guardam- São quinze as firmas 
que exploram êsse produto. Duas ou três têm 
fachada brasileira- São testas-de-ferro O 
resto é abertamente estrangeiro. Ser nacio
nalista, sem saber porque se é nacionalista

além de ridículo, não asíusta o inimjgo.
E porque não assusta o inimigo nossas rique/as 
tie subsolo são exploradas pelo estrangeiro da 

maneiru mais completa e com ampla e incon
dicional liberdade

(Transcrito de Uitima Hora —  SP)

1
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Domingo com Cristina: Novo romance de Donato 

Auto da compadecida tambem está nos “States” 

Civilização terá breve Sete Pecados Capitais

CRISTINA — Mário Dona-
to, presidente da UBE pau
lista, autor de ‘‘Presença de 
Anita”. ‘Galatéia e o Fantas
ma”, “Contos Protestantes”, 
“Madrugada Sem Deus”, lan
çará no dia 27, em tarde de 
autógrafo, na Livraria Tei
xeira, em edição da “Mar
tins", nôvo romance: “Domin
go com Cristina”. “Best- 
seller” à vista.

PRÊMIO,— O ganhador do 
Prêmio João Ribeiro, de 200 
mil cruzeiros, instituído, pela 
Campanha de Defêsa do Fol
clore Brasileiro, do Ministé
rio da Educação e Cultura, 
foi Raul José Cortês Marques, 
com o seu '“João Ribeiro e os 
Estudos Folclóricos”.

STATES — Traduzido para 
o inglês e lançado nos Esta
dos Unidos com o título de 
“The Rogue’s Trial”, o “Auto 
da Compadecida”, do parai
bano Ariano Suassuna.

CANTO — O companheiro 
Pompiiio Oiniz, de "Operá
rio, Batente e Patrão”, lan
çou pela “Fulgor”, o sau
“Canto da Liberdade”. Nota 
dez com distinrãò.

CATOLICISMO —. Também 
pela “Fulgor", o padre Aloisio 
Guerra, autor de “A Igreja 
Está com o Povo?”, lançou 
nôvo livro: “O Catolicismo 
Ainda é Cristão?” Tema para 
muita conversa.

AINDA — Ainda sôbre a 
posição da Igreja no Brasil, 
em face da realidade, há ou
tro livro muito sério e digno 
de exame: “O Comunismo t o 
Futuro da Igreja no Brasil“,' 
de Michel Schooyans, profes
sor da Universidade Católica 
de São Paulo, editado pela 
“Herder”.

ÁLBUNS — O editor I)iau- 
las Riedel publicará ainda 
êste ano um álbum de de-

■ senhos de Aldemir Martins. 
Sete estampas em serigrafia, 
prefácio, de Jírico Verissimo 
e edição de somente 400 
exemplares'. Os ■ álbuns ante
riores de Aldemir, Caribé e 
Portinari. estão ' esgotados. 
Haverá logo mais *outro ál
bum: Oi Cavaioanti.

SUCESSO — w"A Longa 
Marcha” de Sinionf Beauvoir, 
iançado pela “Ibrasa”, em tra
dução de Alcântara Silveira.
Livro da maior • atualidade 
sôbre a China.

OS 1 — A “Civilização” 
está anunciando para muito 
breve, o livro “Os Sete Peca
dos Capitais”. São sete nove
las, escritas por Guimaraens 
Rosa, Otto Lara Rezende, Má
rio Oonatò. Giulherme de Fi
gueiredo, I-.vgia Fagundes 
Teiles, Carlos Heitor Pony e 
.losé Condé.

ASSUNTO — O assunto 
continua sendo o caso que 
envolveu escritores paulistas 
numa história de desquite.

Porque defenderaçn uma ami-» 
ga, num assunto penoso, He- 
iena Silvtira, Lupe Cotfiçi . 
Garra ud e JamH .,^mans'nr' . , 
Haddad, foram ájí^ijado^,' . >. 
como “perigosos s*lt*(jn«Jitos ■ '. 
comunistas’’ e ridicuaiJ^enJje 
caçados pelo DOPf^S^n^B, 
Adhemar de Barroí..'-* 7%

►\v. iéf 
NOVIDADES — /bÀtMaK' 

de Oliveira Santos aâjw cfe'7 
“Targo”, história de um c^o, 
publicou agora “Solar de íta:\ 
parica”, biografia romanceâ- *' 
da. A “Editora Mundo Livre”, . 
publicou 4 livros de Erich 
Fromm: “O Mêdo à Liberda
de”, Sobrevivência da 
Humanidade”, “Psicanálise e 
Reljgião1' e “A Arte de 
Amar”. Pelo Centro de Pes
quisas da Casa de Ruy Bar
bosa, saiu o terceiro volumç 
(série de 5) da Obra Crítica^.' 
de Araripe Júnior. Edição 
organizada por Afrânio Cou- a 
tinho e prefaciada por .Thier 
Martins Moreira. Pela “Dis
tribuidora Record”, de Flávio 
Guerra, “História Colonial 
do Nordeste”. Pela “Luzes 
Gráfica Editora”, de 3. Aris- 
teu de Oliveira, “Seara Hu
mana”, trabalhos sôbre Dan- 
tosi, Mirabeau, Robespierre, 
Daudet, Léom Blum. Chur- 
rhill. Pelas "Edições Tendên- 
f ia ', de Belo Horizonte, "Te
mas Literários e Juízos Cii- 
ticos”, de Fábio Lucas. DJF

ENDEREÇO; Para remessa 
de iivros: DJF, Rua Cin- 
cin&to Braga, 172 — Paraíso

— ísáo Paulo.

í



Política Faz Dulce Falar do Que 
Nào Sabe: Metodo Pouto Freire

Para Vereador
j
i

Roberto Gusmão
Competenciâ e Dignidade

^  /

A Serviço das Reformas

A vereadora Dulce Salles Cunha, em afanoso esforço para al- 
eaní>" a notoriedade e habilitar-se à tuna reeleição qu» tem como pro
blems t-ea, vem assumindo, nos últimos dias, atitudes de extrema sin- 
gu'-2l.atds. Em primeiro lugar, assumiu posição de destaque num 
movimento de "senhoras paulistas’’ contra a visita do Presidente Tito a 
SSo T^aulo (dias após ter-se oferecido ao cônsul iugoslavo nesta capital 
par? iazer a saudação ao visitante) e agora investe contra o Ministério 
da i  oiueeçâo e Cultura, atacando o já famoso e provado método Paulo 
Frea», de alfabetização em somente quarenta horas.

DULCE NAO ENTENDEU 
Ka Câmara Municipal, a referida edil pediii as providências da 

Cíjrara 'federal para conter o trabalho do Ministério da Educação e 
Cuhuia, do professor Paulo Freire e do Centro Popular de Cultura. 
Poro o; , declarou, de acôrdo com informações secretas que obteve do DOPS 
pt'ii); iê. 6 último organismo está infestado de comunistas e o próprio 
mécÕQ» Paulo Kreire não visa senão comunizar o Brasil, através da 

belch 'uação de todos os analfabetos.
D^jo a Tereadora da UDN, famosa Pelas suas moções de aplausos 

sprerentadas na edilidade (e nisto se limita toda a sua atuação parla
mentai), (jue o método Paulo Freire é realiaado através de processo ele- 
trcií-cd, que éle exige aparelhagem caríssima, o que torna inexequível 
a .""a d fusão nacional e fez, finalmente, referência às "intenções dolo- 
sas" cio ilustre professor.

A verdade é que a vereadora é autora de um Uvrinho dhamado 
‘“ABC Para Você”, tido pelos especialistas em educação como ineficiente 
e «.taspareceu recentemente ã uma conferência pronunciada no “Sedes 
Sspienilae" pelo sr- Paulo Freire, deixando a sala na metade da ex
p lic ito -  Daí não ter entendido a matéria exposta e ignorar ôs pró
prios rudimentos do processo Paulo Freire.

DULCE REFUTADA 
A professora Beatrte Helena Whitacker Ferreira, falando à repor

tagem de BRASIL, URGENTE e anunciando que o Movimento de Cultura 
Popular Irá, em caráter oficial, responder aos comentários ligeiros da 
vereadora, disse:

“A vereadora deve ter confundido o que ouviu pela metade na 
conferência do sr. Paulo Freire. Fez confusão com artigo publicado 
na hr prensa loca] e que fala em alfabetização em 10 horas, através de 
proctsio eletrônico. Na realidade, ô processo Freire não utiliza carti
lha; t  nos círculos de cultura os analfabetos criam o seu livro de acôrdo 
com ôü problemas discutidos. Não há idéias impostas de fora para den
tro, pcli, de acôrdo com aquele professor, a educação deve ser crítica 
e as retpoetas não são impostas mas nascidas da própria experiência 
dos TTablemas daqueles homens. Nãô se trata de “bitolar o raciocínio 
e a .m igência dos alfabetizandos nos princípios materialistas”, como disse 
a Tereadora, mas fazer com que saibam cr-itlcar com lucidez tudo aquilo 
que -èem ou escrevem e dialogar de uma forma onde o homem não

domina o outro, mas respeita todas as suas possibilidades de encontrar 

soluções novas’’.
Sôbre a segunda objeção da vereadora, refutou:
“Há necessidade de projetores e de filmagem das situações exis

tentes típicas do grupo que se alfabetiza. Mas isso aplicado na escala 
de 40 horas para um grupo de 25 alunos, sai a menos de 2.000 cruzeiros 
por alfabetizado” .

E finaüeiou a professora Beatriz Helena:
“Sôbre as intenções dolosas do professor Paulo Freire e de sua 

equipe, há que dizer que os educadores ligados àquele sistema iniciam
o t*abalho de alfabetização, procurando introduzir o analfabeto na dis
tinção entre o mundo da natureza e ô de cultura, separando O humano 
do animal, do que resulta a descoberta, em têrmóe conscientes de que o 
analfabeto é um ser capaz, justamente pela sua côndição humana. Não 
é outra a lição do próprio professor Paulo Freire, sôbre o método que 

tem O seu nome” .



joiuçao do problem-, ojblvádó 

no n.° 24:

Nosso povo já não t  p r»a lácil 
dos engenhosos >* de
mentir, de enganar, que co.i i a êle 

se articulam. Governador ..j'guei 

Arrais (Gole —  Ond? - Veld
—  Ente —  Roca —  -0:11 * —  
Aqui —  Dons —  Ó-íb —  ^eps
—  Miss —  Isca —  G a;i  —- Unto
—  Êsmo —  Lhes —  «.üca —  
Rins —  Rena —  Au-.e buipa
—  Sêco). Sorteados emre o» acer

tado res: J. Baus, E. >1. ( Vaipos 
Lorenzi e “Sálvia” , o a t jt>ital: 
M. A. Borges, de Riben <.o “rêto; 

O. Brandão, de Curi.iba: > V. 
Custódio, de Fortaleza: P. R. 
França, de Belo Homoa^e ? Jvan

José. de Sete Lagoa'. \fG Os 

da Capital devem relu «i -í U:> prê

mios na Redação; or de outras 

localidades os receberão oe’o Cor

reio.
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CHAVES SOLUÇÕES:

HORIZONTAIS:

1. País da America í ei.n al
2 . Cidade Paulista
3. Artigo (antigo); Sol egíp

cio
4. Ponto cardeal; — Cada ima 

das partes provenientes da
dissociação de um irólito

5. Alto lá! Basta!; — Esctr- 
nece *■

6 Governanta
7- Inseto da ordem jo- S. t̂-ató-

TJOS

VERTICAIS:

1- Camada mais cjríerna do li
mão

2 Astro
3 Lamento gemido; — Vento 
4. Pedra em tupi; - Aranha

amazônica

5 Pronome: 
minio

6 . Multidão

Símbolo du ah)-

7 Excentricidade íig )
Solução do probleoia anterior:

HORIZONTAIS:

1 ., A par - JwUta; 2. Vaso —- 

Omxr; 3. Ata — Aba; 4. La —• 
Por —  Al; 5. Rasar; 6 . As —  
Rèv — Oc; 7. Dar - Prê; 8 . 
Ajiis — Luar; 9- Ramo - Azia.

VERTICAIS:

1. Aval — A dar; 2. Pata Sa
na 3. Asa — Rim; 4. Ro —  Par
— Só; 5. Coser; ,.6 . Ló — Ras — 
Lá- 7.Uma —  Pjjz; 8 . Taba — 
Orai; 9. Arai — Cêra.

A adido 6. m. (ir..). . . . .  95 27 * 34 8 89
R jrito  -lamentoso do: cae. --- - -— ------ ---- f

s. m..................  .............. 0 1 .1 2  19 32 74 64

C  uj\>o agudo e oroioBgaoo —;----— ----— — ——

s. t. fBras.) 3 10 15 51 85 94

D cta Inglaterra (Europa, . 82 21 98 33 14 54

6  psqueno. acanhado, d" Ç —  —  --- -------------- —

guia anã adj. ................... -C 18 46 68 88 1Ò3

f aglomeraeao de furfflco '»■ - ----

s. oi. (Med.) ..................  . > 52 61 23 101 83

G diastase que decompoí <s-

gorauras em glicerina.e áo — . ------ V-—  ;

dós graxos. s. f .................. <> 79 2 .  59 26 70

H lato que a lei dec-ar« p*>«r

vel s. m ...............................  ! .' 3 81 96 43 20

1 quantidade de osso.- >. ' •> 5 87 38 17 67

J velho prudente e e p*r.tii. . - - - -

t<*, s. m .............................  ”  7 65 77 29 100

l uHiilu grande, «ü -----  ----- -----
(3ras ) ................  40 .* 60 69 47 4 8o

M relativo aos A ades, adj. ’ ■ 63 24 99 73 62

- lorma red. de $aftriÍio-T»o-   ---

na s. I  i Bras.) . . .  72 6 16 97 92

G  d” elevada temoeratur» *>1 --- - —  ---  —  '--- 1

2 gên..................................... 75 25 102 36 45

P nome que tinham os dtcn-

tos do czar. s. m...............  í  31 80 104 71 90

O vocábulo úè ongem j\*xs 
uue rtesigna vastas pla’mc?':

da Rússia (Europfva -------------- :— ---- — — ---- 1

Asiática), s. f......................  - 76 9 55 66 41

R —  austera, adi. .....................  49 11 44 78 I

101 letras cortípoem fcie p o r-ob

A A A A A A A A A A A \ A A A (15) C  C C (3) D 1) O D 
O (5) E E E E E E E E E S F  : ‘ >. G G  (2) H (1) 1111 I 1 
111 .9i  L L L  (3) M (1) I'. i\ >:v ’ . N K N N N (11) O O O O
0 0 0 0  (8)  P P P  (3)  o  R ?  R  R  R  (5 S S S S S S S S S

1 (10) 1' T T T T T T T  CSy ü  I l ) V  V (2) Z  (1) .
* ' *.

>TIg íoram utilizadatas let*..: " R, Ç , F. J, õ  e X ,  donde ser 

r- ' ííc ii uâo cogitar de prifavra pui r-je entrem essãs letras.
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Nazi-Fascismo Comanda a Guerra 
Aos Negros Dos Estados Unidos!

(Texto de VITOR RÊGO)

Quando- anos atrás. .Josephine 
Baker exclamava. num comício 
em Washington- que os negros 
ncrte-americanos deviam. voltar 
seus olhos para a Africa (‘ Meus 
irmãos foi o sol da África, da 
possa Africa. que nos Quei_ 

mou. .” ) os ouvintes ficavam 
impassíveis. Não efa o sortilégio 
da África que poderia tirar aque
les seres humanos da passivida
de. Eles já eram demasiado ame
ricanos para poderem voltar a 
ser africanos- Nem tão pouco se
riam movidos pelo desejo de go_ 

zar as delícias da “white of life” . 
Nem sequer pelo desejo de se 
abraçarem na alcova- à raça bran
ca. “Estou pouco ligando para a 
tu.» irmã” —  é o ultimo e altivo 
slogan dos negros norta-america- 
noá agastados pela forma como 
certos setores da classe dirigen
te ianque estavam, tentando co
locar o problema de sua luta. 
Não é a África que os atrai- nem 
o direito de ir diariamente ao psi
canalista. nem o desejo de tomar 
o café de manhã no Tiffan.va, 
nem o desejo de deitar ao mundo 
filhos mestiços. O que o negro 
norte-americano deseja é o aces
so ã instrução pública e à, fun
ção pública em pé de igualdade 
com o branco. Ê esse direito que 
«  sociedade norte-americana, tal 
como existe atualmente- n»o lhe 
pode dar sem provocar uma re
volução nas estruturas ianques 
cujas consequencias. através da 
insvitavel derrota $o puritanismo 
hipócrita que move boa parte das
:o3iuui<lade3 estadunidenses. po_ 

deriam acarretar- para 1& da des- 
truição certa de Madison Avenue 

o próprio desaparecimento de 
Wall Street.

ESCOLAS E ELEIÇÕES

Um exemplo brutal: nos Esta
dos da antiga Confederação me
nos de um por cento das crianças 
negras fazem seus estudos junto 
com crianças brancas. Os Esta
dos. mais ‘‘progressistas’' do Sul- 
como o Texas e o Tennesses. che
gam no máximo- a uma integra
ção escolar da ordem dos dois por 
cento... A .discriminação racial 
eitende-se. depois -aos restauran' 
les, holeis, piscinas, onibus etc... 
conforme é do conhecimento in
ternacional. . 0  único campo em 
que a comunidade negra do Su1 
revela ô uso de alguns direitos 
o eleitoral onde. em media- 2( 
por cento dos negros t®m direito 
a voto. com por exemplo 5% no 
Mississipi e 45% no Tennessee. 

-Estado já bem’ proximo do "Cen
tro ao país. No .norte o negro não 
é perseguido de forma tão cho
cante." Pode dizer-se que em cer
tas comunidades, como em Nova 
York- não existe diferença no tra
tamento dispensado ao negro e 
ao porttiriquenho ou- como no ca
so do Oeste. ao mexicano. Mas 
só auem ténha visto o que são os 
mireraveÍ3 pardieiros de Chicago 
em qfie milhares de negros se 
aglomeram sem quaisquer condi

ções higiênicas pode entender co
mo entre o Norte e o Sul a dife
rença não é tão grande como. à 
primeira vista, parece.

03 NEGROS MUÇULMANOS .

Em 1959- quando visitamos os 
EUA pela primeira vez- os “ne
gros muçulmanos” tinham acaba
do de abrir uma loja em Los An
geles. Quem lhes tenha nota
do ?■ severidade do porte e do 
gesto poderá perceber o mêdo 
que se apossa das populações 
brancas que habitam próximo dos 
locais em que se reunem O des
prezo que sentem pelos branco-3 
só é comparavel ao que estes, na 
Africa do Sul. sentem por eles. 
Não é por acaso que nutrem sim
patias (públicamente explicitas!) 
pelo apartheid -do dr Ver^oerd« 
nem ê por acaso que são antise- 
semitas. 'Tara grande males 
grandes remédios!” preconiza seu 
lídsr. Malcolm X. recusando-se a 
aderir às manifestações em favor 
da integração. Os "negros mu
çulmanos" são a f^vor da sepa
ração global das raças branca e 
negra. Perceba-se aí. claramente» 
nesse racismo antifcrar.co um 
terrível desejo de vingança, na 
medida em que, acreditando na 
força de seu sangue- acreditam 
que um dia poderiam fazer com 
que 03 escravagisfas de hcye vies
sem a sofrer a lei de Talião- Pelo 
sea culto do “sangue” e do ‘‘sol” 
(que se alberga por detrás da al
tivez exterior de seu porte) os 
negros muçulmanos ‘‘são em nos
so entender, a facção nazi-fascis* 
ta do movimento negro nos EUA. 
Hcje são 200.000- m a i amar.hã. 
fcaso a segregação não seja aboli
da rapidamente. poderão multi
plicar seu número por dez ou por 
vinte”.

Uma solução? A disciplina do 
humanismo °''',ialista- no caso do

uma sociedade diferente ou o hu
manismo cristão no caso presen
te dos EUA. Bastaria aliás que 
a Pa cem In Terris servisse de 
guia esplendoroso para os cató
licos norte-americanos e a obra 
seria facil de terminar- ‘‘Estabe- 
leamos como principio que as 
mutuas relações entre comunida 
des políticas têm de ser regula

das pela verdade que exige, an
tes do mais, que se elimine des
sas íelações toda a marea de ra~ 
císif.o .-. . Mas a pressa com 
qus os grandes insti umeutoa d* 
propaganda "ocidental procuram 
•'enterrar ' a bela obra d<» Papa 
João X III é ura sinal que a bata
lha esta muito longe do ser ga'" 
nha.
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Uma Comissão Par
lamentar de Inquéri
to, ria Camara Fede- 
eal, vai investigar os 
ifejetívos e as fontes 
4 t receita da chamada 
Legião da Boa Von
tade, do “irmão operá- 
$o” Alairo Zarur, a- 
tfora candidato à Pre- 
jtdencia da República, 
superando, em possibi
lidades eleitorais, o 
sr. Âdhemar de Bar- 
FOS.

HISTORIA

Fazendo história, 
Rpl jornal local lem
bra que o geri. Nelson 
âe Melo foi um dos 
piores alunos da Es

cola Militar, fazendo 
ein 5 anos um curso de 
B anos, sendo aprova
do peto chamado “de
creto da gripe’”, que 
aprovou a todos com 
b u  sem media. Con
cluiu o curso em últi- 
jno lugar na sua tur- 
soa.

BMPASTELAMENTO

A ABI protestou 
junto ao Govêrno Fe
deral contra o empas- 
teiamento, era Natal, 
do jornal oposicionista 
v Correio do Povo”* 
dirigido pelo jornalis
ta Joanildo de Paula 
Rego e de proprieda
de do ex-governador e 
senador Dinarte Ma- 
riz. responsável pe
la brutalidade foi o go- 
fcovemador Aluisio 
Alves.

Estrangeiros
Já e»iÀ constituída a Comissão Parlamentar de 

Inquérito -requerida pelo deputado João Dória, para 
examinar o problema criado pela crescente desna
cionalização da imprensa no Brasil, com o apareci
mento de jornais, revistas e boletins controlados p6r 
estrangeiios. A comissão tem os seguintes membros: 
João Dória, Rolaiul Corbisier Getúlio Moura, Cha
gas Freitas, Bias Fortes, Petrõnio Feanal, João Es- 
coltno. Bento Gonçalves, Gil Veloso Arnaldo Noguei
ra e padre Godinho.

Imprensa
Segundo a imprensa carioca, grande acionista 

do anunciado jornal direitista “Noticias Populares”, 
do deputado He*bert Levy, é o sr- José Erminio de 
Morais Filho, dirigente da Fiesp, do Rotary Clu-be e 
filho dó senador José Brminio de Morais.'

Incongruência
Em favor da legitimidade das reivindicações dôs 

sargentos, -um “slogan” está ganhando grande acei- 
itaçào: “Sargento não pode ser deputado: Lupion 
pode” .

Dulce
Derrotada no kftirao pleito na sua pretensão 

de ser deputada estadual, a vereadora Dulc« Sal- 
les Cunha, que gast-ou todo o seu mandato apre
sentando moções de aplansos e votos de congra
tulações, está recorrendo a todos os expedientes 
para ganhar notoriedade. Liderou movimento 
contra a visita de Tito, dias após ter se oferecido 
ao consui iugoslavo para saudar o presidente visi
tante a agora desencantada com a sua cartilha de 
alfabetização, tida como supinamente mediocre. 
está empreendendo guerra contra o ministro Pau
lo de Tarso e o revolucionário método Paulo Frei
re. de alfabetização em 40 horas.

Sucesso
A indústria automobilistica no Brasil, no pri

meiro semestre de 1963, faturou 1077 bilhões de 
cruzeiros, com produção de 91.429 veículos. No 
ano passado. em Igual período, faturou 83.9 bi
lhões de cruzeiros, para 85 874 veículos.

Oportunista
Para a -“Tribuna de Imprensa”, do Rio. o se

nador Auro Moura Andrade é um oportunista. Na 
crise dos sargentos, acreditou que o govêrno lhe 
poderia vir as mãos, dada a ausência do Brasil 
do deputado Ranleri Mazzili e produziu um libelo 
contra os revoltosos e de censura ao govêrno fe
deral. Superado o incidente, correu a telegrafar 
ao sr. Jo io  Goulart, enviando congratulações e 
hipotecando apôio.

Intrigante
Já o jornal "Ultima Hora”, secção de Davi 

Barreto, examinando as últimas gestões políticas 
do governad< r Aluisio Alves, declara que o go
vernador pelíEuar ê de todos conhecidos como um 
ref:nado intrigante.

Pesar
Grande consternação em todo ç> País com o 

falecimento do acadêmico Roberto Brinco, presi
dente da UEE dc Rio Grande do Sul, vitima de um 
acidente de trânsito nas proximidades de Uru.
guaiana.

Fome
Profetizando que 1964 será o ano da fome 

no Brasil, o sr. Adhemar de Barros declarou que 
será candidato em 1965. Mesmo porque uma tra
gédia nunca vem sozinha.

União
Participantes de um congresso de

operários realizado em Campinas, neste
<rôr da sindicalização.

jovens
, . ___  ____  _____ Estado,

firmaram manifesto em f*v<L __ __________
da participação de operários em grupos de cul
tura. pedindo a legalização da CGT e a "união 
de todos os operários contra todos aqueles que 
desejam a manutenção da atual ordem social” .

Acordo
O presidente da Republica foi acusado d© 

conivência com o movimento rebelde dos sargen 
tos. A acusação foi feita pelos deputados HerT 
Levy •  Arnaldo Cerdelra

Desmentido
Através do deputado Franco Montoro. o Car

deal Moita desmentiu energicamente calúnia as
sacada contra êle pelo deputado Herbert Levy 0 
parlamentar udenista afirmara na Câmara, soto 
geral repulsa d«, seus pares, que o cardeal de São 
Paulo vinha .nspirando suas últimas atitudes em 
determinações emanadas do Palácio da Alvorada. 
0  desmentido veemente teve grande repercussão 
em todos 03 círculos.

Lavagem
Políticos continuam lavando roupa suja. Nos 

últimos dias de seu mandato, o deputado Milo 
Camarosanu. beneficiado por fraudes eleitorais, 
acusou aquêle que deverá ser o set* substituto, 
dizendo: “0 sr. Otávio Maria é o maior estelio- 
natário. o ma.or ladrão, o maior criminoso de São 
Pauio e do Brasil, apontado como autor de 19 
crimes, inclusive homicídio culposo”:

Sargentos
pau

estudantes da U8 P. firmaram manifesto de apôio 
aos sargentos. Realizaram atos públicos no Lar
go de São Francisco e uma reunião na Faculdade 
de Filosofia de solidariedade ao sargento Borges, 
aluno daquela escola, impedido de candidatar-se 
a vereador. Um protesto foi lançado contra o ge
neral Mourão Filho, comandante da II Região Mi
litar. que teria coagido o TRE paulista a não 
aceitar a candidatura daquele sargento. 0  
documento tem as assinaturas de dirigentes estu
dantis da UNE UEE, diretórios acadêmicos da 
Faculdade de Filosofia. CASP. DCE, 28 de Março, 
CAVC. X I de Agôsto. Sedes Sapientiae, São Ben
to, Arquitetura e Urbanismo, Casper Libero, 2 de 
Janeiro, Serviço Social. Sociologia e Poütica, Me
dicina, CPC de França. DAAE, Grêmio Politécni
co, João Mendes Junior, Vital Brasil, XVI de 
Abril de Campinas. Visconde de Mauá, de Campi
nas, Veritas de Bauru. Frei Gaspar e Brás Cubas, 
de Santos.

✓

Terras
0 presidente João Goulart distribuiu titulo» 

de propriedade de terra a camponeses de Doura
dos. em Mato Grosso. Espera-se que repita a 
aeão, distribuindo iguais títulos aos camponêses 
que desde 1962 (70 familias), compõem a “Colô
nia Presidente Goulart”, em Terenos. naquele Es
tado e que lutam em associação rural presidida 
por Antonio Estevão de Marães.

Prisão
Causou revolta em todo o Nordeste, a prisão 

do capitão-capelão padre Manuel Barbosa, em Na
tal. por ordem do general Omar Emir Chaves, 
comandante da VII Rejfião M ilitar. O padre foi 
prêso porque foi solidário com os companheiros 
da Força Púbiica do Ri« Grande do Norte, que 
reivindicavam melhores soldos. A  arquidiocese 
natalonse protestou contra a arbitrariedade e o 
semanário católico “A Ordem”, denunciou ener
gicamente a nova tentativa de incompatibilizar 
um sacerdote com a opinião póblica.

Turismo
Mais uma vez o sr. Jânio Quadros afivela as 

malas para nova viagem ao exterior. Irá agora à 
Europa e em companhia do sr. Giacomo Franco, 
diretor da® industrias de máquinas de costura 
Vigorelli.

Frase
De Antonio Calado: "0  Nordeste deixa um 

gôsto de cinza na bôca da gente. A exploração do 
homem pelo frcmem é ali igual a de que não im
porta que região torpe do mundo. Antes da Abo
lição havia no Brasil um requisito indispensável 
para ser escravo: a côr preta. 0  Nordeste acaibou 
com o preconceito. Qualquer um pode ser escravo, 
que êsse país é livre, ora essa ...”

Reforma
Aeronautas e aeroviários re-unidos em Con

gresso. em Ríjcife, divulgaram manifestação fa
vorável à reforma agrária, “mediante a reforma do 
parágrafo 16 do artigo 141 da Constituição Fede
ral” . Enquanto isso, o senador Juscelino Kublts- 
chek, iniciando a sua campanha à presidência, 
promete reforma agrária em 3 anos.



BRASIL. URGENTE

Como não poderia ser de 

outra forma- recebendo o 
fundador e os diretores 
deste jornal- o Cardeal 
Motta falou sôbra a circu
lar da Comissão Central da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil- referente 
a eate semanário Ksclare.
cendo os fatos- disse-nos o 
cardeal de São Paulo:

‘‘Na qualidade de membro 
da Comi^ên Central da 
Conferência Nacional do* 
Bispos do Brasil, fui con
sultado pelo seu atual pre
sidente, o Cardeal Cftmara, 
sôbre aquela circular- Ma
nifestei o meu acórdo com 
a afirmação de que BRA
SIL URGENTE n*o é Um 
jornal da Igreja, lembran
do que naquela mesma data 
em que ou estava sendo 
consultado- êle. em edito
rial- se declarava jornal de 
católicos mas não o porta- 
voz da hierarquia ou intér
prete do clero■ Rejeitei, n»
eníanto. 8 expressão “não é
um jornal católico”- porque 
ela daria a entender que o 
jornal não é fiel aos prin* 
eipios da Igreja ou que não 
o sejam os seus diretores. 
Para mim- outro não é o 
sentido da nota assinada 
pelo Sr. Cardeal-Arc-'bispo 

do Rio de Janeiro’
Situando o problema nu

ma perspectiva mais ampla, 
o Cardeal Motta cxplicou: 

“Com exceção de "O São 
Paulo”, a Igreja não tem 
outro õrção f n? :a ar
quidiocese. Os jornais que 
se ocupam de tema? politi
cos e sociai«. podem ser- co
mo é o caso de BRASII» 
URGENTE, jornais de cris
tãos- jornais de católicos- 
mas nso merecerão no sen- 
t-do tot. .10, o nome <ie jor. 
naia católicos.

SFT.VV.

depoimento da semana

CARDEAL MOTTA 
A CIRCULAR DOS BISPOS

Homem dotado de profun
do sentido da Igreja admi
rável largueza de espirito, 
arguto conhecedor da rea- 
l id a u e  brasileira, al-ando à 
piedade evangélica um con- 
tagiante entusiasmo pelas 
coisas da pátria- Dom Car
los Carmelo de Vasconcel* 
los Motta Cardeal-Arcebis
po de São Paulo, dá-nos um 
t-, -i n Km»**5o— ? St reno.
em hora de confusões e am
biguidades- de paixões sem 
controle e de mentiras ha
bilmente cultivadas-



c a r d e a l : b ra s il, u rg e n te
É UM JORNAL DE CRISTÃOS

tom jornais v"ltados para 
probiemas temporais, aconfé. 
ce o mesmo çue ocorre cem os 
part: dos políticos). Podier 

♦'xis'.ix — e existem —  parti, 
dos de cristo ou de católicos 
mas não um p a r t i d o  
cristão, um partido católico, 
porque a Igreja não pode ae 
identificar . com nenhum 
partido politico- E’ desejá
vel que haja vários parti
dos de cristãos e até mesmo 

que todos os partidos exis
tentes sejam de cristSos”.

Concluindo a comparação- 
notou o Cardeal Motta que 
um jornal dirigi<Vo poi lei
gos cristãos- que estendem 
o seu apo«tolado ao plano 
temporal, é obra difieil e 

meritória.

VISÃO DA IGREJA

Numa conversa fluente e 
agradável, o Cardeal Motta 
manifestou vários pontos 
de sua pisão clara e pro
funda dos problemas da 
Igreja no mundo e em nos
so País. Destacou a impor
tância do apostolado dos 
leigos, aludindo às direti. 
vas insistentes òo atual Pa
pa Paulo V I. Ressaltou que 
este pontifice prolongando 
e até mesmo ampliando as 
linhas traçadas por João 
XXIII- estabeleceu a parti
cipação de leigos no conci
lio, como igualmente alar
gou as dimensões ecumêni

cas da Igreja. Com efeito, 
lembrou o Cardeal-Arcebis- 
po de São Paulo- Paulo VI 

convidou para observado
res não só cristãos não.ca- 
tólicos- mas tambâm líderes 
de outras religiões.

O Cardeal Motta externou 
a sua convicção de que no 

atual pontificado a Ação 
Católica terá redobrado vi
gor e se expandirá em todos 

os setôres. Inclusive em 
São Paulo, onde ela supera
rá todos os obstáculos e to
dos os seus conhecidos ad
versários.

JOÀO X X III — PAULO VI

Sorrindo daqueles q u e  
põem cm duvida o empenho 
do atual pontifice em dar 
continuidade à obra reno
vadora de loâo XX III, o

Cardeal Motta ehamou .a 
ateoção sôbre várias at tu. 
des assumidas nestes pri
meiros meses do nôvo pon
tificado as quais eviden
ciam que Paulo VI não fu
girá do ritmo e do estilo de 
seu predecessor-

Fez menção de palavras 
recentes do Santo Padre- de 

exaltação à memória de 
João X X III: ‘Mais parecia 
um panegírico de canoniza

ção, do que mesmc a tradi. 
cional linguagem com que 
um papa costuma referir-se 
ao seu antecessôr no trono 
de São Pedro” . Sôbre o pró

prio desenrolar do concilio, 
assinalou o Cardeal-Arce- 
bispo que a escolha que o 
Sumo Pontifice acaba de 
tazer dos quatro cardeajs- 
presidentes- é uma prova de 
que Sua Santidade quer le
var em frente- com decisão 
e rapidez, o que foi ence
tado pelo papa q^e o ante.

cedeu. De fato, trata-se de 
quatro purpurados profun
damente identificados com 
a obra conciliar e dos mais 
abertos ao espirito de re
novação e âs aspirações do 
mundo moderno.

COMPREENSÃO

Tratando de ponto de dou
trina ou de problemas após- 
tólicos- o Cardeal Motta se 
caraeteriza pela compreen
são dos homens e simpatia 
pelos seus problemas. “Não 
devemos tornar mais d ifí
cil do que é o caminho do 

.eéu- lembrados da palavra 
do Senhor: ‘‘0  meu jugo é 
suave e o meu fardo é le
ve” . Estes principios se 
aplicam à nossa ação pasto
ral. à orientação das cons
ciências àg quais só deve
mos impôr as obrigações 
certas e jamais intimar- 
lhes como devêr aquilo que 
nos parece duvidoso” .

Exemplificando com San
to Afonso de Ligório, coja 

moderação é enaltecida pe
la Igreja que o propõe co
mo um modelo aos confes- 
sôree e pastores de almas. 
Com a mesma magnanimi
dade referiu-se o Cardeal- 
Arcebispo de São Paulo ás 
lutas da Igreja, aos seus 
adversários e até mesmo 

àqueles que não compreen
dem a ação dos bispos- pro

curando envolvê-los em 
nuas maquinações política*

VÁRIAS 
Em meio â conversa man

tida com a direção de BRA
SIL. URGENTE, o Cardeal 
Motta com grande joviali
dade falou de vários assun
tos que revelaram a fineza 
de seu julgamento e o seu 
contato com os problemas 
da maior atualidade. Des
tacamos: a importância da 
classe operária e da parti
cipação estudantil na vida 
democrática. Os trabalha
dores constituem, com efe.- 
to- as camadas mais am
plas da população e. dentre 

os estudantes de hoje, de
vem surgir os futuros diri
gentes do País. Ainda sô
bre cs estudantes, o Car- 

deal manifestou quê- desde
os seus tempos de universi, 
tário; sentiu, de maneira 
como que experimental, o? 
problemas espirituais da
queles jovens e a necessi
dade de lhes levar o evan
gelho. Aludindo a presen
ça de padres na politica- 
partidária. evocou velha li
ção de seu pai. politico mi
neiro, neto do primeiro pre
sidente de Minas Gerais: 
‘ '0  padre não pode ser po
litico. Pprque então será 
mau padre para ee tornar 
um bom politico ou sèrá um 

mau politico no seu empe- 
nho de ser um bom padre. 
Geralmente êle è mau poli
tico e mau padre”»

PARA VEREADOR ESCREVA 2223

DI OGO M A R Q U E S
(Advogado e jornalista)
®or melhores condições de vida ur

bana e contra todo c sistema 
espoliativo do povo

"é



UBERDADE 
CRISTÃ

No plano político e social, a atividade cristã vem 
a scr uma procura leal e lúcida do Bem Comum,, 
na plena consciência da extensão e dos limites, tanto 
da liberdade própria como da autoridade legítima.
A autoridade e a liberdade se orientam para o mesmo 
objetivo, o Bem Comum, cujas exigências concretas a 

autoridade deve definir e promover em cada mo
mento, e o individuo deve buscar de maneira cons

tante.
O cristão, realmente adulto e responsável, terá 

uma atitude de deferência e de obediência ao poder 
constituído, dentro dos limites da competência dêste. 
Jesus Cristo fez questão de apontar-nos um exemplo 

extremo, no plano religioso: “Na cátedra de Moisés, 

sentaram-se os escribas e fariseus; fazei portanto e 
observai tudo o que vos disserem, mas não imiteis 
o seu modo de proceder” (Mt. 23, 2). Diante de 
uma ordem recebida ou de uma diretiva autêntica, 

não se discute a qualidade intelectual ou moral dos 
detentores do Poder.. O que interessa à nossa cons
ciência é verificarmos que a autoridade se exerce no 
plano c na extensão de seu domínio próprio.

A esta sincera aceitação da obediência, o cristão 
terá que aliar um forte sentido da liberdade. Não 
se esquecerá jamais daquilo que o Apóstolo S. Paulo 
proclamou: “E’ para que permaneçamos livres que 

o Cristo nos libertou. Ficai pois firmes e não vos 
dobreis novamente ao jugo da escravidão”. (Gal. 5,1).

Esta liberdade cristã é, hoje mais do que nunca, 
indispensável. Face à complexidade dos problemas 
temporais, o cristão há-de ter a coragem do em
preendimento e do risco, juntando o espírito de ini

ciativa à docilidade aos ensinamentos divinos, trans
mitidos pela Igreja. A aplicação dêsses ensinamentos 

à realidade concreta, às exigências de cada momento 
histórico, caberá primordialmente ao trabalho e até 
mesmo ao pioneirismo dos cristãos leigos.

Nem clericalismo, nem laicismo.
O clericalismo seria reconhecer à hierarquia ca

tólica uma competência universal no domínio das 

questões políticas, técnicas ou econômicas. O laicis
mo seria o desconhecimento de sua competência na 

dimensão religiosa e moral de todos êsses problemas 

de ordem temporal.
Muitas vezes seremos levados a exclamar com 

Jackson de Figueiredo: “Como é difícil ser cristão!” 
Difícil não renegar a obediência diante da mediocri
dade, da lentidão ou da estreiteza de quem por acaso 
a exerce. Difícil, crucificante, não sacrificar a liber

dade, cedendo à tentação do menor esforço, que só 

se envereda pelos caminhos batidos.
Difícil, heróico, çrucificante, ser cristão.
Mas paga a pena, aceitar o desafio de Jesus 

Cristo. E tudo apostar no seu Evangelho.
Frei Carlos-Josaphat, o. p.

Realismo no Amor é 
A Marca de Jesus!

“Aibm fraterno e i (.alista, capai de dedicação e até mesmo de dar a vida 
pelo bem do próximo se nec2ís*rio tais as características da verdadeira caridade 

ensinada por Jesus CVsíq” — dis^e Frei Carlos Josaphat, no curso de sua 7 « aula 
sobre o evangelho de São João-

1 A V 4 P  I  S

Nesta aula, o padre domini
cano discorreu sôbre os capí- ' 
tulos 13 a 17 do VI Evange- 
lho> destacanao a cena do la
va.pés. os dois discursos de 
despedida e a oração sacerdo
tal de Jesus antes de Seu 
sacrifício redentor. Comen
tando o capitulo 13 em que 
São João descreve a atitud’e 
do Mestre que lava os pés de 
Seus discípulos, o conferencis
ta sintetizou o sentido deste 
episftdío. da forma seguinte:

‘‘Lavar os pés aos comensais 
era então um oficio de escra
vo. Assumindo tal posição, 
Jesus quis mostrar aos discí
pulos que sendo Senhor se 
fazia escravo para convidar a 
todos com o Seu exemplo a 
se colocarem a serviço dos 
homens. Assim) com uma pe
dagogia concreta, inicia.se a 
formação da Igreja no sentido 
da verdadeira caridade,' que 
não consiste em alguns gestos 
isolados de filantropia mas 
na total doação do homem a 
serviço de seus irmãos”.

D E S P E D I D A

Frisou Frei Carlos que as 
palavras de Jesus nesta sec
ção do IV Evangelho, se diri
gem especialmente “aos seus”, 
isto ét constituem uma instru. 
ção tôda especial para a Sua

comunidade que Ele quer for. 
mar segundo o Seu espkito. 
Dai o caráter <le intimidade e 
de profundidade desses últi
mos discursos que se apresen. 
tam como uma despedida do 
Mestre à sua Igreja.

Destacou o frade dominica. 
no dois discursos de despedi
da que compreendem os ca. 
pitulos 14 a 16. Notou que 
com o vocabulário mais sim
ples e mais comum, Jesus 
transmite a revelação mais 
sublime dos mistérios de 
Deus e de nossa relação com 
Ele. Exemplificou com o ver
bo “permanecer” empregado 
pelo evangelista para designar 
a estabilidade do amor, d’a 
obediência e da conformidade 
entre Jesus e Seus discípulos, 
em frases como: "Permanecei 
em Mim, assim como Eu per
maneço no Pai”. As grandes 
linhas dos últimos discursos 
de Jesus Cristo foram apre
sentadas como a revelação d'a 
vida intima de Deus, do mis. 
tério da Santissima Trín. 
dade e da Sua comunicação a->s 
homens através do dom de 
Jesus e do Espírito Santo. 
Mereceu especial destaque a 
exposição sôbre a cariàade co
mo dom supremo, que vem de 
Deus “que é amor” e como 
virtude da perfeição cristã 
que nos une a Deus como Pai 
e aos homens como irmãos.

O R i Ç i O  •

8.1 C B R  D O T A l

Finalizando estendeu.se 
Frei Carlos Josaphat sôbre o 
capitulo 17 de São João, de- 
nominado comumente ‘‘oração 
sacerdotal”. Salientou que es
ta oração conta hoje com a 
predileção de todos os grupos 
c r i s t ã o s ,  e s p e c i a l m e n t e  aque
les que eslão empolgados pelo 
ideal ecumênico e pela nostal
gia da unidade. De fato. di
rigindo-se ao Pai, Jesus reza 
pedindo que a glória de Deus 
se comunique através Dêle 
aos Seus d i s c í p u l o s  imediatos 
e a todos aqueles que hão de 
crêr em Seu nome até o fim 
dos séculos. Com o texto na 
mão, Frei Carlos deu grande 
e n f a s e  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  da 
unidade- seeundo Jesus Cris
to, i s t o  é, o conhecimento inr 
timo de Deus, a c o m u n h ã o  no 
amor, a vitória sôbre todos 
os e g o i s m o s  individuais e co
letivos. “ D e s g r a ç a d a m e n t e ,  —

concluiu o dominicano —  o» 
cristãos estão desunidos pre
cisamente por não realizarem 
este programa de Jesus Cris
to” .

_ Próxima rala: A Paixão
de Jesus no Evançelho de São 
João”. Dia 23, às 20 horas, no 
convento dos dominicanos- *m 
Perdizes.

EVANGELHO 

DA UNIDADE E 

DO AMOR

Curso Biblieo-Doutrinal sobre o Evan

gelho de São João. 
Aulas de Frei Carlos Josaphat o. p. 

Às 2as.-feiras no Convento dos Padres 

Dominicanos. 

RUA CAIUBI, 126 - PERDIZES. 

S ão  P a u l o - C a p i t a l



CPI Na Moita: Ibadianos 
Desafiam Presidente JG!

Ninguém sabe explicar, mas verdade é que a nova Comissão Par
lamentar de Inquérito, organizadapara investigar os negócios, métodos 
f  objetivos do IBAD e IPÊS, agora sob a presidência do deputado Ulisses 
Guimarães, até o momento não deu o ar de sua graça. Os trabalhos con
tinuam paralisados, o indivíduo Ivàn Hasslocher ainda não foi intimado 
a comparecer ao banco dos réus. nem foram tornados públicos os extratos 
de contas do IBAD nos bancos estrangeiros.

“PROMOTION”

Sabe-.se. contudo, que o govêrno federal está disposto a promover 
dissoluçSo judicial também da "Promotion”, além do IBAD e da ADEP. 
A “Promotion"’, conforme todos sabem, era a misteriosa agência de pu
blicidade do referido Hasslocher que controlava os bilhões de cruzeiros 
na campanha de corrupção da vida política nacional.

Espera-se, ainda, que os- procuradores da República, com base em 
documentos i .̂  olhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, movam, 
riòf próximos dias, ações contra aquelas entidades. A do IBAD correrá 
*bq Bra*i.ia ç m  demais no Estado da Guanabara.

STF NEGA
Fracassaram os ibadianos na sua tentativa de conseguir do Supre

mo Tribunal Federal, segurança contra o decreto do presidente João 
Goulart que suspendeu as suas atividades. Aquela alta côrte de justiça, 
per unanimidade de votos, Indiferiu o pedido.

DEFÊSA
Os “ln«titutos democráticos” que até então eram defendidos ex

clusivamente pelos líderes udenistas, pessepistas, pessedistas e integra
listas. agora estio sendo advogados, com grande entusiasmo, por todos 
Os dir'g- ntff da famosa CONCLAP- Para tanto, estão usando a CPI 
»sóbre pressões, o que fez recentemente o sr. Alberto Byington Júnior, 
prfeiident* de Conselho Superior das Classes Produtoras.

Enquanto isso, o ex-presidente da CPI sôbre 1BAD-IPÊS, deputado 
jba<*wn'- P®:-a*ohl Barcelos continua distribuindo entrevistas aos jo r_ 

Tjeis, t u  defesa daqueles órgãos do terrorismo político e econômico.

DESAFIO

Enquanro providências mais enérgicas não sâo tomadas pelo go- 
vèrno nem a nóva CPI reinicia efetivamente os seus trabalhos, elemen
tos ligados ao IBAD e IPÊS. com escandalosa desenvoltura, continuam 
agindõ, nu» verdadeiro desafio ao presidente da República. Estão crian
do dezenas <ie entidades com o objetivo de prosseguir o trabalho cri- 
Ufiinósó do IBAD e IPÊS.

Ainda agora, foi registrado no Cartório Dr. Medeiros, a Aliança

DORIAN JORGE FREIRE

Ministro da Justiça desafiado; e agora. Abelardo?

Democrática Brasileira, sucedâneo paulista do IBAD e ADEP. A uova 
entidade “democrática’' pertence à família Levy, uma vez que a qüufe 
totalidade de seus membros são filhos ou parentes do deputado e.barf- 
queiro Herbert Levy. Os fundadores da “coisa” são: Lttis Fernando Levy.

Sérgio Ulhôa Levy, Eloisa Levy Vilela, Fernando Ultiôa Levy,

Victor Levy Filho e Eduardo Alfredo Levy Junio1*. '■

Compreendo que a reação, 
iiistéríca, mal educada e ines- 
orupt’.]osa, utilize todos os re
cursos para àlcançar os seus 
objèl \#os espúrios. Dela seria 
tolice esperar um gesto de 
patrioüWo, uma atitude de 
sensatez, uma medida de 
equilíbrio. Bôbo seria esperar 
que ela lutasse nos limites da 
dignidade. Não causa nem 
poderia causar, portanto, 
qualquer surprêsa. a utiliza
ção que ela vem fazendo de 
deM?) .-ninadas pessoas para in
juriar s caluniar êste jornal 
ou para combater as causas 
populares e brasileiras. Jogar 
oontra nós as diatribes ner
vosas de medioores e desfru
táveis narinos e juvenais, é 
coisa 5em qualquer importân
cia. Aproveitar a idade críti
ca que est£ vivendo, melan- 
cò’i< amente, Gustavo Corção, 
é uma impiedade grosseira 
roas :omum entre os reacio
nários. No final de contas, 
Corção não soube envelhecer, 
não respeita Os cabelos bran
cos de uma cabeça outróra 
ir. teU gente, de pensador cató
lico passou a intrigante pro
fissional, de escritor passou
3 advogado do IBAD, da mi
litância cristã passou à pre
gação do ódio e se presta 
muito bem à tarefa inglória 
que 1'n.e foi confiada. Vítima 
de um dinâmico processo de 
desmoralização, a reação não 
fcoòe; ia contar, neste instan
te com algo melhor do que.

DOM JAIME E A IMPOSTURA
os narmos e juvenais. Nem 
aproveitar alguém que não 
haja _ chegado ao éstágio de 
Corção, ontem pensador ma- 
ritainista, hoje ideólogo de 
IBAD-IAPS e sócio dos Hass- 
locher e Amaral Neto. A sa
bedoria popular diz que 
quem não tem cão, caça com 
gato. Entre narinos e juvê- 
nais, corças e corções, gori
las. gorilinhas e gorilhões, a 
reação encontra o seu próprio 
ambiente.

DOM JAIME

Não use, no entanto, na sua 
vileza monstruosa, desmorali
zada e sem máscara, a figura 
venerável de Dom Jaime de 
Barras Câmara, o Cardeal- 
Arcebispo do Rio de Janeiro. 
Aquele não se presta à mes
quinharia. É possível n«ãn 
sempre concordar com o car
deal carioca, especialmente 
nas suas opiniões sóbre polí
tica e realidade brasileira. É 
impossível, no entanto, espe
cialmente aos que conhecem 
aquele cardeal, duas opiniões 
sôbre êle. Conheço Dom Jai
me Câmara, desde quando êle 
era humilde bispo de uma 
humilde diocese nordestina.. 
Entre as liç6es que o menino 
de ontem aprendeu, estava a 
que mandava respeitar, ad
mirar e estimar o grande e

operoso bispo. Por êle meus 
Pais tiveram uma admiração 
que se manteve inalterável 
até à sua morte. O padrinho 
que o menino potiguar esco
lheu, de livre e espontânea 
vontade, é um homem de 
bem, sério e digno. Incapaz 
de leviandade e muito menos 
de um ^to menos nobre. Dei
xou na longínqua e pequena 
diocese de Santa Luzia do 
Mossoró, uma legenda nobili- 
tante de dignidade e traba
lho. Ninguém mais digno e 
ninguém mais trabalhador. 
Ninguém máis querido e nin
guém mais respeitado.. Para 
a minha gente, continúa até 
hoje sendo “o bispo de Mos
soró”, amado por católicos e 
não católicos, lembrado en
tre saudades por todo o povo, 
inclusive pelos trabalhadores 
humildes das minas de gêsso, 
das plantações de cêra de car
naúba e do parque salineiro. 
É intolerável tentem envolver 
o Cardeal Câmara na grande 
mentira armada para sufocar 
êste País. É um desrespeito a 
Dom Jaime, uma afronta à 
Tgreja e um desafio à comuni
dade católica de todo o Brasil.

O P O S IÇ Ã O

A artimanha imoral não 
passa despercebida. Jornais 
que.atacam a Igreja, que re

centemente desrespeitaram a. 
memória de João X X III e de
formaram palavras de Paulo 
VI; jornais que se confessam 
arautos do liberalismo eco
nômico que a Igreja conde
nou; jornais que injuriam e 
caluniam o Cardeal Motta e a 
maior parte dos bispos e reli
giosos de São Paulo, querem 
fazer acreditar que o Cardeal 
Câmara é 0 padrinho de sua 
luta e apresentá-lo como lider 
de uma reação que estrebucha 
nos últimos estertores. Da 
mesma forma como tentam 
opôr Paulo VI a Jqão XXIII, 
na manobra mais yll de que 
há notícia, procura/n, agora, 
opôr o Cardeal Motta ao Car
deal Câmara. Cofino se na 
unidade, a Igreja não tivesse 
das melhores provas de sua 
instituição divina. Despejam 
sôbre o Cardeal Motta tôdas 
as calúnias, tôdas as injurias, 
todos os agravos e usam como 
defêsa para tanta indignidade,
o riome respeitável do Car
deal Câmara. Como se Dom 
Jaime compactuasse com a 
imoralidade ou pudes&e tran
sigir com a má fé. Que a 
reação use do que é seu; fique 
com o que é seu e passe muito 
bem. Mas que não queira en
volver, na grande impostura, 
um homem cujo nome deveria 
pronunciar com mais respei
to. Se tiver condições reais 

e a licença indispensável para 

pronunciar aquele nome.



AVIAÇÃO: EMPRESA
ESTATAL DÁ LUCRO

A solução para o problema da aviação comercial brasileira ê a 
companhia estatal: a única empresa nacional que conseguiu até ter lu
cros quando todas as outras davam prejuizo foi a VASP, administrada 
pslo Estado de São Paulo. Ao lado dessa companhia brasileira estão as 
companhias estatais estrangeiras que também dão fucro: Air France 
(França), BOAC e BEA (Inglaterra), QANTA (Australia), Ethiopiam 
(Etiópia), Japan Air Lines (Japão), KLM (Holanda) Swissair (Süiça\ 
Avianca (Colômbia) e SAS (Escandinavia) e Iberia ((Espanha).

AÇ&O DISCRIMINATÓRIA

A Aiviação Aérea São Paulo 
sempre foi a empresa nacional 
qué menos favores teve do po
der publico. Não tem nenhuma 
linha exc!u*:va, não explora ne
nhuma iinha internacional.

É a companhia. Brasileira que 
menos suWenções receibeu : até 
1945 recebia subvenção menor 
que qualquer outra empresa. 
F^tre 194G e 1956 nada recebsu. 
Entre 1950 e 1954, apresentou 
fase de déficit, em virtude de 
atitude discriminatória do go
verno fiederal. Até para reequi- 
par-se teve de contar com re
cursos proprioa. não obtendo 
subvenções Já a partir de 1955- 
reequipada. a empresa entrou 
em fase de lucro, sendo que em 
1961. por exerool-o, apresentou 
superavit de Cr} 118 000 000.00
contra déficit de Cr$ .............
565.000.000 00 do Consorcio 
Real Aerovias.

SEM EMPREGUISMO

Desmentindo a afirmação de 
lue o Estado é mau patrão- a 

VASP transporta mais-passa-' 
geiros por empregado do que a 
VARIG, empresa privada. É a 
seguinte a comparação entre as 
luas empresas :

VARIG: 100.000 pas?íge:ros/ 
km por empregado/ano.

VASP: 142.000 passageiros/ 
*m por empregados/ano.

Também no aumento de trafe
go a empresa " estatal "em ga
nhando. De 1956 a I960, i Via
ção Aerea São Paulo aumentou 
219%, contra 1,37% dá.« empre
sas privadas.

A VASP é a empresa nacional 
de aviação qúe menos deve par? 
a Previdfncia Soc’.al: apenas 
4,6% do total da industna- en
quanto a VARIG deve 47%

VTGILANCIA 

Outra vantagem da empresa 
estatal e que ‘está sempre sob a

vigLlaneia do governo, da As
sembléia, da opinião publica. 
Isso orna mais difíceis .as nego
ciatas. Tal não acontece com as 
empresas particulares que ma
nejam como bem entendem as 
suibveivçôes -recebidas do gover
no. Da Comissão Parlamentar 
de Inquérito que investigou a 
aviação comercial no Brasil 
apenas a V;ação Aerea São Pau
lo conseguiu sair incólume.

JUSTIFICATIVAS

Sobre a estatizacâo das em
presas de ayiaeão, diz o pro
fessor Arp Procopio de Car
valho, do Jn&tituto Tecnologieo 
de Aeronautica: “A navegação 
aérea não é um “negocio” como 
outro qualquer nem sequer um 
serviço tubüco como outro 
sualquer. mas suas múltiplas 
implicações internas. tangen- 
ciam e até se confundem com a 
soberania nacional- não podendo 
portanto, seu exercício ser en
tregue a interesses privados, 
quer em regime de compttição. 
quer em monopolio” .
• Para ilustrar, veja-ge o caso 
da KLM empresa estatal holan
desa. Seu presidente é um ex- 
ministro da,« repões  exterio
res- diplomata de carreira. Isso 
pode evitar complicações como 
a em que a Panoair colocou o 
governo brasileiro ao dar seu 
total apoio ao regime de Sala- 
zar.

Ainda a mesma questão, po
de ser analisada sob o aspecto 
puramente financeiro. O Bra
sil é um pais de enorme super
fície, ainda praticamente des
povoado em seu interior. Ora, 
Comercialmente as unicas li
nhas que .podem oferecer lucros 
são as intenc ona s e as que li- 
gsm os grandes centros. Mas o 
papei da aviação é muito mais 
extenso. Deve ser a “bandei
rante” que vai desenvolver as 
regiões afastadas e isoladas. 
Esse serviço, entretanto é defi
citário, iaúeressa ao particular.

e x e m A o  INTHRNACIONAL

Muitos países mantêm 3 sistema 
de monopolio estatal na aviação, 
na maior parte dos casos com lu
cros. França, Inglaterra, Australia, 
Canadá, Chile, Etiópia. índia Es
panha (empresas de capital exclu
sivamente estatal); Holanda Ale
manha, Escandinavia, Italia, Suiça, 
Japão e Colombia (empresas mis
tas, sendo majoritário o capHal es
tatal), são alguns dos países que 
preferem investir diretamente nas 
empresas, tentando obter lucro, ao 

' contrario do Brasil, que investe nas 
companhias particulares sem ne
nhuma vantagem tirar disso.

LUCROS E PREJUÍZOS

O quadro abaixo dá uma idéia de 
como é desvantajoso para o Brasil 
manter em mãos de particulares as 
companhias de aviação 
Empreois estatais %  do lucro 
QANTA 3,5
BOAC 1.7
BElA 3,7
LBElRlA 2,1
KLM 2,8
SWISSAiR 2.7
JAPAN ’ v 8.0
AVIANCA 4,8
ADR FRANCE 0,6

Brasil % de prejmso
Empresas 
particulares
subvencionadas 10
pelo
Estado

CONSTITUIÇÃO DA EMl-r,t*A 
Há três maneiras para se formar 

a Aerobrás: l-o Empresa estatal;
2 o Empresa mista; 3.o Empresa co- 
munitaria;

Estatal: Controle total e comple
to por parte da União 

Mista: A União detem a maioria 
da3 ações sendo as restan-tes ven
dáveis.

Comunitaria: Os acionistas majo- 
ritarios são os funcionários d* pró
pria companhia, sendo suas aç3es 
iravendaveis. A União detem o res
tante das ações-

ATRIBUIÇÕES
l o Exploração.. em • regime de 

-mv no polia. da reae aérea domesti
ca;

2-o Exploração em regi nu? d« 
concorrência, com as empres*s es-- 
trangeirxs, das linhas internacio- í! 
nais;

3.0, Estabelecer linhas subveneio- - 
nadas nas regiões de pequena den
sidade demografica da país para 
promover a integraíio e desenvol
vimento da nação-

4-o Ministrar cursos de formação 
de aeronautas e aerovianos.

5.o Coordenar o ensino e pesqui
sa da tecnologia aerorvauUta 

Só Promover e incentivar a cria- - 
ção da industria aeronauúca;

7-o Estabelecer a padronização da 
frota aerea; possivelmente com 
adoção de 4 tipos apenas de aero
naves;

a) — Aeronave de pequena to^ 
nelagem para sarvisos de tixi-ae- 
reo. aml>u!ãflcia, aet-ijffqrtograBOnw. 

tria, etc.

b) — Aeronave de meita tonela
gem para rotas curtas.

c) — Aeronave de grande tonela
gem para rotas lonjas

d) — Aeronave a reação de gran
de tonelagem para rotas interna
cionais.

8.o Explorar atividades correlatas 
tau como: taxiaere). ’orreio. ae_

i ofotogranometria etc -
9 o Tomar medidas pa * elevação 

da segurança de vôo. tais como; 
remodelação de aerodromos- d« 
serviços de rádio comunicaçãot de 
rádio oavegatjão de manutenção» 

etc- - íj

A ENCAMPAÇÃO

Para avaliar a justa índeniz*«
• ção àj companhias gue forem en* 
campadas, levar-se-ão em conside- 
raSlo, entre outras. as seguintes 
normas:

a) avaliação das aeronaves, pe- 
çss e equipamentos pelos preços 
do mercado internacional.

b) avaliação dos Siec-; imo íis pe
lo custo historico;
• c) do pagamento 3̂  fão deduzi
dos os drbitos à Fsperda Nacional, 
aos institutos de Prev. Social, a ter- 
ceiròs, os favores camb.a s e sub
venções concedidas etc 

Diante do que *3 euiui ~ss de- 
vem ao’ governo, se for íe io ura 
istvantattiento rigor >so as empresa* 
serão encampadas s- n despesas ne-

• nhuma-para o país
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TRILHO
Duzentos trilhões de cru- 

zeiros vâo ficar na Brasil 
porque o Tribunal Fede
ral de Recursos acabou com 
a exploração ilegal dó mine. 
rio de ferro qué a Minera- 
çSo Nova Ljmeiise S. A. 
(Grupo Hanna) vinha fa
zendo em Minas Gerais. O 
Grupo Hanna pretende ape
lar para o Supremo Tribu
nal Federal- mas não terá 
ganho de causa, pois d ifi
cilmente o Supremo (na 
sua atual composição) dei
xará de manter a sentença 
do TFR.

A sentença do Tribunal 
Federal de Recursos foi 
recebida com uma salva de 
palmas quase unanime do 
plenário da Camara Fede
ral. A noticia foi transmi

tida à Camara pelò depu
tado Celso Passos, filho do 
ex-ministro de Minas e 
Energja Gabriel Passos, o ho_ 
»em Que retirou da Han
na o quadrilatero ferrifero 
de Minas Gerais.

AVERBAÇÃO

O Codigo de Minas e 
Energia, promulgado em 
1934, estabeleceu que para a 
lavra comercial de conces. 
sões é necessário que se te
nha a concessão de mina e 
não de jazida- Com isto. a 
Saint John dei Rey Mining 

Company ficou sem o direi
to de explorar as jazidas que 
ficam em suas vastas ter

ras de Minas Gerais (onde 
se situa a mina de Ouro 
Velho, que a empresa ex
plorava). A Nova Limense 
S. A. sucessora da Saint 
John dei Rgy> conseguiu em 
1938 averbar a concessão 
que possuia. transformando 
em registro de n i>a um re
gistro de jazida.

O CANCELAMENTO

O presidente Janio Oua- 
dros mandou abrir inquéri
to para apurar se a averba
ção era legal. o processo 
tramitou longamente e foi 
parar nas mãos do falecido 
ministro Gâbriel Passos- no 
Ministério de Minas e 
Energia, já no parlamenta
rismo. O ministro Gabriel 
Passos .convencido da irre
gularidade da concessão 
(com a qual a companhia 
vinha tirando o minério), 
cancelou-a.

FERRO DE ALTO TEOR

Nas terras da Hanna (720 
kms. quadrados) estão re

servas minerais calculadas 
em 200 trilhões de cruzei
ros. Só de minério de fer
ro ali estão depositos que 
atingem 4 bilhões* 689_mi
lhões e 700 mil toneladas. 
Há lá tambem jazidas de 
dolomita e bauxita. O mi-

nerio de ferro é de alto teor 
(mais de 65%).

A VERDADE ESCONDIDA
Poucos conhecem a ver

dadeira historia que envol
ve a exploração do minério 
no Brasil, principalmente 
no quadrilatero ferrifero 
de Minas Gerais, recém reti. 
rada das mãos dos grandes 
grupos estrangeiros. Ali está 
o minério de ferro de mais 
alto teor do mundo.

Entretanto, por simples 

requerimentos, por mano
bras escusas na interpreta
ção das leis- por trocas in
ternacionais a que fica 
sempre alheio o povo brasi
leiro, as jazidas estavam em 
poder da Hanna, da Mannes- 
mann- da Bethlem Steel 
(que sé esconde através da 
sigla Icominas). da ThYssen 
e outras. E quem aparece 
à frente dêstas companhias 
são brasileiros, descenden
tes de tradicionais familias 
mineiras.

A situação assumiu as
pectos t»o graves que hoje 
já existe um*truste de mi
nério. controlado por essas 
empresas. Se qualquer si
derurgia quisesse se im
plantar em Minas, obriga
toriamente teria que com
prar minério de ferro das 
companhias estrangeiras- A 
própria Companhia Side
rúrgica Nacional estava ad
quirindo minério extraido 
das jazidas destes grupos. 
Como se vê, o governo bra

sileiro era obrigado a com

prar de outros aquilo que 
legitimamente lhe perten-

JUIZES CONTRA 

O BRASIL

No dia 14 de junho de 
1962. p o u c o s  d i a s  
antes de sua morte, o Mi
nistro de Minas e Energia. 
Gabriel Passos, assinava 
um decreto que significava 
um golpe definitivo nas 
pretensões das companhias 
estrangeiras de continua
rem explorando o minério 
do Brasil. O decreto cassa, 
va a concessão da maioria 

das jazidas adquiridas ile
galmente por aquelas em
presas. Imediatamente- a 
Hanna Corporation e a Ico. 
■minas —  que tem na Ca
mara Federal um deputado 
só para defendê-la. Valter 

Passos — impetraram man
dado de segurança contra o 
ato do Ministro. O juiz Go- 
doy Ilha, do Supremo Tri' 

bunal de Recurso3' àcolheu 
a medida e concedeu a lim i
nar. Mas. à Mannesmann 

não aconteceu o mesmo. O 
juiz era outro: o sr Amaril- 

do Benjamin negou a lim i
nar.

Há um ano. a pendência 
da Mannesmann está no 
TFR para ser julgada a

vem sendo sistematicamen
te adiada.

O CASO DOS FRETES 

E DO PORTO

Enquanto no Tribunal de- 
R^nir-os Le\'a'  ̂ii.se em 
‘‘banho-maria” a solução de 
um problema qu? abala a 
própria estrutura da econo
mia nacional, outra ques

tão de menor ireportancia 
vem sendo manipulada ha
bilmente pelos meamos gru

pos interessados: é o caso 

dos fretes da Rede Ferro- 
viaria Federal para miné
rios- cujas tarifas foram 
recentemente aumentadas-

Os srande-« grupos orga. 
nizados. têm se valido desse 
aunieito para justificar a 
opinião publica com desem- 
pregos. greves, paralisação 
de empresas de mineração. 
Mas há outro fator que se 
esconde habilmente: a Han
na ganhou a batalha do 
porto de exportação e hoje 

os “pequenos mineradores” 
não têm condições de expor
tar porque a produção se 
dirige para o porto do Rio 
de Janeiro, onde não têm 
eles. navios para o imedia
to carregamento do miné
rio. que fica onerado pela 
taxa de armazenamento. E
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sargentos não ateitam os 
projetos de elegibilidade

f ;

M O V IM EN T O
JORNAL DA UNE

Os sargentos não aceitarão os pro
jetos de elegibilidade, passando-os para a 
reserva no ato de registro da candidatura, 
que se acham tramitando na Câmara Fe
deral Crêem que os que quiserem se 
candidatar devem apenas afastar-se da 
ativa, enquanto perdurar o mandato, e, da 
mesm maneira que acontece com os civis, 
ser contado o tempo para promoção por 
antiguidade, sem a perda de nenhum 
direito Quanto ao Estado de Sítio pedido 
oelos ministros militares ao presidente 
João Goulart acreditam que o govêrno 
não tem condições para tal Êste desen
cadearia a rebelião popular

senado contra eletrobrás
O Selado Federal apro- 

Voi. uii*i>i">emente um pro

jeto «lo .sr. João Agripino, 

1'1VN. Paraíba, que, se re
ceber aprovação também da 
Cá»'Hia do? Deputados, põe 
ew perigo a existência da 

EU*trobrsU. O projeto mo- 
•iifiea, a lei que a utoriza a 
cobrança, de um impôsto 
único ao.. consumidores, 

principal fonte da emprêsa 
«•»ratai <ie energia, elétrica.

O quarto parágrafo da lei 
determina ao Poder Públi
co F.stadua , as companhias 
esi«du*.is de energia, que 
substituam a Eletrobrás na 
»^»•’»dacão dêste impôsto. 
An tempo transfere
|.s»-3 o Conselho Nacional 
d* Águas Energia a fis
calização dos planos feito« 
pelo-- Estados. Estas medi
da-- ri»s. entraiizadoras, a 
longo piHZO, dificultando o 

planejamento nacional no 
s*to» de energia, acentua
rão as diferenças regionais, 
t o a i n d a  mais graves 
a« distorsões hojft existen

tes, (Pí»«na 5)'

une decreta 
luto oficial

A União Nacional d*>â Ws- 

T *t>j n i*r»-s Ueorrtou lufo Oíi- 

r>wi p>*r t>xia esta sémaon, 

e*'eniau'H* o pesar dos uni- 

y?íüíij j i'is de todo o Brasil 

V»! la do presidente da

' TKE do Rio Grande do Sut, 

•> aca t-'iuit'o KulitírtO Briueo,

■ ífictíimdo *-otre as ci'ia<les de 

e Urugnaiana ijuarrdo 

Visjã/.t a serviço da . entida- 

.•<* inc liderava, »'serviço do

monumento « um dir-pito
A decisão do TFR, ne

gando aos sargentos a 

possibilidade* de se can
didatarem a cargos ele
tivos, recebeu em res
posta a transformação 
de Brasília, em poucas 

horas, num campo onde 
se decidia o direito mal- 
elementar numa demo
cracia: o de votar e ser 
votado. Uma fôrça ra
dical se apresentou:  ̂. 

sargentos, cabos e sol
dados . Tôda conquista 
necessita de arrôjo e 
bravura, e o gestò os 
teve. Marinha e Aero
náutica defendiam no 
momento a posse de um 
companheiro do Exérci 
to, da mesma forma 
como na Segunda Guer
ra Mundial juntos luta 
ram contra a agressão 
fascista! O monumento 

aos pracinhas é prova 
desta união, na sua fôr- 
Ç8. União que se foria 
na luta comum: os bra
vos de ontem se repetem 
nos heróis da justa cau
sa de ho je . Os estudan
tes estão ac lado dos 
sargentos na n' - ma luta 
que, ao final, é a da li
bertação de todo um 

povo. Estamos pela pos
se dos sargentos eleitos, 
da mesma forma con:o 

exigimos a anistia para 
os rebeldes de Brasília, 

que se encontram prêsos 

no navio “Raul Soares” , 

sofrendo sob o mal tra

to dos eternos rèaéioná- 

rios. (Grande reporta

gem e editorial nas pá 

ginas 6, 7  ô 3 i 
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apesar de amarai neto, nova cpi vai 
investigar origem dos.recursos: ibad

Já  se encontra em atividade a nova Comissão 
Parlamentar de Inquérito, instituída pela Câmara 
Federal para prosseguir as investigações no IBAD 
e entidades congêneres. Como se sabe, numa ten

tativa para impedir que depusesse perante a comis
são o sr. Ivan Hasslocher, diretor-chefe da organi
zação, o grupo de parlamentares componentes da 
CPI anterior vinculado ao IBAD conseguiu sua 
dissolução, alegando que, com o decreto presiden

cial de fechamento do órgão, estavam feridos os 
“brios do Congresso Nacional” .

O objetivo da nova CPI é apurar a origem dos 
recursos financeiros do IBAD, já  que os dados co

lhidos anteriormente caracterizaram nitidamente a 
corrupção eleitoral. Nesse aspecto o assunto já me
receu mesmo a atenção do próprio Poder Judiciá
rio, através da representação encaminhada pelo 
deputado José Aparecido (UDN) ao Supremo Tri
bunal Eleitoral e das providências adotadas pelo 
procurador geral da República, denunciando os 
crimes do IBAD ao juízo da Primeira Instância.

LEVANTAMENTO SÔBREO 
IBAD

O Procurador-Geral da Re
pública designou o promotor 
Washington Boliv.ar de Bri
to, bem como peritos da SU- 
MOC, peritos do Impôsto de 
ltenda e pessoal especializa
do em Contabilidade para di
ligenciar em todos os seto
res, a fim de se configura
rem os abusos ilas entidades 
antlnaclonais. Serão levan
tados os gastos era jornais, 
rádios e tvs das matérias pu
blic Itftrias e contratos invi
síveis desta organização.

FÔRÇAS ARMADAS 
ATENTAS

O Ministério da Guerra es
tá atenro ao problema iba- 
diano e nos dois últimds in
quéritos militares presididos 
ptlcs generais Orisante de 
Figueiredo e Almeida Mo
rais, referentes ao caso do 
jornolista Hélio Fernandes e 
às agitares do Clube Mili
tar, respectivamente, cons
tam diversos documentos e 
depoimentos que confirmam 
a ação do IBAD entre as 
fôrças armadas, onde vários 
militares pertencera às «eru- 
sa Jss», cações democráticas» 
e movimentos profissional
mente anti-eomuntstas. Os 
cervlços de Inteligência do 
Ministério cuidam sigilosa
mente do assunto que en
volve mesmo a nossa sobe
rania .

Ha Câmara Fettoal, sõ- 
mente og que mais estão pre
sos aos arquivos da «Pro
motion» continuam a servi
ço ca agência internacional. 
Os que estavam iludidos em 
*" a boa-fé, os ingénuos, os 
mais oportunistas, quando ri
ram a extensão do char
co ibadiano, abandonaram-no, 
restando os carreiristas, eos 
que fazem do antl-comunis- 
mo profissão e fonte de ren
da. Isso pode ser constata
do ainda agora quando Ama
ral Neto, nunia tentativa de 
reorganizar a entidade cor
ruptora, não consegue nem 
trinta assinaturas, quando a 
famosa A ç S o Democrática 
Parlamentar compreendia cen
to e oitenta deputados.

AMARAL NETO

A figura, de Amaral Neto 
mm**, durante tôda a inve#- 
•»*{*<• e*» tôrno das atlvl-

Laerte Vieira, porta-voz de 
Aftiaral Neto na Comissão. 
Abriu-se então a Tise den
tro da UDN, quando Amaral 
Neto em desespêro de causa, 
tentou a exclusão do depu- 
U1 do José Aparecido dos qua 
dros da L̂ DN e a destituição 
da liderança do deputado 
Adauto Lúcio Cardoso, no 
r,ue foi contrariado pelos

componentes da ch am ad a  
«Bossa Nova», udenistas e pe
los homens honestos do seu 
partido que lhe afirmaram 
uão ser a UDN uma sucur
sal do IBAD. Km contrapo
sição aos polftiços 'me opta
ram pela continuidade do in
quérito parlamentar, restou 
uma meia diizida, como <*il 
Yeloso, o nazista e ex «.«pião

germânico Raimuii (o Padl- 
lha, Herbert Levi Piore* 
Soares a quem Getulio Var
gas chamava, inutto propria
mente. de «Centauro dos 
Pampas», por ser metade 
burro e metade cava capi
taneados por Amaral Neto 
que amea<;a céus e t.-rrd com 
um nftvo IBAD que êle quer 
tunciar.

dades do IBAD, como sím
bolo da subserviência aos in- 
terêsses alienígenas. Fato 
quo não constitui surprêsa 
pois já em sua campanha 
eleitoral para a Cflmara Es
tadual, além dos financia 
mentos recebidos com pro
gramas na TV-Kio, Canal 13. 
ládio e jornais, custou aos 
cofres do IBAD uma soma 
superior a seis milhões de 
cruzeiros. Sua propaganda 
foi totalmente financiada pe
las entidades terroristas, com 
a aquisição de Korabis, Ru
rais Wlllys que aínda se en
contram era seu poder e nas 
quais, ainda hoje, anuncia 
os seus comícios na Guana
bara. Sabe-se que o seu fi
lho foi funcionário da «Pro- 
motion», conforme declara
ção da srta. Elisabete Car
neiro, secretária do sr. Ivan 
ITassiocher, quando depôs pe
rante a CPI. E’ do conheci
mento geral, também que 
Amaral Neto recebeu sete 
milhões de cruzeiros para ir 
a Pernambuco fazer agita
ção e promover campanhas 
contra o governador Miguel 
Arrais. Descobriu-se ainda 
qtle Amaral Neto entrou em 
entendimentos, através de 
Vicente Barreto, ex-funcio- 
nário do IBAD, e genro de 
Gustavo Corção, com Ivan 
Hasslocher para ficar aluga
do ao IBAD, percebendo o 
salário mensal de Cr$ 400 
mil para comparecer em pro
gramas, comícios, etc... que 
JI»sslocher determinasse. Tu
do isso, é óbvio, em «defesa 
cia democracia».

Por essa e outras Amaral 

Neto tentou impedir de ,tô- 

das as formas possíveis que 

o seu patrão Ivan Hasslo

cher' depusesse perante a 

CPI7 mancomunado com Laer- 

te Vieira, relator da comis

são e que propôs a suspen

são dos trabalhos investi

go õ ores.

UDN CONSCIÊNCIA E 
CRISE

Os demais líderes udenis
tas, entretanto, manifesta- 
íarase contra a suspensão e 
peia continuidade do inqué
rito, demonstrando uma atl 
tad-e contrária à do relator

Após o fechamento do IBAD, 0 deputado Amaral Neto empossou-se na presidência 
de algo que intitulou Comitê contra o Comunismo. Na Toto, Amaral Neto defende a 

«democracia», ou seja, o pa gamento que o I B A D  lhe dá
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movimento 
em n o t a s

O Ministério das Relações Exteriores do Peru fornece 
aos cidadãos peruanos que desejam viajar 0 seguinte pas
saporte: «ftste passaporte é válido para viajar a todos 
paises, por ura ano, a partir da data de sua expedição». 
Agora, quanto ao visto: «ftste passaporte não é válido 
para viajar à URSS, RDA, República Popular da China, 
Cuba, Iugoslávia. Albftnia, Bulgária, Coréia do Norte, 
Tcheco-Eslováquia, Hungria. Mongólia, Polônia, Romftntà, 
e Vletnam do Norte. Como se vê do mundo pemáno só 
fazem parte os países do «Mundo Livre», do qual o Peru 
é apenas ura apêndice.

Apesar dos pareceres e influência (dólar) dos srs. 
Vicente Rao e Lucas Lopes, dois americanos radicalizados 
no Brasil, a Hanna perdeu 0 privilégio que vinha manten
do de explorar, através de liminar ilegal, o ferro, a bau-- 
xita, dolomita e manganês, do quadrilátero ferrifero de Mi
nas Gerais. A decisão tomada pelo Tribunal Federal de 
Recursos, devolvendo ao Estado uma riqueza calculada em 
quatro bilhões de toneladas cúbicas de minério de ferro, 
avaliada em mais de 200 trilhões d* cruzeiros, teve votos 
favoráveis dos ministros Armando Rollemberg, Raimundo 
Macedo, Henrique D'Avila e Amarildo Benjamim. A favor 
da empresa americana ficaram Mrs. Godoy Ilha e Oscar 
Saraiva.

A Comissão de Atividades Antiaraericauas, da Câmara 
dos Deputados dos EUA, instituiu uma «CPI» para apu
rar as ligações dos estudantes que recentemente voltaram 
de Cuba, e uma entidade estudantil-operária progressista. 
Durante a última audiência, foram retirados do recinto da 
Câmara, por meio de Cassetete* e empurrões dos policiais, 
estudantes e outras pessoas que ali estavam ao aplaudi
rem o depoimento da estudante Kathy Prensky que de
clarou : «Acredito que o socialismo é a única forma de 
por fim ao racismo, e sob o socialismo poderemos contar 
com legisladores que sejam nossos verdadeiros represen
tantes, e que não se elegem apenas porque impedem o« 
negros de votar».
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um late nôvo
O protesto armado dos sargentos de 

Brasília veio trazer um fato nôvo, de sig

nificativa importância, para o curso dos 

acontecimentos políticos no país: é o povo 

quem demonstra, agora, menos por frases 

que por atos. ser a violência uma alter

nativa a utilizar, se não se fizerem as tais 

reformas de que tanto se fala

Pela primeira vez. na atualidade, uma 

parcela significativa do povo usou a vio

lência; eis a profunda 'novidade que a re

volta dos sargentos acrescenta. Indepen

dentemente do fato de ser ou não organi

zado o seu movimento — e compete ao 

pensamento de esquerda burocratizado 

tomar êste aspecto como essencial — o 

lado positivo da atitude dos sargentos de 

Brasília está aí Sabe agora o país que a 

violência não está fora das cogitações; 

que fiquem alertas, portanto, as classes 

dominantes

a reacão e o governo
E se quisermos atinar, no concreto, 

com a importância do fato, é bastante a 

observação do comportamento dos princi

pais setores sociais em relação ao levante 

A «reação» foi coerente e não pensou duas 

vêzes: é ao govêrno que cabe a culpa por 

tudo isso; êste governo mantém na legali

dade o CGT. não utiliza a legislação da 

ditadura contra as greves, permiie a agita

ção e. portanto, talvez até fomente movi

mentos como o dos sargentos de Brasília, 

evidentemente parte de um plano geral de 

subversão Por outro lado. diz ainda a 

«reação», não é necessário o estado de si

tio, mas a «justa aplicação» da Jei Afinal 

o estado de sítio, aplicado por êste gover

no, poderia também atingir alguns reacio

nários

Já o governo vê no movimento dos 

sargentos uma grave falta contra a disci

plina que pretende impor aos movimentos 

populares Mas sente, perfeitamente, que 

tal movimento pode generalizar-se, donde 

cabe ceder, como sempre, a metade da la

ranja Conceda-se elegibilidade aos sar

gentos. desde que se reformem Para o 

govêrn o, eis o problema dos sargentos re

solvido Por outro lado, agora cedendo à 

reação, cumpre utilizar o levante para 

ameaçar com o estado de sítio e redisci- 

plinar os movimentos populares Afé mes

mo reprimi-los, através de dúplice atitude: 

os ministros militares encarregam-se da re

pressão e o presidente João Goulart de pe

dir moderação, ao menos por uns tempos.

Com isso. o presidente (por que não?) 

aproveita a ocasião para os preparativos 

de descarte do general Jair Dantas.

as forças populares
E as forças populares como vêem o le

vante? Cremos já têrmos enunciado o que 

pensam estas forças ao frisarmos, acima, 

o que nos parecia o essencial da questão. 
Realmente, ê preciso dizer que muito mais 

que mil comícios da Cinelândia. muito 

mais que as mil maneiras já utilizadas de 

pressionar o atual govêrno. êste levante 

de Brasília contribui para que o govêrno 

se defina. De que lado está. agora, depois 

do levante, em relação às forças popula

res? Que vai fazer? Reprimí-las? Pois 

outra coisa não é o que pede a reação 

Dar metade da laranja, como parece? 

POIS OUTROS LEVANTES HÃO DE VIR

E quando enunciamos que virão outros 

levantes não fazemos ameaças. Apenas 

entendemos que esta manifestação dos 

sargentos não é senão uma modalidade 

da ação popular, estimulada para a vio

lência pela situação geral do país e resi

dualmente, apenas, pela grave discrimi

nação que tais militares sofreram no pro

cesso eleitoral, agravada pela decisão do 

Superior Tribunal Federal

Não nos parece, por outro lado. que o 

movimento dos sargentos seja, em si mes

mo, a forma mais justa de lutar, neste 

momento Mas é preciso dizer que, se 

êrro há na ação isolada e de certa forma 

desesperada, êrro muito maior houve 

ainda das forças populares, da vanguarda 

do povo. de todos nós. em não lutar pela 

integração dos sargentos na luta comum 

das grandes massas brasileiras Não é 

certamente com ações isoladas e extem

porâneas que o povo escreverá a história 

da sua libertação real. Mas ela não será 

escrita também com o quietismo, os recuos 

de última hora. os temores, o modo buro

crático de julgar as questões

«Há um fato novo na história do país: 

a participação dos suboficiais e sargentos 

de nossas Forças Armadas no processo po

lítico» — assim se expressava, há tempos, 

o suboficial Gelei em discurso que provo

cou grande celeuma. Êste fato nôvo está 

aí, no levante de Brasília. Até mesmo 

independentemente da liderança popular, 

parcelas do povo começam a agir como 

podem, e legitimamente.

As forças populares recebem êste fato 

como lição. A luta vai continuar.

une -- luto 
oficial

A UNE decretou esta se

mana luto oficial pela mor

te de mais um »soldado» do 

povo, pela morte do presi

dente da União Estadual d* 

Rio Grande do Sul o aca

dêmico de Engenharia Ro

berto Brinco. Como sempre 

acontece nestas ocasiões nSo 

ae tem multo o que dizer a 

não ser que Brlnc» tinha 31 

anos que morreu quando petv 

corria p a ra  um diálogo 

maior, as cidades do inte» 

rior do Rio Grande, melhóí 

dizendo, quando passara em 

revista as suas tropas por* 

qee ao movimento estttdSA- 

tU brasileiro soldado pode 

ser eleito sem deixar a atl* 

va. A sua morte ocorreu ca

tre as cidades de Bagé •  

Uruguaiana em um desastre 

automobilístico e a UNE que 

já estava de luto pelos bo ^  

tos do Paraná, pelos sargen

tos mortos em Brasília, re

dobra » seu luto que é o la
to de tôda a comunidade es

tudantil, que 4 e luto da fa

mília de Roberto Brinco, que 

é 9 luto do Brasil.

unidade e 
definição

Agora, mala que nunca, 6 
esta a palavra de ordem doa 
movimentos populares: uni
dade e deíiaiãç®. A precise 
que as fôrças do p»To ea- 
tendam qu® neste inumente* 
tôda a reaçáe está unida 
com um único objetive: re
primir de qualqaer maneira 
as manifestações do poro. 9  
episódio dos sargentog está 
sendo aproveitado para, atra
vés d« medidas «legalistas» 
conter o avanço das fôrças 
populares assim é que poi 
tôda parte se está a exigir e 
íechamènto do OGT, PUA, 
FMP, do Forum Sindical e' 
de tôdas as organizações de 
povo. A lei de segurança na
cional, lei Ilegal da ditadura, 
já começa a funeionar, fala- 
se também em votar a lega
lização da ilegalidade, ou se
ja, o estado de sítio.

Diante dêste quadre cum
pre lembrar a tôdas as pes
soas e movimentos compro
metidos com a libertação do 
pais, inicialmente, que n*U» 
podemos recuar, que precisa
mos manter tôdas as con
quistas do poro como o di
reito de greve, por exemplo, 
e que para isto, qualquer 
movimento isolado enfraque
ce e divide as fôrças do povo 
e poderá ter conseqüências 
imprevisíveis e que a Fren
te de Mobilização Popular t
o órgáo de coordenação da 
nossa luta. Finalmente, cum
pre lembrar ao govêrno e a 
quem possa interessar que 
está é uma hora de definiçáa 
e qne agora só existe dois 
caminhos e não mais que is
to . Ou o govêrno reprime •  
poro, e neste caso terá que 
Implantar uma ditadura, ou 
se apoiará, abertamente nêle 
para n&o ser engtolido pelos 
gorilas.



fn f i :  reação contra0?0™*3 ,em 
greve gera tumulto
f J-  ̂-?• V - ■ ' . • » C • ' ?

i O* alunos <ta FNF), con- > zendo para não respeitar a
decisão da maioria dos alu-: forme decisão tomada em 

''Assembléia Geral por maio
r ia  absoluta, entraram em 
yreve têrça-feira última, dia 

*17, contra decisão da Con- { . r m 
;*regaç8o, que vendo rejei- 
rtada a «listra tríplice* por 

ífcla elaborada pelo ministro 
i^aulo de Tarso resolveu, em 
%utra reunião, substituir 
*$enM um do# nomes que 
jeU elegera, já que o prof. 
"Nllt©* Campos, veio a fala- 
'«e-r, vítima de câneer.
| Uma célula áo IBAD no 
ttneio Universitário, o Grtr- 
ipo de Resistência Democrá
tica — GR D — grupo de 
ireacionários, tentou, com a 
, ajuda do- Diretor Eremildo 
Yiana. da polícia da Gua- 
Mbara, * mais alguns ele- 
«Matog estranho* à Facul- 
Çftâe, tumultuar a greve 
^úe era pacifica, tudo fa-

À Biecutiv* Nacional dos 
, Ftftudàntesi de Geologia le- 
, ,wm i»  ministro ria Eduea- 
çao iim memorial era que 

] expõe oe graves problemas 
, <?ue hoje afHgem as escolas 
;‘de Geologia <lo Rrasll, no seu 
j,setor tle orientação e admi- 
. «listra ç£k>. Pede a ENEGE a 
.! criação' oficial daqiielas es- 
■_ colas e a Substituição dos 
.. atuais orientadores do ensí- 
[ ao geológico por homens ea- 
t,paises e i*ealroeo(e interessa-

'tercftmblo Internacional da 
■|UNB promoverá no período 

compreendido entre 28 de 
!outubro e 2 de novembro, 

Belém (lo Para, o Semi- 
’ nftrio Latino-Americano de 
Vüeforma Universitária. O 
seminário terá como objeti- 

j to principal di#<‘Utir a« po
sições dog estudantes latino- 
ameri< anos na luta pela re
forma bem como estabelecer 
wcmi diretriz única. Ressal

ta a d a *, evidentemente, as 
^peculiaridades .Internas de 
■cada país. A unidade que 
‘ue dentará conseguir não 
J.«erá na base de um único 
'padrão, mas uh delermina- 
! çfio de «princípios» comuns.

INTERCÂMBIO 
; INTERNACIONAL

/  A partir da realização do 
x Beuiinârio dos Estudantes do 
Mundo Subdesenvolvido, a 
UNE tem estado sempre

nos tomada em Assembléia, 
mas que, afinal, foi manti
da.

LISTA TRÍPLICE ILEGAL

Manobrando a Congrega
ção, elegendo uma lista de 
três nomes dos quais era 
êle o único apto a assu
mir, o atual diretor da 

FNFi. prof. Eremildo Via
na, vem distorcendo a ver
dade para continuar no car
go. Tendo sido a primeira 
lista rejeitada pelo ministro 
Paulo de Tarso, a congrega
ção, interpretando a seu 
modo o ato do ministro, 
elegeu apenas o prof. Jorge 
Kingston, homem de con
fiança do professor Ere
mildo Viana, para comple

tar a lista. Acontece que o 

prof. Kingston é o autor da

dos em que o setor mineral 
seja o de maior incentivo à 
economia brasileira.

Segundo o presidente da 
Executiva Nacional de Geo
logia, Marcos de Arruda, 
«as escolas de Geologia, sem 
terem existência legal como 
escolas oficiais, vêm forman
do profissionais dos mais 
capazes, que realizam traba
lhos dos mais intensos bus
cando o progresso do país».

preocupada com a coordena
ção do movimento estudantil 
de todo o mundo e princi
palmente do mundo subde
senvolvido pois considera 
fundamental o papel dos es
tudantes dêstes países na 
luta de libertação nacional.

Como parte do planeja
mento da entidade máxima 
dos universitários brasilei
ros ainda figura a realiza» 
ção de um Seminário Inter
nacional de Cultura Popular,

No intuito de estender a 
todos os universitários êste* 
diálogos com os estudantes 
de todos os países será pu
blicado, ainda íste ano, um 
livro contendo tddas as dis
cussões do SEMS, bem como 
as teses dos delegados es
trangeiros. Com estas ini
ciativas a UNE tenta alar
gar a sua experiência bem 
como torná-la aproveitável a 
todos os estudantes do Bra
sil.

proposta que impediu o diá
logo entre alunos e profes
sores, e na oportunidade 
declarou que aceitou a in
dicação de seu nome ape
nas para «colaborar» com
o diretor.

LACERDA E GRD 
TUMULTUAM

- Diante da situação cria
da pela Congregação, des
respeitando decisão ministe
rial, os alunos não tiveram 
outra alternativa a não sev 
entrar em greve, greve es
ta que foi de protesto e por 
48 horas, contra a desones
tidade de alguns catedráti

cos, que aliados ao atual di
retor, querem manter a Fa
culdade desvinculada dos 
problemas brasileiros, e ser
vindo apenas à* ambições 

de um grupo, que vendo-se 

perdido, quer ficar no po-

A CASES _ Campanha de
Assistência ao Estudante — 
procurando integrar-se na 
atuai política do Ministério 
da Educação, vem tomando, 
através de seu nôvo diretor- 
executivo, sr. Roberto Pon
tual, uma série de medidas 
que virão atender as cres
centes necessidades estudan
tis, das suas agremiações e 
departamentos, abandonados 
que estavam, peio órgão en
carregado de lhes dar assis
tência .

Fazendo parte da Divisão 
de Educação Extra-Escolar 
do MEC, a CASES passou 
pela mesma reformulação 
que o ministro Paulo de Tar
so imprimiu ao Ministério, 
estabelecendo um critério de 
prioridades em tarefas, cujo 
desenvolvimento está previs
to até o final do ano. Como 
expmplo disto temos um do
cumentário que deverá estai 
pronto era outubro, abordan
do a questão do analfabetis
mo no Brasil, suas ligações 
causas e ' conseqüências, e 
outro, sôbre a Reforma Uni
versitária

PROGRAMA

Neste setor, a CASES tem 
mantido grandes atividades, 
planejando uma coleção de 
textos, apresentando dados 
sôbre os prlneipaig proble
mas do país, mõniit-nte <>.> 
educacionais. Serão publica
dos ainda: a) Dez monogra
fias sôbre períodos capitais 
de nossa história; b) I.ivros 
contendo documentos impor
tantes sôbre a História do 
Brasil.

É também de interêsse da 
classe estudantil saber que 
nesta semana a CASES ini
ciará a apresentação de um 
programa semanal na Rádio

der a qualquer custo, usah- 
do a fôrça para isto.

POSIÇÃO DA UNE

A UNE, divulgou nota 
oficial «reafirmando seu in
tegral apoio ao Diretório 
Acadêmico da Faculdade 
Nacional de Filosofia, úni
co órgão representativo do* 
alunos daquela casa» e «re
pudiando a ação dos ele
mentos divisionistas,, que in
conformados com a decisão 
democrática e majoritária 
da Assembléia Geral, apoia
dos pela polícia do famige
rado governador Lacerda, 
financiados peio ilegal e 
impatriótico IBAD, provoca
ram a invasão da Faculda
de (próprio federal) pela 
SS de Lacerda, agredindo 

estudantes e destruindo o 
material de propaganda do 

DA».

Ministério da Educação, pa
ra o qué solicita a colabo
ração das entidades secuda- 
ristas e universitárias, 

REMODELAÇÃO

É o diretor da CASES que 
afirma : «inicialmente torna
va-se imprescindível a am
pliação de noeso cadastro, a 
fim de se fazer ura levan
tamento de «lados que pu
desse fornecer uma visão da 
atual situação do estudante 
brasileiro. Hoje, já conta
mos com material relativo a 
casas de estudantes, restau
rantes e estudantis, grêmios, 
bibliotecas, discotecas, cine- 
C lub es, imprensa estudan
til, etc.

No setor assistencial, o 
plano de aplicação da CA
SES previu recursos para a 
instalação de unidades pré- 
fabricadas de restaurantes, 
nas regiões mais carentes do 
país, cuja maior vantagem 
é a rapidez com que se ins
tala, Já existe, por parte 
das entidades esíudantis, vá
rios pedidog neste sentido.

GRÉMIOS

Para o sr. Roberto Poa- 
fual a CASES «não poderia 
esquecer algumas providên
cias que se tomaram, visan
do desenvolver as atividades 
dos grêmios estudantis. Re
cebemos respostas a mais de
4 mil questionários enviados 
aos grêmios, e estamos pre
parados para elaborar um 
jjlano de incentivo às agre
miações estudantis secunda- 
rlstas. Com o apoio da UBES, 
publicaremos um manual sô
bre todos os Grêmios exis
tentes no pais, facilitando 
assim um maior conhecimen
to dos seus problemas, e tim 
entendimento mais amplo 
entre êles e a CASES».

maioria, mas

é derrotada
Apesar do candidato opo

sicionista Ehezer de Holan
da ter recebido 2.269 vo
tos dos 4.385 computados 
para a eleição da União dos 
Estudantes de Pernambuco, 
a vitória coube a José Tino- 
co, candidato da situação, 
que recebeu menos 150 vo
tos que o .̂ eu adversário.

Isto. aconteceu porque o 
critério eleitoral da UEP, 
chamado direto - percentual, 
não considera a maioria ab
soluta, mas a porcentagem 
alcançada pelos candidatos 
em cada uma das eseolas. 
Enquanto a oposição ven
cia nas grandes faculdades, 
como Medicina, por 334 vo
tos a 209, a situação obte
ve altas percentagens nas 
pequenas escolas, com o 
Educação Física, com 28 
votantes, por 15 votos con
tra 8, o que representa na 
realidade 65% e 35%.

Mas o que realmente se 
constatou foi, como afirma 
em nota o Movimento de 
Renovação e Unidade — 
oposição — , >uma vitória 
das fôrças progressistas do 
movimento estudantil e um 
apoio efetivo à UNE e às 
reformas de l>ase».

Ainda como exemplo de 
como funciona o critério 
direto - percentual, convém 
apresentar os resultados das 
12 Faculdades ligadas ao 
DCE -da Universidade do 
Recife, onde o candidato 
oposicionista conseguiu a 
vantagem de 277 votos, 
num total de 2.26S. Na 
Universidade Católica —  
762 alunos — com 66 votos 
de vantagem, a situação ob
teve 54% de maioria. Foi 
esta vantagem o principal 
fator da vitória.

rgs: morre o 

presidente 

num desastre
Roberto Brinco, presi

dente da UEE do Rio Gran
de do Sul, faleceu num de
sastre automobilístico ocor
rido no dia 14 de setembro, 
próximo às cidade de Ba- 
gé e Uruguaiana. O aciden
te se deu quando Roberto 
Brinco se encontrava, jun
tamente com o vice-presi
dente, Paulo Chochemore, e 
mais dois secretários da en
tidade (todos feridos no de
sastre).

Roberto Brinco era estu
dante da Escola de Enge
nharia da URGS, onde cur
sava o terceiro ano. Fôra 
eleito presidente da entida
de em maio, após uma bri
lhante atuação à frente da 
secretaria de ensino na ges
tão anterior.

A UNE, ao tomar conhe
cimento do lamentável aci
dente, decretou luto oficial.

geologia pede ao ministro, 

em memorial, melhor ensino

u n e : u n iv e r s id a d e  
n o v a  p a r a  a m é r ic a

A vice-presidência de íb-

política da cases é 
a mesma do ministro



M
sargentos reivindicam 

(gorilas querem negar) 

direito de cidadania

Na madrugada j i c  

beide ocorreu em B

A luta ilüS sargentos em 

nossas fOrças armadas nao 

é um movimento recente, de 

raízes curtas no cenário na

cional . Ela vem de longe, de 

mais tempo. - remontando à 

época eui que o Estado-Nô\o 

já se anunciava. Com a der

rubada tia ditadura, abri

ram-se novos horizoptes e, 

dentro e fora da vida mili

tar, surgiram homens que se 

Interessavam pela progressi

on integração doe sargentos 

»» vida p 'ftica, üo país.

A Cot“ :tuiç8o de 1046. 

•Inda e'v; Ja dos erros e 

Inspirada ainda por uma 

sombra de saudosismo do re

gime dc exceção em que vl- 

reramos quinze anos, inse

riu em um dos seus pará

grafos o veto ã elegibilidade 

das praças de pré-sargentos 

« suboficiais.

ORGANIZAÇÃO

j Com a crescente conscien

tização das amarras que se
. f —  - . ^  • 

lhes impunham, foram os

fargentOB, também, se orga- 

, nlznndo na futa pela con

quista <le direito* ■ politicos 

fundamentais. Superada a 

*fase inicia! de estabilidade 

dentro Oo j,ióprio organismo 

militar, iniciaram os sar

gentos o trabalho de reivin

dicação do ■ direito à elegibi

lidade.

I Em iuu dos seus artigos 

publicados na seção «Plan

tão Militar» (UH), Batista 

de Paula lembra : «Foi o sr. 

João Goulart, como presi

dente do PTB nacional, quem 

autorizou a Inclusão no par

tido dog primeirog candida

tos sargentos a cargos ele

tivos, enquanto o general 

Lott, como ín in ls t r o  d« 

Guer.-a, autorizava a candi

datura de um sargento no 

ttlo Grande do Sul».

Na Guanabara, durante o 

pleito de 1958, alguns sar

gentos conseguiram o regis

tro de suas candidaturas, o 

mesmo acontecendo alguns 

anog depois, quando o en- 

tao presidente do Clube dos 

SargentOg e Subtenentes do 

Kxéreito obteve votação de 

«íuase dez mil votos como

candidato à Assembléia Le

gislativa no Estado da Gua

nabara .

Nas últimas eleições, em 

vários Kstados «la Federação, 

diversos sargentos se candi

dataram. No Rio Grande do 

Sul o segundo sargento Aimo

ré Zoch Cavaleiro consegue 

expressiva votação, o mes

mo acontecendo em S. Paulo. 

Na Guanabara o sargento 

Garela Filho coloca-se entre 

os deputados mais votados 

para a Cftmara Federal. To

dos éles estribados em direi

to adquirido, reconhecido pe

lo próprio Tribunal Superior 

Eleitoral, através de sua re

solução 5.92t< e acórdão 

2.638.

INSTRUMENTO DE LUTA

A eleição dos sargentos 

não significa rnn ato de 

rebeldia para «’oiu a discipli

na militar, como se quis afir

mar, mas, pelo contrário, um 

instrumento de luta pela 

conquista de diversos direi

tos exigidos pelos milhares 

de sargento® espalhados em 

todo o território nacional. 

Assim, com representantes 

seus dentro dó Congresso, os 

sargentos teriam possibilida

des de Integrar-se às lutas 

do povo brasileiro pela li

bertação e conseguir a Lei 

de Promoções qne, como 

afirma Aimoré Cavaleiro, é 

a reforma de base para os 

sargentos, direito de con

trair matrimônio sem as li

mitações atualmente impos

tas.
REAÇÃO

Com a apuração das urnas 

nas eleições de KX52 verifl- 

cou-se maciça votação para 

candidatos sargentos, Era « 

vitória esperada. Vem daí o 

lnfeto da Intranquilidade. No 

llio Grande do Sul mobill- 

zam-se as fôrças antipopu- 

lares para Impedir a posse 

do sargento Aimoré Zoch 

Cavaleiro, eleito deputado 

por aquêle Estado. Em Sito 

Paulo, artlcula-se a «rea-
* V.. . -. V;' . x-.

ção», visando sobretudo ã 

cassação dos mandatos de 

candidatos acusados de «co

munistas», o mesmo aconte

cendo na Guanabnra e em 

outros pontos do país.

Levado o problema para o 

Supremo Tribunal Eleitoral, 

a fim de que êste determi

ne a posse dos cidadãos mi

litares legitimamente regis

trados e eleitos, prefere » 

nossa mais alta Côrte, ficar 

ao lado dos que vêem peri

go na representação popular, 

decidindo pela impugnação 

dos mandatos dos parlamen

tares escolhidos pelo Voto e 

optando, assim, pela inele

gibilidade dos nossos sar

gentos.

SITUAÇÃO ATUAL

O presidente da Repúbli

ca promete agir com o má

ximo rigor. A reação, em 

altos brados, continua a exi

gir a cabeça dos quase seis

centos «Inssurretos». Esque

cem-se qne na sublevação de 

Arngarças e .Taca rea canga, 

movimentos de caráter tu- 

multuário e nitidamente an- 

tlpopular, a palavra de or

dem foi ANISTIA.

Nn conjuntura atual pede- 

se punição rigorosa para os 

que. <Je armas na mão, lu

taram pelo reconhecimento

de um direito _ a posse de

•João Goulart eui agôsto de 

llXil.

Em tôdas as regiões do 

firas! 1 organizam-se comités 

de apoio aos sargentos. A 

UBES fé'/ realizar, em con- 

fori(ii>iade com a UNE, mag- 

uffica manifestação pública 

na qual os estudantes € os 

operários prometeram 'utar 

pela libertação dos sargen

tos prêsos e pelo reconheei- 

mento dos seus direitos polí

ticos.
MANIFESTAÇÃO EM 

S. PAULO

Em assembléia realizada 

nn Faculdade de Filosofia 

da Universidade <le S. Paulo, 

votou-se um ato de solida

riedade aos sargentos bra

sileiros esbulhados pela lei. 

Defendendo a elegibilidade 

dos sargentos, falou o sgto. 

Barreto, líder dos seus com

panheiros do Parque de 

Aeronáutica, condenando a 

prisão de vários lideres sin

dicais e militares, como o

sgto. Edgar Borges que, de

tido dia 12 do corrente, até

o presente momento continua 

prêso. Disse também que o 

«sargento vem das classes 

camponesas, média e prole

tária, logo leva para os quar

téis os mesnios problemas 

que têm suas classes. Esta 

é a principal razão pela 

qual os grupos econômicos 

negam a elegibilidade dos 

sargentos*. — «Entretanto 

__ continuou o orador — o 

sargento só é perigoso quan

do autêntico representante 

da classe social a que per

tencei. Lembrou ainda que 

na» eleições de l!).r>8-li)f>!t os 

sargentos, segundo decreto 

do Supremo Tribunal Elei

toral, a pedido da L’DN do 

Nordeste, foram declarados 

elegíveis. Por ocasião da re

núncia de .lãnio Quadros, es

d« seiscentos praças 

gas fôrças armadas 

tamento gerado peif

i Federai contra a 

Ministério da M arii1 

campo de aviação f< 

de tensão no Distri 

os pontos do país. 

aos militares subalt 

em grande parte ci( 

e estudantis mobilitflm 

Articularam-se os 

combate, canhões, t 

nadas na repressão 

nove e trir.ta minut 

dos, recolhidos e ce 

Marinha. Os jorna 

de Brasília . Um b  

então, quando não 

mente os ecos da 

fogo de Brasília” 

cas e tem um  senti 

(enfurecidos) eonV 

res. E uma nova 

nal efetivamente s< 

sargentos no proq 

com os operários.
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sargentos da AeronáutU 

servindo em São Paulo, dt 

carregaram os aviões que i 

viam bombardear o Palái 

Piratini no Rio Grande 

Sul, evitando assim o d( 

ramamento de sangue nur 

luta fraticida. Dai para

cais tia desolação

*  l l l f t  f  í f  f  '■ V :  %
- I 11 V 1 £H H

fiV

til

V«

J

ce

S€

ir

sc

in

Seiscentos homens, aproximadamente, da Marinha 
heróico de protesto encerrou-se por uns momentos. A luta 

dos soldados presos* Na foto, soldados
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jjio dia 11 um movimento re-

i kocíVií

direção e gsstos diferentes

J

psilia, dêle participando cêrca 

graduados e sargentos de nos- 

)  fato se deveu ao desconten- 

decisão do Supremo Tribunal 

rgibilidade dos Sargentos. O 

ia. a Central Telefônica e o 

■am por êles ocupados. Gran- 

Federal, logo levada a todos 

Manifestações de solidariedade 

Jrnos imediatamente sufocadas 

quartéis. Entidades sindicais 

m-se em apoio aos sargentos 

mandos m ilitares. Carros de 

jpas de infantaria foram ncio- 

ao movimento insurreto. Às 

s deu-se a piisâo dos amotina- 

:ados na área do Ministério da 

noticiaram o batismo de fogo 

Lsmo para nós desconhecido até 

iviam ainda desaparecido total- 

tima gorilada. O “batismo de 

ve*te-se de novas característi- 

j  inteiramente nôvo: os gorilas 

seram de perto bens domado- 

se da luta de libertação nacio- 

inaugura-a da participação dos 

so político, ombro a ombro 

imponeses e estudantes.

dias de hoje, n conscientiza- 

ç8o fia classe e de sua fôr- 

çh como unidade política foi 

rápida. Afirmou, também, 

que existe franca discrlini- 

naçfio ' contra os sargentos 

progressistas, porquanto vft- 

rlos colegas cte farda, utili-

Or. canhões cruzaram  as largas avenidas de Brasília. Havia uma reivindicação jiSiu á l  : *— 
o direito. Há, na foto, a preocupação e o braço cruzado. Canhões apontando para laclo* dive. *ec 

são oe direitos em choquí. Vencerá, por fim, o cio povo, o dos sargentos Fc‘.o '

zados pela burguesia e sub

missos aos grupos que sus

tentam o govêrno fascista de 

SBo Paulo, têm, normalmen

te, os seus registros deferi

dos pelo TRE e são empos

sados »em maiores proble

mas,

quem são os sargentos

e /«■‘Onáutica, se encontram prêsos no navio Raul Soares. O gesto 
t luta, cá fora, continua: pela elegibilidade dos sargentos e anistia 
« quando «e dirigiam, sob escolta, para o navio-prisão

O recrutamento da oficialidade brasilei

ra faz-se principalmente na ceasse média, 

enquanto que os sargentos -são originários 

de camadas inferiores dessa classe e em 

grande parte de áreas rurais, já que é dos 

campos a maioria das praças nas fôrças ar

madas brasileiras.

Iniciando a carreira militar como solda

do, convivendo com êles na rotina, o sar

gento está apto para compreender real

mente 03 problemas das classes inferiores, 

além da sentir diretamente o impacto da 

carestia pelo nível de seus vencimentos.

Por outro lado, a crescente complexida

de do armamento passa a exigir maior pre

paro intelectual para seu manuseio, o que 

dá condições de conscient'iação aos sar

gentos. Soma-se a isto o fato de, ao ver 

fechados os horizontes na organização mi

litar, que lhes antepõe imensas dificulda

des no acesso ao oficialato, procurarem o 

meio civil, ingressando nas escolas supe

riores, criando uma identidade entre o 

meio estudantil e o meio dos sargentos. 

Tais fatôres deram origem a um processo 

rápido de politização dos sargentos, de im

portância fundamental ao se compreender 

que côbre êles repousa a estrutura militar 

e srca eficiência, já que:

1. —  são mais numerosos que os ofi

ciais;

2. — estão em contato direto com as 

praças;

3. — são o último degrau da hierarquia

militar profissional, pois as ^

são transitórias.

Vários episódios assinalaram ni-

portância, principalmente os de ,le

1961, no RGS e Brasília, contribuiruiü pa

ra uma maior consciência de seu p-ipet.

A capacidade de organização dos sar

gentos manifestou-se logo, no fato de es

colherem representantes políticos de sua 

classe, etapa normal de sua emergência na 

vida nacional. Foi aí que esbarraram na 

ordem vigente, discriminatória, que lhes 

impedia o simples direito de cidadania: vo

tar e ser votado. A decisão do Supremo 

Tribunal foi apenas a culminação dêsse 

processo discriminatório. Depois de consa

grada pela vontade popular, na ?ua luta 

pelo direito da cidadania, viram-se os sar- 

. gentos diante de um fato consumado que 

esgotava suas possibilidades legais de luta. 

O episódio de Brasília foi uma campainha 

de alerta. As únicas vítimas encontram- 

se ao lado dos sargentos.

A violência contra êles é da ordem dis

criminatória e sonega às praças e sargen

tos, como de resto aos trinta milhões de 

brasileiros analfabetos e maiores de 18 

anos, o próprio direito de cidadania; é a 

violência daqueles que baseiam sua «or

dem» na fôrça e entram em desespero so 

ver periclitar as suas estruturas. Os sar

gentos são hoje fôrça consciente, integra

da na luta popular. Ninguém de boa fé 

pode negar-lhes a justeza das reivindica

ções, mas apenas opor-lhes sua reação de- 

sesperadr
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presidente do forum: mesmo sem nós 
greves  de santos existiriam

Expttçaado que a* greves 
operárias não são feitas pe
lo forum. e sim pelos tra
balhadores, que at fariam, 
com seus sindicatos m *s(uo 
que o Pofiino Sindicai «fio 
existisse», o presideme do 
Stiidicato dos Metalúrgicos e 
tio forum Simlicai <le J'cui 
teg fte. Sanfos. Yitelbiao Ker- 
íeirn de Sousa culpou a po
lítica das ciasses dorofr,au
to* peia? dificuldades por 
((i-ti passa o operariado.

&ôbi'e s< campanhas da 
ire prensa conira o Foram, 
disse que a despeito . le ser 
climado de entidade sub
versiva. ilegal e fantasma, o 
Forum é registrado em Car- 
triio, aiétu de sêü reĉ uUe- 
c'iío pela Cftmara Municipál 
de Santos como sen<'o' de 
oilüdade p«bli<-a».

O Forum Sindical j ■ I >(-- 
baies foi fundado ere Vj~y- 
por ura grupo de dirigentes

fiiidioai«. eui virtude de S“r 
Sautos uma gidade fessen-- 
ciaimenfo de trabalhadores 
Participa e organiza io<H 
movimento do operartad > n» 
tsixada santista. e tem p< r 
iKincIpio realizar reuniões <* 
ct-nferènrias. procuran li di
vulgar tudo o que diga1 i as
peito ã evolução sociai 0a 
class« « sua participação i»« 
processo político do pais.

O FORUM POR DENTRO 

«A diretoria do Foram é 
-»lula anualmente, prossegue 
' ielbiuo Ferreira de Sousa, 
e dela fazem parte o presi: 
<it-i(e do .Sindicato dos Cou- 
íOientes d« Pftno de Saotos

Orlando dog Santos, e como 
J* secr<»*rio Alberto Pires 
t-aibosa. diretor do S.ntlieti- 
to dog Portuários. Todos os 
sindicatos de trabalhadores 
d i baixada a êie pertencem, 
atéii' das associações ‘le ato- 
s> ntados. Sindicatos rurais

r.o litoral. e as associações 
do» servidores miHi>ipa!s 
da? cidades de Santos, Gua 
ru.‘á, Sgo Vicente e Cubatão 
'Iodos os. membros dos sin
dicatos filiados sfio mem 
*>rr.s natos do Foruui. .

CGT, UST E CONCLAP
Perguntado sóbre t posi

i lo do Forum quanto a luIiíc 
Siudical dos Trabalhador-s
_ UST .i sse o presi -
d"r.te do Sindú-ato do-< Mc- 
ta'ärgieos e do Forum Sip 
di cal:

«Como órgão de trabaliva 
doies merece u nosso râspt.- 
t«. mas se tiver o intiVto d< 
dividir o movjmento oporá- 
T'o. tem o nosso repúdio

«Quaut-o ao desel > ias 
fórças reacionárias —; cou 
tiiiua ViietbiiM» Ferreira c* 
Sousa _  de echar&n c
< (t'I a UNK. 080 se jus- 
t.H'<n, pois os rabalhadores 
e estudante« lutarão w.A os 
dliiraas c<>Dseqiièucias ou áã

fesa de seus órgãos, pxl? é* 
tes eiisieiu em razáo dos 
sindicatos, das Feder.içOes. 
das Confederações de traba 
lhadores, e a UNE como ór 
são .máximo de represetitn- 
,;So estudantil. Na área do 
poífei econômico existe uma 
<‘!itidade'idêntiea. o Conciap 
çtie congrega homens da in " 
■I'*Stria e do comércio».

I BAD É OUTRA COI8A
O presidente' do Forum 

Sindical de Debates a fit mi 
que teui virtude do fe ha 
mento de lira órgâo rea.-to
f.ário e antinacional couw > 
1BAD, njío se pode quever 
agir da mesma forma quau 
to a entidades que realraen 
te representam trabalhado 
res e estudantes, que lmanr. 
peio bem-estar e o desenvol
vimento do pafs, e que tão 
estão, como o IBAO, a s?i 
viço de fôrças estrangeiras, 
corrompendo- a democracia 
brasileiras».

. GREVE DE SANTOS

Itesmemindo que a greíe 
ile Santx̂ s tenha sido sus
pensa .sena entendimentos 
com o* trabalhadores, o pre
sidem« do Forum Sindical 
de Debates esclarece que «o 
presidente .)»ao Goulart e o 
ministro do Trabalho, Amau- 
ri Silva prometeram solucio
nar o problema dos enfer
meiros. reajustando os seus 

' salários, pedindo, ao mesmo 
rempp, o término da grere 
ínt face dos prejniicos que a 
mesma vloha causaudo • ds 
possibilidade de sua exten
so  por todo o território na
cional».

«O Forum rennlu os pre
sidentes dos sindicatos, 8 
não havendo mais nenbum 
líder prêso, resolveu, por 
unanimidade, suspender a 
greve. Os enfermeiros con
tinuaram até que. atendidas 
suas reivindicações, volta
ram ao trabalho».

patrão firma pé: propriedade foi tema 
bancário em greve He estudantes em bh

Os bancários da Guana

bara entraram em greve, 

reivindicando reajustamen

to salarial na base de 75 %, 

com um mínimo de 15 mil 

cruzeiros, reconquista de 

estabilidade aos dois anos 

de serviço, pagamento de 

salário família de mil cru

zeiros por ..epetidente.

Em assembléia realizada 

no Automóvel Clube no dia 

2? de ag-ôgto, os. bancários 

formularam a proposta que 

seria levada aos emprega

dores. Mas, antet mesmo do 

encontro, os intransigentes 

banqueiros, alegando que a 

proposta dos trabalhadores 

era um absurdo, e classifi

cando-os de «casta privile

giada!-, deram ert iada no 

Tribunal Kegibiíal do Tra

balho da solicitação de dis

sídio coletivo.

No entanto, o censo sala

rial realizado pelo Sindica

to dos Bancários revela que 

66% <ia ciasse ganha me

nos de 35 mil cruzeiros, en

quanto os lucros dos ban

cos sobem vertiginosamente, 

pois somente os 25 maiores 

bancos do Tstado auferiram 

no ano de 1961 lucros de 

22 bilhões, em 1962, 42 bi

lhões e em. 1963 —  em ape

nas 6 meses —  lucros de 32 

bilhões.

GREVE DE PROTESTO

A intransigência patronal 
recebeu a resposta na gre
ve de protesto e advertên
cia de 12 de setembro.

Agora foi decretada nova 

greve, desta vez por tempo 

indeterminado: até que os 
banqueiros atendam às rei

vindicações dos trabalhado

res. Na t*rde de ontem foi 

realizada audiência entre 

patrões e empregados no 

TRT, para onde o Sindica

to dos Bancários convocou 

os 30.000 trabalhadores da 

Guanabara.

OUTRAS
REIVINDICAÇÕES

Alétn das reivindicações 

citadas, outras fazem par

te da proposta apresentada 

aos patrões pelo Sindicato 

dos Bancários: adicional de 

12 mil cruzeiros para car

gos em comissão, antecipa

ção a partir do próximo 

ano a ser compensado no 

ano seguinte, de 5 0 so

bre o acôrdo agora reivin

dicado, majoração da taxa 

de salário-mínimo para os 

funcionários da portaria e 

da escrita, na base de 30 a 

60 por cento, respectiva

mente, e a fixação do sa

lário dos trabalhadores com 

rr.ais de 30 anos dé serviço 

na proporção nunca infe

rior a cinco vêzes o salá

rio-mínimo profissional.

Por oito dias, estiveram reunidos em 

Belo Horizonte os estudantes de Direito 

das inúmeras faculdades de nosso país. 

Contando com a presença de mais de cem 

delegados de catorze Estados (só náo com

pareceram as delegações do Piauí. Ceará, 

Alagoas, Espírito Santo e Mato Grosso) a 

Semana Nacional de F/studos Jurídicos es 

tudou um ampio ternário ligado à proble 

mát.ica da Revolução Brasileira.

O maior númeio das teses apresentadas 

versou sóbre problemas ligados à Reforma 

Agrária e ao Direita de Propriedade. Vá

rios outros aspectos do nosso direito po

sitivo foram abordados, em busca de so

luções jurídicas para o momento revolu

cionário que atravessa o país, sem se cair 

na vã formulação especulativa das classes 

dominantes.
ORATÓRIA É CONCURSO

Kealizou-se também mais um Concurso 

Nacional de Oratória, que resultou em jul

gamento discriminatório por parte da Co

missão Julgadora composta pelo reitor da 

Universidade dc Minas Gerais e algjir.s ca

tedráticos vitalícios. O representante de 

Pernambuco, José Edwaldo Tavares Bor

ba, após vibrante e revolucionária alocução, 

foi usurpado na conquista do título maior, 

do que resultou violento protesto do ple

nário contra a Comissão. Com a vexatória 

situação, nada mais restou aos professores 

dela componentes que a retirada pouco 

horvoKa do local da sessão, sob vaias.

ENED, SUCESSÃO

A Executiva Nacional dos Estud: tes 

de Direito, organizadora do conclave, rea

lizou eleições, ser.do a nova Diretoria com

posta por elementos da Bahii., local do 

próximo encontro. Seu nôvo presidente é 

o cadémico José Romélio, da Faculdad« 

de Direito da Universidade da Bahia. JC 

sucessão dirigiu-se para êsse Fstado, prin

cipalmente, por encontrar-se em greve eon- 

tra os Estatuto da Ordem dos Advogados 

do Brasil, recentemente aprovado, fiste di

ploma legal contém dispositivos altamen

te discriminatórios em relação aos acadê

micos de Direito e mesmo aos profissionais 

economicamente desprovidos. Foi aprova

da, na sessão plenária final, resolução d* 

apôio ao movimento dos estudantes bai$* 

nos e de luta nacional contra aquêle Esta

tuto, havendo, ainda, sido recomendad% 

aos Estados que possuirem condições pfvrift 

tal, a deflagração de greve. Elaborou-se, n4  

Semana, um anteprojeto de lei que md» 

difica algun* dos seus artigos, os discrim» 

natórios, que será encaminhado ao presi« 

dente Goulart, a fim de qúe o transformé 

em mensagem ao Congresso Nacional.

TESE É VOTO DE LOUVOR 

Como um dos trabalhos de maior impor*« 

táncia da Semana destacou-se a tese apré» 

sentada pelo académico Luís Felipe Ribei

ro, da bancada do Paraná, sóbre Filosofia 

do Direito. Com o título de <Direito For

mal: Direito de Classes Bomir.antes» foi 

discutida durante aproximadamente cineé 

horas, em que se analisaram as posições 

materialistas e idealistas da filosofia do dN 

reito contemporâneo. Aprovada, após prtf» 

dutivo debate, foi merecedora de voto òê 

louvor, pela contribuição impoitante qu« 

veio a dar ao estudo da realidade de nos

so direito.



universitárior

e c i n e ma

barravento, filme «maldito»

Realiaou-se na semana de 20 a 24 de agóst 

no Estado da Guanabara, o I  Encontro Estadu:

de Cineclubes Universitários. Seu patrocinador, o 

Grupo de Estudos Cinematográficos da União Me

tropolitana de Estudantes, reuniu na Guanabara 

diversos cineclubes para discussão de um  ternário 

que englobou o Cinema Brasileiro, a Cultura Po

pular e o Cinema na Universidade.

“Cineclubismo em face do Cinema Brasileiro 

atual” é a tese aprovada na IV  Jornada Nacional 

de Cineclubes, em Pôrto Alegre e que o GEC dis* 

cutiu e aprovou em seu encontro.

cinco vezes favela

ra generalizada é hoje no 
Brasil um dado histórico. 
Produzimos muita coisa e 
aentimo-nos capazes, mais 
cedo ou um pouco mais tar
de, de produzii qualquer 
coisa. Até filmes. No terre
no cinematográfico, com 
efeito, a mentalidade im
portadora foi particular
mente tenaz. Chegou, po
rém, o momento de vencê- 
la também nesse reduto. 
Hoje o adversário princi
pal do cinema brasileiro 
não é mais uma mentalida
de colonial em vias d; pere
cimento. O inimigo hoje não 
está mais dentro de nós. Es
tá fora e se reduz ao siste
ma de interesses constituí
do em tôrno da importação 
de filmes. Pois chegou a ho
ra do cinema estrangeiro 
deixar o brasileiro existir.

Chegou a hora de cessar a 
sabotagem daqueles que, a 
exemplo dos senhores Harry 
Stone, Herbert Richers e 
Luís Severiano Ribeiro Jú
nior, cujo papel tem sido, 
como representantes diretos 
ou indiretos dos interesses 
antinacionais do cinema es
trangeiro, o de retardar a 
eclosão de um cinema na
cional.

Chegou a hora de ser di
ficultada a importação de 
filmes. Por^ uma política 
protecionista de barreiras 
alfandegárias e sistemas de 
contingente indc até, even
tualmente — e por que 
não? — à nacionalização do 
comércio exterior em ma
téria cinematográfica.

A cristalização dêsse mo
vimento de independência 
cinematográfica poderá se 
precipitar de um momento 
para outro. A corporação 
cinematográfica brasileira 
experimenta um sintomáti
co desejo de ação e a sen
sibilidade dos podêres pú
blicos nacionais está sendo 
aguçada dia a dia para a 
problemática cinematográfi
ca, a ponto de esperar-se 
que o Geicine exista afinal

e totalmente para a exe
cução de seus objetivos.

Está ficando claro para 
todos que, na atual etapa 
da história brasileira, o ci
nema precisa assumir uma 
posição de vanguarda, como 
expressão da consciência na
cional no processo de nos
sa emancipação.

Por isso mesmo devem os 
filmes brasileiros refletir 
mais lucidamente e mais co
rajosamente a realidade de 
nosso tempo e meio.

Dentro da conjuntura pre
sente, o Cineclubismo, que 
ora tanto se desenvolve en
tre nós, terá de adquirir 
também o sentido desta no
va época. Tendo vivido até 
hoje, sem uma ligação mais 
conseqüente com os esfor
ços dos que vêm tentando 
a criação de uma escola ci
nematográfica independente, 
necessitam os cineclubes as- 
soclar-se aos produtores, 
realizadores e técnicos nes
sa tentativa, do mesmo mo
do, esperando dêles que 
compreendam a colaboração 
que lhes pode assegurar o 
cineclubismo.

A partir dêsse espírito, os 
cineclubes reconhecem a ur
gência de se fundarem cur
sos de cinema de todos os 
níveis, com a intensificação 
dos já existentes. No cum
primento dessa missão, esta
rá sempre reservado um 
grande papel à Cinemateca 
Brasileira, cuja crise pre
sente será superada com o 
apoio de todos, a 'fim de 
que continue nutrindo a 
cultura cinematográfica no 
Brasil.

Competiria, enfim, ao ci
neclubismo brasileiro, caso 
se sentisse com vitalidade 
para tanto, reivindicar para 
si a missão histórica, de de
tonador dos acontecimentos 
que culminarão na flores
cência de uma indústria ci
nematográfica brasileira.

Pôrto Alegre, 18 de ju
lho de 1963.

Não adianta ter idéias 
certas no tempo errado. Não 
adianta, mas ajuda. Foram 
úteis 03 esforços que su
cessivamente durante quase 
60 anos tentaram fazer fil
mes no Brasil.

Não venceram e não po
diam vencer. A tentativa de 
se criar o artesanato de fil
mes data, entre nós, da épo
ca em que quase todos o’ 
bens para consumo vinham 
do estrangeiro, do palito aos 
primeiros automóveis. Já 
então o filme era conside
rado como algo necessària- 
mente estrangeiro: francês, 
dinamarquês, italiano e, a 
partir da primeira grande 
guerra, sobretudo america
no. Na década de vinte, os 
ensaios de indústria de fil
mes brasileiros tiveram 
que enfrentar não apenas 
uma generalizada mentali
dade importadora, ma: igual
mente uma vigorosa estru
tura de interêsses solidários 
em tôrno da importação, dis
tribuição e exibição de fil
mes.

As décadas de 30, 40, 50 
até pràticamente nossos dias, 
conheceram novas tentati
vas, sempre acompanhadas 
de perto pela frustração. Só 
vingou a produção de um 
tipo de cinema que o es
trangeiro era obviamente in
capaz de produzir: as fitas 
popularescas com alguma 
raiz no circo e no teatro 
ligeiro do Brasil, mas so
bretudo vinculadas ao rádio, 
ao disco e mais tarde à te
levisão. Nos esforços pela 
criação de uma indústria ci
nematográfica brasileira es 
■sucessivos malogros não im
pediram que a luta se pro
cessasse, gradativamente, em 
níveis sempre superiores.

Os pioneiros foram ven
cidos, mas contribuíram pa
ra que nós cumpríssemos a 
nossa tarefa que é a de ven
cer. Pois o tempo certo che
gou.

A mentalidade importado-



Rio, 20 de Setembro de 1963 M O V I M E N T O Pá g 11

movimento 
dos jornais

o estado de s. paulo

O movimento do» sargentos eclodido liá poucos dias 
ew Brasília, mobilizou novamente a atenção popular para 
problema da elegibilidade dos sargentos. O assunto já tem 
sido matéria de dehaíe há vários anos. tendo voltado à 
baila por oc««lão dos últimos pleitos eleitorais.

Divide-se a opinião pública entre os que acreditam que' 
«todos sSo iguais perante a lei», logo, para êstes, quem 
vola, paga impósto, sofre sanções quando negligencia seus 
deveres políticos, tem também direito de ser votado e os 
fjue opinam que loucos, analfabetos, encarcerados e sar
gentos não merecem o assento na Cadeira de representa
ção popular.

Rui artigo que mais parece brincadeira, «o estadão» 
do dia 15 pp. mostra por a mais boas razões fundamen
tais e lógicas pelas quais sargento não pode ser votado. 
E. caso o seja, não pode nem deve ser empossado.

O trabalho batizado com o título «O princípio da ine
ligibilidade» conta-nos que somos um país atrasado, com 
problemas que em qualquer país onde o povo tivesse atin
gido àquele grau de evolusão, sem o qual não pode haver 
regime realmente denmcrático, não sriain concebíveis.

Diz o velho baluarte de não meuas antigas idéias: «se 
analisarmos mais de perto a questão (elegibilidade) veri
ficaremos que se o legislador andou bem impondo essas 
restrições ao grupo taxativamente citado na Carta Magna, 
melhor ainda procedeu quando vetou a participação da
quela classe de militares (sargentos) na vida política do 
país».

Continuando em sua peroração, o jornal de Juliuho 
Mesquita afirma : «a participação dos sargentos nos plei
tos eleitorais seria a introdução nos comícios de um ele
mento de que a demagogia não deixaria de lançar mão 
para ameaçar os adversários e trazer o país constantemen
te sob o risco de ver os seus problemas políticos solucio
nados i>elas armas. R* o que êstes dois anos de desman
dos demagógicos irrefutavelmente no» provam».

Demonstrando seu inequívoco desprezo pelo qoe seja 
povo e pelo que êle significa nos meios militares, repre
sentado que está pelos sargentos, o jornal de «seu» Juli- 
nho sae-so com esta definição de «Democracia» que mais 
merecia figurar 110 «best seller» — «A Burrice Ao Alcan
ce de Todos»,' do que nas respeitáveis colunas do «esta
dão» : «Democracia, já o temos dito não é sinônimo de 
mediocracia, nem significa nivelamento por ba ixo. De
mocracia, ao contrário, é o regime que mais exige do povo 
e seus representantes, um sólido cabedal <le cultura».

Como vemos sargento, para o «Estado de São Paulo» 
é a mesma coisa que iletrado, ignorante, desprovido do 
sólido cabedal de cultura necessário para conhecer ospro-' 
bieuias do pais.

subversão em marcha

última hora
Analisando o problema da elegibilidade dos sargentos 

e a atuação do 1BAD no assunto, o «Plantão Militar» de 

«Última llora» de 17-9, assinado por Batista de 1’aula, diz 

«Em 1958, no Rio de Janeiro, dois ou três sargentos obti 

veram registro como candidatos. Em 1960 uma figura 

das mais conhecidas nos meios militares, o sargento Paiva 

Melo, ingressou no PTB e disputou as eleições na Gua

nabara, como candidato a deputado estadual, tendo mais 

de sete mil votos. O registro de candidatos-sargentos na 

Justiça Eleitoral era pacffico. Até que nas eleições de 

1961 entrou em cena o 1BAD com todo o seu poder eco

nómico e, através dos serviços de um advogado «aragar- 

ciano», conseguiu dar entrada na Justiça eleitoral no pri

meiro recurso contra registro de candidato-sargento. As 

sucursais do IBAD nos Estados tiveram o mesmo proce

dimento. Os recursos chegaram aos Tribunais Regionais, 

tendo o do Rio (Jrande e o de São Paulo negado registro 

aos candidatos-sargentos. E êsses recursos chegaram ao 

Superior Tribunal Eleitoral que, surpreendentemente, os 

acolheu, para que agora 0 Supremo Tribunal Federal, sem 

entrar no mérito da eonstituçionalidíde ou não do texto 

da Carta Magna, deixasse de tomar conhecimento do re

corrido. Forneceu a mais alta Côrte de Justiça do país a 

matéria prima para a rebelião de Brasília, com as re

percussões que todos nós conhecemos.

Visita o Brasil <1 presidente Tit# da lugogiavia, nuia 

atentado frontal k consciência democrática de nosso povo 

e violando a paz da família brasileira.

Não se pode compreender o convite feito por 11111 país 

ocidental e cristão a um chefe de Govêrno partidário de 

uma ideologia exótica e hostil aos princípios em que se 

fundamenta a nossa Sociedade.

Agentes treinados em Havaua, Praga, Moscou e agora 

também em Belgrado especializam-se na subversão da or

dem, na supressão das liberdades individuais e 11a revo

lução sangrenta que joga irmãos contra irmãos.

Congratulamo-nos com as autoridades lúcidas dêsse 

Estado que em memorável vigília cívica recusaram-se a 

dialogar com um dirigente cuja posição é sabidamente 

contrária ã liberdade de opinião.

NOTA: o artigo visa analisar o tema sob aspecto in

teiramente nôvo.

Tristezas não pagam dívidas. . .  mas 
impressionam o credor

Suzanne Labin não é socialista nem aqui nem na China. .. 
principalmente na China

— Será que o sr. Moisés Lupion que responde a processo por 
venda de praças públicas vai ter seu mandato cassado pelo Supre
mo Tribunal Federal?

— Claro que não Êle não é sargento...

-- O senador JK disse que não está nem na direita nem na es
querda nem no centro.

— Então deve estar por iora

E quando o sujeito disse que o Felipão podia ser sádico, vio
lento mas, no entanto, gostava muito de crianças, o outro per 
guníou:

— Com que môlho?



*i peso da espera

Confiando  em que os empregadores cum prir iam  o Contrato  Coletivo de T raba lho  com êles assinado em junho , os m arítim os  aguardaram  dois meses 

aceitando a desonestidade dos patrões, para só com ameaça de greve fazer com que o Contrato  fôsae cum prido . Assinado sm 18 de junho , hom o

logado pelo M in istério  do T raba lho , e publicado no «D iá r io  O fic ia l»  em dois d» agôsto, o Contrato  não teve, na época, nenhum a oposição, dos patrõs«. 

que só lo steriorm en te  negaram-je a cumpri-lo. Mas a greve, arm a de que se valem  as trab a lh a d o re s  para fa ie rsm  va ler s eu j d ireitos, in tim idou

os ampregadores, que vo ltaram  atrás

a be leza  do gesto

! ;•

f  '

Os alunos da Faculdade 

Nacional de Filosofia entra

ram em glreve a semana 

passada, obedecendo a uma 

decisão tomada era Assem

bléia Geral, quando 249 vo

taram a favor e 60 contra. 

A greve, foi em protesto à 

decisão da Congregação, que 

se nega a dialogar com os 

alunos, tentando eleger um 

diretor de maneira ilegal. 

Acontece que na FNFi, ain

da existem certos alunos — 

poucos —• que pensam co

mo o atual diretor da Fa

culdade, como o governador 

Lacerda, a quem recorre

ram, para, aproveitando-se 

da violência dos policiais, 

furar a greve. Mas os de

mais, unidos, e tendo a 

apoiá-ioK a coragem e a be

leza das alunas, mantiveram 

a greve.

. i i i i  > ,> ‘ ■)> i r.f.
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í
enta-se- então- 2 mil 
s no custo deste mi- 

0  que não acontece 

, grandes companhias 
a Hanna, que tém 
ivios propriòs prontos 
■eceber o minério e 
ortá-lo ao mercado 

nidor. A conclusão 
é de que o preco 6o 
o do ‘ pequeno mine- 

será sempre mais

£J 'o do que o da Han- 
m exemplo pratico do 
stá acontecendo está. 

o da Ferrobel, empre- 
ida pela Prefeitura
lo Horizonte para ex- 
o minério do mum- 

ser obrigada a expor- 
itravés da Mannes- 
empresa estrangeira 

pera concorrendo na 
região.

nto ao caso dos fre- 
oje ninguém nega a 
riedade das condições 
ntral para o transpor
te minério, assim co- 

importancia do frete 
mputo geral das ex- 
ões de ferro. V p s  

pouco mais de um 
s companhias faziam 

nsporte por caminhão 
!r$ 1.700,00 a to.

Hoje o frete da 
al foi elevado de 30%. 
ndo agora Cr$ ..........

I.Soo. 00. E a Central 
não é obrigada a financiar 

a* companhias estrangeiras 
para auferirem lucros na 
Brasil.

Km resumo o aumento" do 
fretè só prejudicou mesmo 
o interesse dos grandes 
grupos pois os “pequenos
minnra.Vores” já não têm 
condições de exportar pres
sionados pela propria poli
tico desenvolvida p e l o s  
trusies.

KSCANDALOS DA 

HANNA

O truste do minério é tão 
podetoso que maneja, por 
meio de politicos ligados à 
Hanna, verbas norte-ameri
canas que são essenciais ao 
desenvolvimento do Brasil. 
Die«’ Pearson e Jack An
derson- jornalistas norte- 
americanos- contam que em 
19.5H Walter Moreira Sales, 
em»o na Embaixada do 
Brasil em Washington, foi 

convocado pelo presidente 
da Hanna (então secretario 
do Tesouro e presidente do 
Eximbank), George Hum- 
«■'fi.ey para discutir um em. 
préstimo de 300 milhões de

dólares. O emprestimo não 
foi concedido nesse valor. 
Pouco depois o Brasil can
celava um contrato de car
vão que já vigorava hávia
10 anos com a Eastein Fuel 
and Gas. A seguir o Brasil 
assinou um contrato, nos 
termos do cancelado, com a 
Consolidation Coal Compa- 
ny, pertencente ao Grupo 
Hanna. Lopo depois o pre
sidente do truste (e tam
bém do Eximbank* assina
va nm em oi es i. mo. de 3 5 
milhões de dólares para o 
Brasil.

NO BRASIL

A Hanna formou um "hol_ 
ding” para agir no Brasil. 
São quatro empresas: Com
panhia Auxiliar de Trans
portes (para o transporte do 
m n e r i o  e x t r a í d o  
de Minas Gerais); Compa
nhia de Mineração Aguas 
Claras para operar as mi
nas; Mineração e Industria 
Vai“ do Paraopeba. pro- 
prietaria dos terrenos, e ja 
zidas’ ç a Mineração Mor: o 
Velho S. A., cuja função é 
cobrir a retirada do “hol
ding” no negocio do ouro, 
evitando os problemas tra
balhistas que vão surgir 
ouando fecharem a m ina  de 
Morro Velho.

m uma subsidiaria só para cuidar dos transportes: é a Compa- 
1 Hes, que opera vagões, locomotivas, pessoal etc., nas linhas da 
’ irro Central do Bra"sil, pagando a esta apenas pedágio.

A Hanna Corporation tem grande po
derio politico nos Estados 1’nidos. Se
gundo consta, por sua obra foi eleito 
presidente Willian Mac Kinev. Seus di
retores são homens-chave na politica 
dos KL A, com grade poder de pressão.

São os seguintes alguns nomes que 
aparecem ligados ao truste de minério 
norte-americano:

(ieorge Humphrey — Norte-ameri
cano. Presidente da Hanna Corporation; 
Ex-secretario do Tesouro do governo dos 
Et A, no periodo de Eisenhower.

John Foster Dulles Jr. — Norte-ame
ricano. f ilho do falecido Secretario de 
Estado dos E l A. É o diretor do truste no 
Brasil.

Ralph Martin — Norte-americano. 
Diretor da Hanna Co. no Brasil.

Odin Andrade — Brasileiro. Colu
nista social em Minas, ligado à Hanna e 
com a incumbência de fazer relações pu
blicas na imprensa.

Ainda os seguintes elementos estão 
ligados ao truste do minério, através da 
firma CONSCLTEC, que tem contrato 
com o truste, funcionando como firma 
de consultas:

Lucas Lopes — Brasileiro. Ex-mi- 
nistro da Fazenda do Brasil.

Roberto Campos — Brasileiro Atual 
embaixador do Brasil nos Estados Uni
dos.

João Batista Pinheiro — Brasi
leiro. Coordenador do grupo de explora
ção do minério de ferro.

Mario Pinto — Brasileiro. Ex-dire- 
tor da Oacex do Banco do Brasil.

Jorge Schilling — Brasileiro. Dire
tor da Estrada de Ferro Central do Brasil 
(com quem uma das subsidiarias da 
Hahna mantem contrato).

■HH



IGREJA CATÓLICA E AS 
LIBERDADES MODERNAS!

“A liberdade e a responsabilida
de pessoal, a sociabilidade e a or
ganização social, o progresso au
têntico, são valores humanos, pois 
é o homem que se realiza e deles 
se beneficia, mas são igualmente 
religiosos e divinos se os consi
deramos em sua fonte” — estas 
palavras de Pio X II na Radio Mc nr 
fcagem do Natal d'e 1956, exprimem 

a sintese de um longo processo his
tórico em que a Igreja se confron
tou com a chamada civilização mo
derna. Esta afirmação serena da 
liberdade e do progresso como va* 
lores humanos e divinos, vem coro
ar toda uma serie de conflitos na 
qual vemos, através dos séculos, 
varios pontifices condenarem “as 

. liberdades modernas” e “ o- pro
gresso do mundo moderno’’-

PIO VI A PIO XI
A expansão maritima e o desco

brimento da América colocaram 
para a cristandade os problemas do 
Colonalismo e aguçaram a questão 

do capitalismo comercial e banca- 
rio. Foi o que apresentamos em re
portagens anteriores sobre a dou
trina social cristã através da his- 
toria. Com a revolução francesa e 
a sua repercussão nos países da 
Europa e do Novo Mundo, surgiu 
o problema do liberalismo.

A proclamação dos direitos do 
homem e das liberdades civis veio 
suscitar uma serie de equívocos 
com o magistério eclesiástico- Pio 
VI que exerceu o pontificado dos 
anos 1775.1779, tomou ama posição 
radicalmente contrária à revolução 
francesa, o que se explica por va
rios motivos Primeiramente, dois 
d<<s Estados pontifícios se subleva
ram e se anexaram à França. Este 
motivo pesará cada vez mais sobre 
o animo dos papas em sua aprecia- 
çãp dos governos liberais, sobretu
do quando a politica destes acar
retar a perda tota. dos Estados 

, pontifícios que virão a constituir 
o reino da Itália, já sobre o ponti
ficado de Pio IX. A segunda razão 
da incompatibilidade dos papas 
com as liberdades proclamadas e 
difundidas pela revolução de 1789, 
foi 6 seu carater nitidamente anti- 
clerical e sua oposição violenta ao 
alto clero, assim como à nobreza 
e ao rei-

O papa Pio VI em reiterados ape
los procurou coligar os monarcas 
europeus contra a revolução fran
cesa em vista da defesa dos tro
nos e dos Estados pontifícios- A 10 
de Julho de 1790 dirigiu o papa um 
breve a Luis XVI; a 25 de Feve
reiro de 1792 endereça outro a 
Catarina II da Rússia, a 3 de Março 
do mesmo ano apela para Leopol
do II, imperador dos romanos, e a
8 de Agosto a Francisco II. Nestes 
cocumentos, o pontifice manifesta 
sua esperança de que os reis em
preendam a defesa da religião e 
d i monarquia. Neste clima histo- 
rico de interesses contrariados e de 
nar todos os erros e mesmo, a sa
lientar as ambiguidades do libera
lismo sem se disporem a realçar 03 
valores positivos que surgiam ao

mesmo tempo na consciência Popu_ 
lar e nas elites que serão precur-j 
soras das democracias cont&mpora- 
neas-

Há urna continuidade na conde
nação das liberdades modernas nos 
pontificados de rio VI, L e ã o ,  
XIL Pk> V m , Gregório XVI, Pio 
IX, Leão XIII. Pio X, até cls&gar- 
mots a Bemto XV e Pio XI.

“DRTjIRIO”
Tomado no seu sentido amplo, 

o liberalismo se caracteriza pela 
enfase na afirmação da liberdade 
e até mesmo no seu exagero quan- 
oíeasas recebidas, compreende-se 
que Pio VI como os seus sucesso
res tenham sido levados a conde- 
do a liberdade J  exaltada como va

lor absoluto e unico . A liberdade 
de consciência, de culto- de pensa
mento, de imprensa, era exaltada 
por todos os mentores dos movi
mentos poiiticos e constituía a 
mentalidade geral do povo na Eu
ropa e na América. Diante desta 
pregação indiscriminada da liber
dade que não era definida e não 
contava com estruturas que a diri
gissem, levantaram-se os papas ful
minando anatrmas e distribuindo 
condenações- “Da fonte envenena
da do indiferentismo, decorre esta 
maxima falsa e absurda, ou antes 
este delirio: que se deve propor, 
cionar e garantir a cada um a li
berdade de consciência; erro dos 
mais contagiosos ao qual aplainou 
o caminho esta liberdade absoluta 
e sem freios de opiniões que, para 
a ruinada Igreja e do Estado, vai

se difundindo por toda a parte”. 
(Enciclica “Mirari Vos”, 15 de 
Agosto de 1832).

A própria expressão “delirio”, 
aplicada à liberdade de consciên
cia e de culto, se r á  retomada por 
Ilo  IX na enciclica “Quarta Cura”, 

de 8 de Dezembro de 1864. Todo 
um conjunto de documentos será  
consagrado à condenação dessas 
“liberdades”,\ salientando-se alárn 
das enciclicas citadas, varias alo
cuções'e cartas de Pio IX.

Todas essas condenações foram 
agrupadas no célebre “Syllabus”, 
qu? acompanhou a enciclica de 8 
'de Dezembro de 1864 e que vem 
a ser “o catalogo d'os principais er_ 
ros do nosso tempo assinalados nas 
alocuções eonsistoriais enciclicas e

ostras cartas apostólicas de Nosso 
Santíssimo Padre o Papa Pio IX ”. 
As proposições 15 a. 13 do “Sylla
bus”, se referem ao liberalismo 
doutrinai, sob a denominação de 
“indiferentismo ou latitudinaris- 
mos”. E as proposições 39 a 55, bem 
como as proposições 77 a 80, di
zem respeito ao liberalismo no 
plano.politico. A última proposição 
tornou-se celebre: “p Pontifice 
Romanò podé e deve reconciliar- 
se e transigir com o prqgresso, o 
liberalismo e a civilização moder
na”, proposição condenada na alo
cução jamdudum, de 18 de Março 4 
de 1851-

O EQUIVOCO
Essas condenações foram rèite- 

raca9 com menos insistência sob o
por“'f'e*do de Leão XIII, mais

aberto ao dialogo com a mentaüda-, 
de de seu tempo, e com mais en~ 
fase sob Pio X, quê, sob asse as» 
pec.to, se liga a Pio IX  e aos seus 
outros homônimos desde Pio VI, 
Pode.se dizer que a Igreja jamais 
retirou nem r e t ir a r á  essas conde- 
nações no sentido em que o libera
lismo proclama não apenas a liber- , 
dade como um direito e uma prer
rogativa mas apregoa o seu abuso 
coma uma faculdade que assiste 
a-a homem. O equivoco tão doloro
so para os catolicos mais lucidoa 
oo século XIX e começo do sé
culo XX, consistia em que, ao lado 
dos anatemas, pouca luz era pro» 
jetada sobre os aspectos positivos 
da democracia. Ainda Leão X IH  e 
Pio X axcluiam todo o sentido po- 
lrtico valido para e ss a  palavra, não 
permitindo, por exemplo, que os 
catolicos italianos participassem do 
governo de sua pátria, enquanto 
não fossem restituídos os Estados 
pontifícios- 
Justificava-se a reserva do ma

gistério eclesiástico em relação à 
pregação de uma liberdade indi- 
dualista, após a derrocad'a das ve-* 
lhas instituições da cristandade, 
sem que se cuidasse de construir 
comunidades intermediárias entre 
o indivíduo e o Estado- Este vazió 
foi preenchido por estes gigantes 
que hoje denominamos as forças 
econômicas, que monopolizaram 
para si o domínio da opinião pú
blica- Neste sentido, ousaríamos di
zer, as condenações de Gregorio 
XVI e Pio IX  foram proféticas; 
prediziam o colapso da liberdade 
individual sob a dupla ditadura do 
capitalismo e do comunismo.

DEMOCRACIA 
Desde a sua eleição, Pio Xtt já 

manifestou a sua abertura ao mun
do moderno, dando a benção à 
“urbi et orbi”, a Éoma s ao mun^ 
do, com esso gesto simbolicó expri
mia o seu empenho de resolver a 
questão italiana e de dialogar com 
todos os governos, então constituí
dos O tratado de Latrão, e® 1929, 
não significava apenas a solução 
da chamada questão romana, a re
conciliação da Santa 3é com a ltà_ 
lia, mas a nova disposição dos pa
pas de serem apenas um poder es
piritual e -de conduzirem os cris
tãos a atuarem nó mundo de ho
je, como um fermento na massa, O 
Papa da Ação Católica é igualmMv. 

te o desbravador de caminhos pa
ra a participação dos cristãos na 
construção da democracia- As gran
des mensagens do papa Pio X II 
sobre a democracia, particularmen
te no Natal de 1942 e 1944, repre
sentarão a síntese dos elemento? 
positivos que despontavam com 
Leão X III e encontraram sua pie-» 
nà expressão em Pio XI.

Para felicidade de nossa época, 
a Igreja não insiste apenas na con- 
deínação dos abusos da liberdade; 
com Pio X II e mais particular
mente com João X X m , passou, a 
indicar os rumos de um mundo no
vo, em que á liberdade se irmano 
com a justiça e com a fraternida 
de humana.



MEDICOS TENTAM REFORMAR: 
MEDICINA SOCIAL Ê  A META

Com um movimento cujo nome demonstra bem as finalidades dos 
que o empreendem, entram agora os médicos na linha das reformas, 
numa tentativa de renòvaçã-o total da sua entidade máxima, a Associa, 
ção Médica Brasileira. Movimento Reformador é a sigla que está 
agrupando médicos de todos os Estados brasileiros e que lançou uma 
chapa, para concorrer às eleições, dia 27 próximo, para a nova 
diretoria da A. M- B- Sua principal meta: renovar, a medicina no 
Paia, dando-lhe um sentido verdadeiramente social.

O QUE ESPERA A NAÇÂO

‘‘Tomando consciência de sua 
função social- os médicos de todo
o País articulam-se para disputar 
a direção da Associação Médica

- Brasileira, com o objetivo de as
sumir perante o povo as atitude3 
que a Nação espera da classe” — 
é o que diz o dr Fausto Figueira 
de Mello, que figura na chapa do 
Movimento Reformador c o mo  
candidato a secretario geral,

“Os médicos — diz o dr. 
Fausto — preparam-se nas fa* 
euldsdes- adquirem conhecimen
tos científicos- desenvolvem téc
nicas e aperfeiçoam-se nas boas 
instituições cientificas, nas bi
bliotecas, nos laboratorioe. Tudo 
isso lhes é oferecido pela socieda
de- pelos governos- numa pala
vra, pelo povo. E, é claro isso 
ocorre com uma única finalida
de: prepará-los para aliviar e so
correr enfermos e mais do que 
isso> para- através da sua orien
tação de homens de ciência, pre
servar a saúde dos são, evitar 
que pereçam as crianças e impe
dir que endemias e epidemias 
continuem assolando o Pais. A 
Nação precisa deles para prepa
rar um povo sadio capaz <le enfren. 

tar a luta que pretende arranca* 
Ia dos grilhões do subdesenvolvi
mento” .

MISSÃO MEÜICA

‘'Vivemos num círculo vicioso-
— continua o dr- Fausto Figuei
ra de Mello — muito bem defini
do pelo sanitarista norte-ameri
cano Winslow': "eram doentes 
povque eram pobres- ficaram 
mais pobres porque ficaram mais 
doentes”. É uma realidade que se 
idapta bem ao caso brasileiro. 
Daí considerarmos que a missão 
lo médico no Brasil —  como, de

resto, em todos os países subde
senvolvidos — é de primordial 
importância. E essa missão so
mente poderá ser cumprida à ris
ca- quando a classe tomar cons
ciência de sua função social. Isto 
é- quando a maioria dos nossos 
médicos tomarem a consciência 
de que a sua profissão não deve 
e nem pode ser exercida em ter
mos de individualismo, mas de 
coletividadede. E somente com es
sa consciência o médico alcançará, 
perante a sociedade, perante a co
letividade reconhecimento e pres
tigio — não como pessoa iso
lada —  mas como componente de 
uma classe organizada à serviço 
do Pais” .

REFORMAR

Falando sôbre a íhapa do Mo
vimento Reformador- diz o dr. 
Fausto Figueira:

‘’Os médicos que-organizam o 
Movimento Reformador para dis
putar a direção de sua entidade 
nacional, se propõem a batalhar 
para que a classe médica se rea- 
lize em sua função cientifica e 
social, impondo’se. assim- mais 
ainda- ao reconhecimento popu
lar. A partir disso é que a clas
se poderá conquistar as recom
pensas que suas altas e precio
sas funções merecem” ,

MANIFESTO " "

Apresentando a sua chapa- o 
Movimento Reformador lançou 
manifesto, no qual expõe suas fi
nalidades que, em síntese- são as 
seguintes:

1 —  Participação da classe mé
dica no estudo e debate dos 
grandes problemas nacionais; 2
— Reformulação das condições 
técnicas e salariais do trabalho

médico em geral; 3 —  Partici
pação efetiva nos assuntos de 
ordem médico-profissional e mé- 
dico-a«sistencial- quer sejam de 
alçada do poder público ou de 
natureza privada; 4 —  Reestru
turação dos serviços médico- as- 
sistenciais da previdencia social, 
no sentido de elevar seus indices 
de produtividade e (te estende-los 
às populações urbanas e rurais 
ainda d-esassistidas e 5 — Defesa 
da indústria farmacêutica na
cional”.

A CHAPA

A chapa do Movimento Refor
mador está assim constitukla:

Presidente: Djalma Chastinet

Contreiras (Guanabara); l.o Vi
ce: Decio Pacheco Pedroso (São 
Paulo); 2o Vice: Valerio Malins- 
fcy (Rio Grande do Sul); 3 o 
vice: Eduardo Wanderley Filho 
(Pernambuco); 4-o vice: Menan. 
dro Leão de Faria (Bahia); 5-0 
vice: Jorge Alberto Abreu Ma
tos (Ceará); secretário geral: 
Fausto C. Figueira de Mello (São 
Paulo); l.o secretario: Luciano 
de Sousa Marques (São Paulo);
2 o secretario: Mario Maia (Bra
silia); l.o tesoreiro: José. Cassia- 
no de Figueiredo (São Pau lo); 
2o tesoureiro: João A- de Mello 

Saraiva (São Paulo) e 3.0 tesou

reiro: Gastão Pacheco Sobrinho 

(Minas Gerais) .
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POMPILIO

DINIZ

apresenta :

OPERÁRIO,

Até

BATENTE _ 
E PATRAO

Quando 1

I
-
1

Até quando os desonestos 
Demagogo* e ladrões 
Sem recusai, sem protestos 
Vão comprar nag eleições 
As suás irrunidades,
Garantias, liberdades,
Para escapar das prisões?!

Até quai.ao estes abusos 
De podertF e propinas 
Por interesses escusos 
Protegerão tais rapinas?!
Levando neste atavismo 
De suborne e de cinismo 
O Brasil para as ruínas?!...

Vejamos até onde vai 
O desca abro geral 

E porque o Brasil não sai 
Dêste marasmo infernal:
Este müi que nos tortura 
Tem raizes na estrutura 
Econôm.cc-Social!. . .

Eis as causas principais:
Na econcmia rural 
O latifúndio nos traz 
Miséria e fome total!
E o pequeno camponês 
Reclama por sua vez 
Transformação radical!. . .

São “conos” déste País 
Tubarões, latifundiários,
O resto é povo infeliz. 
Camponeses e Operários 
Que por justiça, sem guerra, 
Querem pedaços de terra 
Querem melhores salários-’ . ••

Porém Ofi “donos" da terra 
Da terra que não tem dono,
Não querem paz, querem guerra 
A guerra contra o colono 
Que vive tão eicplorado 
E por êles relegado 
Ao mais completo abandono!

Este lucro fabuloso 
Do tubarão m-ercenlrio 
Forma o ciclo vicioso 
Do sistema inflacionário:
Tudo aumenta cem por cento 
Mas em c a d a  novo aumento 
Ganha menos o operário!. . .

£ o processo espoliativo 
Dos juros e dividendo, 
Royaltie e lucro estorsivo 
Que nos vão empobrecendo... 
É a desv.talização 
Das riqutzas da Nação 
Que o truste nos vem fazendo:

Matéria prima exportada 
Por um valor aviltado,
Nó' estrangeiro é elaborado 
E revendida ao Brasil 
Com lucro de mais de mil 
Por cento daqui tirado!!!

JÉ a exploração das jazidas
Que estão nas mãos do estrangeiro
E por êles dirigidas
Sem que o povo brasileiro
Possa exercer um controle.
Pois nada vê, tudo engole 
Dêsse grupo interesseiro!. . .

São ésses exploradores 
Que nos fazem tal pressão, 

Por detrás dos bastidores 
Vão exaurindo a Nação,
Nos levando ao cativeiro 
Do capital estrangeiro 
Que é bomba de sucção!...

Quem nos impôs tal destino 
Que o progresso arrefeceu?!
No grande berço latino 
O Gigante adormeceu 
N\nado pelas sereias 
E acordou com mãos alheias 
Levando tudo que é seuü!

Mas a Pátria é como um Templo!
Expulsai os vendilhões...
Legai oh! Povo êste exemplo 
As futuras gerações 
Indicando rumo certo 
Para o Brasil ser liberto 
Do jugo das opressões!...

(Do livro “Canto da Liberdade”, em tôdas 
as livrarias)
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PETRUS
DALLE

NOGARE,S.J
De Paulo EMILIO (Especial para BRASIL, URGENTE)

Continuo às voltas com 
padres, dos quais, decidida
mente, gosto cada vez mais. 
Desta leita o meu contacto foi 
sobretudo com jesuítas. Acon
teceu na Bahia onde o Pro
vincial da Vice-Província 
Bahiense da Companhia de 
Jesus, organizou uma sema
na dedicada a “Cinema e 
Desenvolvimento”.

O Prinvicial em questão é 
o Padre Pedro Dalle Nogare, 
de origem italiana é claro, e 
que nasceu de fato no “paese” 
veneziano, ao redor de Padua. 
Eu possuo alguma familiari
dade padovana. Conheço bem 
o Giotto da “Capela degli 
Scrovegni”, o “Café Pe- 
drochi”, o “Prato’’ cercado de 
estátuas, a Universidade vi
sitada por Goethe e onde Cari 
Vincent desenvolveu bom 
trabalho de cultura_ cinema
tográfica já que não podia 
voltar depois da guerra à sua 
Bruxelas natal, onde, como 
o seu rei Leopoldo, aceitara 
fàcilmente demais a presença 
dos exércitos de Hitler. 
Conheci também os ratos e 
os "cortiles” de Padua e fui à 
uma sessão espírita no apar
tamento modesto e supèr ha
bitado de um nobre italiano 
recém-expulso da Líbia e que 
encontrava bálsamo para sua 
humilhação no fato de rece
ber cada noite em sua casa 
o espírito de Amedeo, Duca 
d’Aosta, primo irmão do rei 
"Vitor Emanuel III. Amedeo 
morrera, sereno e altivo, no

cativeiro britânico e eu sabia 
que falava admiràvelmente 
não só inglês mas também 
francês, linguas em que apesar 
de tudo me entendo melhor
lo que em italiano. Mas o 
‘medium”, o próprio filho do 
;onde em cujo lar me encon
trava, que recebia o espírito 
de Amedeo, foi irredutível: 
achava admirável o meu hor
rível linguajar italiano e re
cusou-se com a máis aristo
crática polidez a coinversar 
em outra língua. Lá fiquei 
até altas horas da noite com 
a vaidade lisonjeada e a cre
dulidade desencorajada.

Mas não nos afastemos do 
Provincial Dalle Nogare, 
mesmo porque só nos últimos 
dias de minha estada em Sal
vador soube ser êle padovano. 
Já estivera com êle duas vê- 
zes aqui em São Paulo tra
tando porém, apenas de as
suntos práticos relativos à 
Semana “Cinema e Desenvol
vimento” e à organização de 
um festival cultural nordes
tino em Milão. Na Bahia o 
encontrei diàriamente, sempre 
porém no meio de seus múl
tiplos afazeres. Mal tivemos 
tempo para conversar. Tenho 
certeza de que ainda falare
mos muito. Fiquei seu amigo 
e acho que êle meu. Na 
minha vida sempre cheia de 
projetos, destacam-se agora 
com singular prioridade o 
desejo de permanecer longa
mente, falando, ouvindo ou 
calando, com o Padre Dalle

Nogare, no horto rústico da 
Igreja Santo Antonio da 
Barra em Salvador.

Êsses encontros seriam o 
prolongamento de um dos as
pectos que o Padre Dalle 
Nogare quis imprimir à Se
mana “Cinema e Desenvolvi- 
mento”: o de um diálogo en
tre religiosos, padres ou lei
gos, de um lado e do outro 
os homens sem fé, religibsa 
pelo menos. Entre êstes últi
mos se incluia eu que me 
apresentei na reunião como 
humanista ateu. Optei por 
essa designação desde o dia 
em que numa fôlha de recen
seamento coloquei a palavra 
“Agnóstico" depois da rúbri- 
ca Religião, o que me valeu 
da mocinha encarregada da 
tarefa a pergunta: — Per
nóstico?

Foi total o acôrdo que se 
estabeleceu em Salvador no 
tocante aos problemas bási
cos do cinema brasileiro. O 
Provincial Dalle Nogare in
terveio pouco nos debates, só 
quando foi diretamente soli
citado. Foi êle porém o ar
tesão completo do memorável 
empreendimento. Sua com
preensão, vigilância, boa fé e 
inteligência asseguraram o 
clima de espontanediade, res
peito e lealdade em que se 
desenvolveram os trabalhos.

A causa do cinema brasi
leiro ganhou certamente um 
grande amigo em Petrus 
Dalle Nogare, S. J. Nihil 
Obsta t.



t>e Macé*>o (Av Li
berdade, 33P4( Apto. 2< — 
São Paulo _  Capital):

, "Meu caro Frei Cario*: o 
coração da juventude sente 
6s suas palavras; a inteligén- 
cia <ios Jovens apreende suas 
prédicas. E alma e corpo 

desta mocidade estarão un dos 
para defendê-lo. Não per
mitiremos que seja í*u nc,me 
e Suas palavras deturpados, 
porque- representam aquele 
ideal pelo qual lu tam o s . N ão  

podemos permitir que os ma
labarismos reióriebs dos fal
sos cristãos- dos falsos na/io- 
nalistas. dos falsos filósofos, 
venham a deturpar o signifi-’ 
cado de sua bandeira de luta. 
que é a fraternidade. Aquela 
imensa fraternidade pregada 
por Cristo, Confnncio. por 
Marr, Gbandi, por Bertrand 

' Russel”. Depos: ‘‘Não 3c 
quer a revolução sangrtnta 
dos desesperados. Não se quei 
o sangue dog que nos explo
ram. Não quer vingança.

Queremos simplesmente )e- 
mocracia. na sua total sm. 
plietude e no seu verdadeiro 
significado. Os joveriB quede
mos ser uma fôrça lutando 
pela Justiça, mas antes que
remos ser a Justiça do que a 
fôrça. Estamos dispostos a 
seguir os dignos, a estaT *0 
lado dos honestos, a caminhar 
junto dos patriotas, por t-ssa 
razão sempre o seguiremos, 
sempre o ladearemos. sem
pre caminharemos unidos ou
vindo suas palavras. Que 
seus inimigos saibam da nos
sa resolução. E seus inimi
gos sô podem ser os traidores 
da Pátria, os medrosos da 
Verdade, os assassino* da 
Justiça”.

Muito bem. jo
vem . É de gente corajosa, 
decidida, entusiástica e escla
recida como você, que neces
sitam os que lutam por um 
Brasil melhor e pelo advento 
da justiça social. Não. não 
temos jDlmigo*. Os que e«tão 
contra nós. são inimigos do 
Brasil, do povo e de uma re
novação polit1ea> ecônomica e 
socai, firmada em bases de 
autêntica jut>t>ça cristã.

De íftlitro Moiirãn <la < tinha 
(Serro, Mjnas Oerais):

"NSo paro de escrever, nem 
de falar, nem de lutar, pois 
acho ser monstro e covavde, 
calar e ficar omisso numa 
hora como esta, quando uma 
imensa maioria do povo mor
re de fome às nossas vistas e 
0 resto beira a morte abatido 
pela tirania dos adoradores do 
bezerro de ouro. Mas 0 ido lo 
infame há de ser quebrado 
um dia. por aquele mesmo 
sentimento que encheu o co
ração d'e Moisés. As tahuas 
da Lei ainda têm a sua oni- 
Ipotência” .

RespoMa: Multo interes

sante a sua carta, JetUero- 

continue escrevendo, falando e 

lutando. Não pregará ao de

serto, Mais cédo do que mui

tos esperam, não haverá ado

radores do bezerro de ouro. 

E nem mesmo fcezeiro de 

ouro haverá.

Propaganda Desvirtua Verdade 
Para Desmoralizar as Greves!
Cientistas sociais nos países 

grandemente industrializados es_ 
tão orientando as associações pa_ 

tronais no sentido de influenciar 
0 povo contra as greves, ressal
tando nos meios de divulgação 
a s p e c t o s  q u e  provo, 

quem inveja (“São marajás, ga
nham fortunas e querem mais”), 
ou preocupação pelos destinos 
do país Prejuizos imensos pa
ia  a nação”) . Esse metodo cor
rompe a consciência popular- que 
naturalmente apoia o mais fra
co, no caso, o trabalhador.

Para atingir sua finalidade, 
além do controle econômico exer
cido sobre alguns orgãos de di
vulgação. as fontes de informa
ção são instruídas no mentido de 
ressaltar para os repórteres os 
pontos negativos da greve. O re
pórter. mesmo de jornal indepen
dente, é 'evado a crer que toda 
esisa mistificação é verdade.

BESCA R ACTERJZAÇAO

Outro metodo muito usado é 0 
de descaracterizar o lider, apre
sentando-o sistematicamente co
mo “agitador profissional”, “che
fe de minoria ativista”, "comu
nista” . Ao cabo de anos dessa 

campanha, toõo 0 lider operário 
começa a ser chamado pelos cha
vões. Isto taz a população es
quecer que cada vez que “as ins
tituições estão ameaçadas” por 
uma greve, o grevista é que está 
enfrentando toda sorte de vio
lências físicas e morai». Quanto 
às suas categorias profissionais- 
são apresentados como gozado- 
res de uma situação eçonomica 
privilegiada- exploradores dos 
companheiros^ esquecendo as 
condições insalubres do seu tra
balho, ou mesmo a miséria em 
que vive.

País dos paradoxos- c Brasil 
tem, assim, marajás favelados 
(por excentricidade naturalmen
te), que comem em latas, no pro- 
prio local de trabalho, que ei 
mesmo dormem s.e termina tarde 
0 trabalho noturno, este mesmo, 
executado por esporte ou para 
ganhar em dobro- (nunca por ne
cessidade), sendo obrigados a se 
aposentar cedo. Quando a maio
ria dos homens alcança 0 total 
desenvolvimento d-e todas as 
suas faculdades intelectuais, e 
goKa de lodo c seu vigôr físico 

êstes “marajás” já estão fisica
mente esgotados, já estão “ve- 
v*'lhos” .

OS FALSOS PREJUÍZOS

Exemplo recente: quase toda 
a imprensa deu exagerado desta
que ao suposto prejuizo de 1,5 
bilhão de cruzeiros diários, que a 
grev-e de solidariedade dos ma
rítimos e portuários aos enfer
meiros dè Santos- estava causan
do ao país. Alegavam que não 
embarcando diariamente as

28.000 sacas de café usuais, para 
os EUA, e, sendo 0 seu preço d-e 
USS 39.60 a nação estória per
dendo um m Ihão e cem mil dóla
res diários, que correspondem, 
aproximadamente, a um bilhão e 

meio de cruzeiros de prejuizo, 
por dia. Mistificação. O Brasil 
é signatario de um acordo do ca
fé, e- com ou sem greves, expor
tará somente a sua quota. Não 
existe obr'gação alguma de em
barcar qualquer numero de sa- 
ca-s por dia; há estoques do pro
duto, tanto aqui como lá. Ora, 
o café que não foi embarcado 
durante a greve se-lo-á agora,*e 
virão os chorados dólares do 
fictício prejuizo. Mas, prejuizo 
verdadeiro tiveram os portuaros, 
maritimos e estivadores, que re
cebendo remuneração por produ
ção. nada receberam durante os 
dias em que o serviço esteve pa
ralisado.

LEGAL

Falhando outros recursos, ten
tam coagir os trabalhadores, de
clarando a greve ilegal, baseados 
no Decreto-Lei n. 9070 de 15 d« 
março de 1946, que embora, em* 
contradição com a Constituição 
Federal, que lhe é posterior, e 
ass-egura esse direito, continua 
a ser aplicada para caracterizar 
uma greve como legal on ilegal, 
quando ilegal é a sua aplicação. 
Este. decreto, aliás, é uma des
sas curosidades jurídicas que 
lembra a historia muito conheci
da, do rapaz que podia casar com 
qualquer moça de sua própria 
escolha, contanto que fosse com 
Maria. Assim, vejamos 0 seu 
art. 3o: . . .  “não são permitidas 
as g re y e s : nos serviços: de agua. 
energia, fontes de energia, ilu 
minação. gás. esgotos, comunica- 
çôe*. transportes, carga e des
carga. nos estabelecimentos de 
vendas de utilidades- mi gen«T06 
essenciais, nos matadouros, na 
lavoura, na pecuaria. nos colé
gios, nas escolas, fcancos. nas 
farmacias. nas drogarias, nos 
hospitais, nos serviços funerá
rios. nas industrias hasicas. ou 
essenciais à defesa nacional 
Praticamente, só não está proi
bida a'greve da fome. mas. •., por 
via das duv!das, o parágrafo I o. 
do mesmo artigo, autorka 0 mi
nistro do Trabalho, a incluir ou
tras atividades entre as citadas! 
Amparada por este decreto, é 
facil a qualquer autoridade clas
sificar qualquer greve como ile
gal.

x\0 MUNDO

Entre nós, tem sido usado 
também 0 processo que eonsiste 
em insinuar, falseando ou supri* 
mndo noticiário, que as paralj. 

sacões mais oú menos constantes 
por conflitos de trabalho, - se não 
são fenomenos brasileiro, regis
tram-se com a mesma as-síduida-

de somente em paises economi
camente atrasados onde “mino
rias ativiss-imas empolgando a 
direção dos orgãos de classe ag.- 
tam as massas trabalhadoras”, 
«m greves, quase sempre injus
tas e desnecessárias. 0 que não 
ocorreria em paises de maior de
senvolvimento onde os trabalha
dores, por desfrutarem de melho
res condições de trabalho e pa
drão de vida, não recorrem com 
frequeneia a este meio de rei. 

windicação. Ainda aqui, infor
mam falsamente, como se vê no 
Anuário de Estatísticas do Tra
balho, do Bureau International 
du Travail, de Genebra, com o 
exemplo de três dos mais indus
trializados paises do mundo:

ESTADOS UNIDOS — Em 
39t>8- houve 3.694 greves. De 
1937 a 1958. o ano de maior nu
mero de confliitos trabalhistas 
foi 0 de 1952 (5.117), c o m ..........
8.540.000 e a perda de ......... .
599.100.000 dias de trabalho. 
Em 1958. foram perdidos .........
23.900.000 de dias de trabalho, 
com 2.060.000 de trabalhadores 
afastados. Isto sem serem levados 

em considetação os conflitos de 
duração infer’or a um dia com
pleto .

REJNO UNIDO — De 1937 a 
1958, 0 ano de maior numero de 
grerves foi o de 1956: 2.648 con
flitos, com 508.000 trabalhado, 
rf» afastados e 3.462.000 d« <üas 

perdidos. Sem contar greves de 
menos de 10 trabalhadores.

JAPÃO — 1958 foi o ano de 
maior numero de greves no pe
ríodo 1937-1958 : 903 conflitos, 
atingindo 1.279.434 trabalhado
res e 6.052.331 dias de traba|ho 
perdidos. Não foram computados 
os trabalhadores atingidos indi
retamente pelas greves. No pe* 
riodo- o ano de 1952 foi o de gre
ves de maior durasão: . . . . . . . .
15.075.269 dias foram perdidos, 
«m 590 confKtos.

HUMORISMO

As vezes, a história anti.gre. 

ve toma aspectos grotesco-humo- 
risticos- como aconteceu, por 
exemplo, com a ^reTe dos tra
balhadores das salinas e do porto, 
da cidade de Cabo Frio, no esta
do do Rio de Janeiro, em junho 
de 1960. Divulgou-se para todo 
o pais que a cidade fôra tomada 

pelos operários- tendo êstes 
constituído um “poder siovieti- 
co” ; e, dava-se como -prova, o 
hasteamento de uma “bandeira 
vermelha” na praça ém frente à 
igreja. Aquilo cheirava à provo
cação e blasfêmia! Naturalmen- 
■«', r,ão fôra "oincidencia 0 ler 

sido hasteada bem em frente 0 
g-reja! E realment«- não fôra 

pois era 1 bandeira do Divino 
Espirito Santo, ali colocada pe.

lo padre.• •
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destaque 
da semana BRASIL SANGRANDO!

ADALGISA NERY

FALA M O S há dias sobre o criminoso es
coamento da produção de diamantes do Brasil 
para o Exterior e com a qual o unico funda 
mentalmente prejudicado é o nosso Pois. Há 
autoridades brasileiras que, com uma menta 
lidade característica dos paises subdesenvolvi 
dos, desconhecem o valor dos nossas riquezas
e, consequetemente, não podem controlar nent 
fiscalizar o roubo internacional feito tranqui
lamente- Como podem responsáveis pelo des 
tino da Noção proclamarem-se nacionalistas e 
defensores dos interesses do País quando igr.o' 
ram de inicio quais as riquezas, quais os pro
blemas, quais os interesses que dizem respeite 
direta e exclusivamente à Nação? Vimos num 
boletim especializado que o Brasil perde anual 
mente mais de 300 milhões de dólares na ven
da de cristal de rocha, exportandoo a 30 
cents de dolar o quilo, quando o seu preço 
real no mercado internacional é de 150 dóla
res o quilo. Houve tempo e não muito distante 

que davamos praticamente de graça a tone 
lagem de cristal de rocha pelo preço de 30 
cents que hoje cobramos por quilo Visitamos 
fabricas em cidades dos EUA, abarrotadas de 
cristal de rocha levado do Brasil a preço de 
nada.

NO mesmo boletim lemos que o cristal 
de rocha de primeira qualidade é ves-^do co
mo lasca, assim como resto de mercadoiia 
sem utilidade. Não há nenhuma fiscalização, 
nenhum critério quanto à seleção de qualidade. 
Tudo é lixo e vale como lixo que as podero' 
sas firmas estrangeiras daqui carregam para

revender por preço de ouro a nós mesmos. E 
nem podemos culpar exclusivamente esses gru
pos internacionais do crime que se vem consu
mando há vários anos pois as exportações são 
processadas legalmente. Não só é um metodo 
espoliativo dos mais sérios contra as reservas 
do Brasil como atinge frontalmente a pessoa 
humana do operário brasileiro que, dado o du- 
minio que as empresas estrangeiras têm sôbre 
o produto, fica reduzido a animal escravo des
sas mesmas? empresas internacionais, indiscipli
nadas às leis trabalhitas do País. Como pode 
nossa cupula política falar em nacionalismo, em 
defesa dos interesses e riquezas de nosso País, 
se essa mesma cupula dirigente ignora total
mente o que possui o Brasil e desconhece a 
forma como suas materias-primas são explora
das pelos de fora?

O Brasil é sagrado diariamente em todos 
os pontos do seu corpo e nossas autoridades, 
nossa elite politica, os homens que estão em 
pontos-chaves da defesa nacional, ignoram to
talmente o valor do que defendem e nem sa
bem o que guardam São quinze as firmas 
que exploram êsse produto. Duas ou três têm 
fachada brasileira- São testas-de-ferro. O 
resto é abertamente estrangeiro. Ser nacio
nalista, sem saber porque se é nacionalista

além de ridículo, não assusta o inimigo.
E porque não assusta o inimigo nossas riquezas 
de subsolo são exploradas pelo estrangeiro du 
maneira mais completa e com ompla e incon
dicional liberdade

(Transcrito de Uitima Hora —  SP)
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Domingo com Cristina: Novo romance de Donato 

Auto da compadecida também está nos “States” 

Civilização terá breve Sete Pecados Capitais

CRISTINA — Mário Dona-
to, presidente da UBE pau
lista, autor de ‘ Presença de 
Anita”. “Galatéía e o Fantas
ma”, “Contos Pí-otestantes”,
' Madrugada Sem Deus”, lan
çará no dia 27, em tarde de 
autógrafo, na Livraria Tei
xeira. em edição da “Mar
tins”, nôvo romance: ‘‘Domin
go com Cristina”. ‘‘Best- 
seller” »̂ vista.

PRÊMIO — O ganhador do 
Prêmio João Ribeiro, de 200 
mil cruzeiros, instituido pela 
Campanha de Defêsa do Fol
clore Brasileiro, do Ministé
rio da Educação e Cultura, 
foi Raul José Cortês Marques, 
com o seu “João Ribeiro e os 
Estudos Folclóricos”.

STATES — Traduzido paia
o inglês e lançado nos Esta
dos Unidos com o título de 
“The Rogue’s Trial’’, o "Auto 
da Compadecida”, Áo parai
bano Ariano Suassuna.

CANTO — O companheiro 
Potnpilio Diniz, de “Operá
rio, Batente e Patrão”, lan
çou pela ‘'Fulgor”, o seu 
‘‘Canto da Liberdade”. Nota 
dez com distinção.

CATOLICISMO — Também 
pela “Fulgor”, o padre Aloisio 
Guerra, autor de "A Igreja
Está com o Povo?”, lançou 
nôvo livro: “O Catolicismo 
Ainda é Cristão?” Tema para 
*miita conversa.

AINDA — Ainda sôbre a 
posição da Igreja no Brasil, 
em face da realidade, há ou
tro livro muito sério e digno 
de exame: “O Comunismo t o 
Futuro da Igreja no Brasil”, 
de Michel Schooyans, profes
sor da Universidade Católica 
de São Paulo, editado pela 
‘‘Herder”.

ÁLBUNS — O editor Diau- 
las Riedel publicará ainda 
êste ano um álbum de de
senhos de Aldemir Martins. 
Sete estampas em serigrafia, 
prefácio de Erico Veríssimo 
e edição de somente 400 
exemplares. Os álbuns ante
riores de Aldemir, Caribé e 
Portinari, estão esgotados. 
Haverá logo mais outro ál
bum: Oi Cavalcanti.

SUCESSO — “A Longa 
Marcha” de Simone Beauvoir, 
iançado pela “Ibrasa”, em tra
dução de Alcântara Silveira.
Livro da maior atualidade 
sôbre a China.

OS 7 — A ‘‘Civilização” 
está anunciando para muito 
breve, o livro “Os Sete Peca
dos Capitais”. São sete nove
las, escritas por Guimaraens 
Rosa, Otto Lara Rezende. Má
rio Donato. Giulherme de Fi
gueiredo, Lygia Fagundes 
Teiles, Carlos Heitor Cony e 
José Condé.

A6 SUNTO — O assunto 
continua sendo o caso que 
envolveu escritores paulistas 
numa história de desquite.

Porque defenderam uma ami
ga, num assunto penoso, He
lena Silveira, Lupe Cotrim 
Garraud e Jamil Almansur 
Haddad, foram apontados 
como “perigosas elementos 
comunistas’’ e ridicularniente 
caçados pelo DOPS do sr. 
Adhemar de Barros.

NOVIDADES ^.Arjjiando 
de Olivèira Santos/ ^ityr de.
“Targo”, história dç» íjw^ cão, 
publicou agora ‘‘SoltfcSfot Ita- 
parica", biografia ígfvàtaépk- 
da. A “Editora MurfcJliÉílwJéop 
publicou 4 livros díj. 
Fromm: ‘‘O Mêdo à 
de”. “ \ Sobrevivêtíçiá1.. J da-'1 
Humanidade”, “Psicanálise e 
Religião” e “A Arte de 
Amar”. Pelo Centro de Pes
quisas da Casa de Ruv Bar
bosa, saiu o terceiro volume 
(série de 5) da Obra Crítica 
de Araripe Júnior. Edição 
organizada por Afrãnio Cou- 
tinho e prefaciada por Thler 
Martins Moreira. Pela ‘Dis
tribuidora Record”, de Flávio 
Guerra, “História Colonial 
do Nordeste”. Pela "Luzes 
Gráfica Editora”, de J. Aris- 
teu de Oliveira. “Seara Hu
mana”, trabalhos sóbie Dan- 
ton, Mirabeau, Robespierre, 
Daudet, Léom Blum. Chur- 
chill. Pelas “Edições Tendén* 
cia”, de Belo Horizonte, “Te
mas Literários e Juízos Crí
ticos”, dp Fábio Lucas. DJF

ENDERÊÇO: Para remessa 
de livros: DJF, Rua Cin- 
cir-to Braga. 172 — Paraíso 

—• Lao Paulo. .



Política Faz Dulce Falar do Que 
Nôo Sabe: Metodo Pou/o Freire

A vereadora Dulce Salles Cunha, em afanoso esforço para al
cançar a notoriedade e habilitar-se à uma reeleiçã» que tem como pro
blemática, vem assumindo, nos últimos dias, atitudes de extrema sin
gularidade. Em primeiro lugar, assumiu posição de destaque num 
movimento de ‘ senhoras paulistas" contra a visita do Presidente Tito a 
São Paulo (dias após ter-se oferecido ao cônsul iugoslavo nesta capital 
para faaer a saudação ao visitante) e agora investe contra o Ministério 
da Educação e Cultura, atacando o já famoso e provado método Paulo 
Freire, de alfabetização em sòmente quarenta horas.

DULCE NÃO ENTENDEU 
Na Câmara Municipal, a referida edil pediu as providências da 

Câmara Federal para conter o trabalho do Ministério da Educação e 
Cultura, do professor Paulo Freire e do Centro Popular de Cultura. 
Porque, declarou, de acôrdo com informações secretas que obteve do DOPS 
paulista, o último organismo está infestado de comunistas e o próprio 
método Paulo Freire não visa senão comunizar o Brasil, a^avés da 

bólchevizaçãO de todos os analfabetos.
Disse a vereadora da UDN, famosa Pelas suas moções de aplausos 

apresentadas na edilidade (e nisto se limita toda a sua atuação parla
mentar), que o método Paulo Freire é realiizado através de processo ele
trônico, que êle exige aparelhagem carissima, o que torna inexequível 
a sua difusão nacional e fez, finalmente, referência às “intenções dolo
sas” do ilustre professor.

A verdade é que a vereadora é autora de um livrkiho chamado 
‘“ABC Para Você’’, tido pelos especialistas em educação como ineficiente 
e compareceu recentemente à uma conferência pronunciada no “Sedes 
Sapientiae” pelo sr- Paulo Freire, deixando a sala na metade da ex
planação- Daí não ter entendido a matéria exposta e ignorar os pró
prios rudimentos do processo Paulo Freire.

DULCE REFUTADA 
A professora Beatriz Helena Whitacker Ferreira, falando à repor

tagem de BRASIL, URGENTE e anunciando que o Movimento de Cultura 
Popular irá. em caráter oficial, responder aOs comentários ligeiros da 
vereadôra, disse:

“A vereadora deve ter confundido o que ouviu pela metade na 
conferência do sr. Paulo Freire. Fez confusão com artigo publicado 
na imprensa local e que fala em alfabetização em 10 horas, através de 
processo eletrônico. Na realidade, o processo Freire não utiliza carti
lhas e nos círculos de cultura os analfabetos criam o seu livro de acôrdo 
com os problemas discutidos. Não há idéias impostas de fora para den
tro, pois, de acôrdo com aquele professor, a educação deve ser crítica 
e as respostas não são impostas mas nascidas da própria experiência 
dos problemas daqueles homens. Não se trata de ‘'bitolar o raciocínio 
e a inteligência dos alfabetizandos nos princípios materialistas”, como disse 
a vereadora, mas fazer com que saibam criticar com lucidez tudo aquilo 
que lêem ou escrevem e dialogar de uma forma onde o homem não

aomina o outro, mas respeita todas as suas possibilidades de encontrar 
soluções novas’’ .

Sôbre a segunda objeção da vereadora, refutou:
“Há necessidade de projetores e de filmagem das situações exis

tentes típicas do grupo que se alfabetiza. Mas isso aplicado na escala 
de 40 horas para um grupo de 25 alunos, sai a menos de 2.000 cruzeiros 
por alfabetizado” .

E finalizou a professora Beatriz Hekna:
“Sôbre as intenções dolosas do professor Paulo Freire e de sua 

equipe, há que dizer que os educadores ligados àquele sistema iniciam
O trabalho de alfabetização, procurando introduzir o analfabeto na dis
tinção entre o mundo da natureza e o de cultura, separando o humano 
do animal, do que resulta a descoberta, em têrmos conscientes de que o 
analfabeto é um ser capaz, justamente pela sua condição humana. Não 
é outra a lição do próprio professor Paulo Freire, sôbre o método que 
tem o seu nome”.

Para Vereador
*

Roberto Gusmão
Competenda e Dignidade 

A Serviço das Reformas



.vj.uvao do problema publicado 

no n.° 24:

Nosso povo já não é presa fácil 

dos engenhosos mecanismos de 
mentir, de enganar, que contra éle 
se articulam. Governador Miguel 
Arrais (Gole —  Onde —  \ eki 

Fnle —  Roca — Nome —  
Aqui —  Dons —  Órfã —  Repa
— Miss —  Isca —  Gajo —  Unto 

, ■— Pimo —  Lhes —  Anca —

Rins —  Rena —  Ante —  Envpa
- - Sèco). Sorteados entre os acer- 

tadores: J. Baus. E. M. Campoí- 
Lorenzi e ’‘Sálvia'*, da Capital; 
M. A. Borges, de Ribeirão Prèto: 

O. Brandão, de Curitiba; A. V. 
Custódio. de Fortaleza; E. R. 
França, de Belo Horâonte e Ivan 

José. de Sete Lagoas, MG. O  

da Capital devem retirar seus prê

mios ua Redação: os de outras 

localidades os receberão pelo Cor- 

íeio.
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SOLUÇÕES:

HORIZONTAIS:

1. País da Am«riea Central
2. Cidade Paulista
3. Artigo 'antigo;; - Sol egíp

cio
4. Ponto cardeal; Cada ima 

das partes provenientes da
disjociaçàa de um eletrólito

5. Alto lã! Basta!; .— Escar
nece

6 Governanta
1 Inseto da ordem dos Saltató- 

rio9

VERTICAIS:

1 Camada mais externa do li
mão

2 Astro
3 Lamento gemido; — Vento
4. Pedra em tupi; — Aranha

amazôuica

5 Pronome; 
minio

6. Multidão

Simbolo do a!u-

7 Excentricidade (tig )
Solução do problema anterior:

HORIZONTAIS:

1. Apàr L/Uta; 2. Vaso —-
Omar; 3. Ata — Aba: 4. La — 
Por — Al; -3. Ra?ar: t». As — 
Ré — Oc; 7. Dai — Prê; 8. 
Anis Luar, 9- Ramo Azia-

VERTICAIS:

] Ava! — Adar; 2. Pata — Sa
na 8. Asa — Rim; 4. Ro — Par
- Só; 5. Co»er; 6 . Ló — Ras — 
La 7.Uma — Puz; 3. Taba — 
Orai; 3. Arai _  Cera.

CHAVES

A —  adido. s. m. (fr.) . . . . . .
B grito' lamentoso dos cães,

s. m.......................... ..
C  — uivo agudo e prolongado,

s. f. (Bras.) ....................
\

D —  da Inglaterra (Europa), adj. 
E —  pequeno, acanhado, de fi

gura anã. adj.....................

F —  aglomeração de furúnculos, 
s. m. (Med.) . . . . . . . . .

G —  diástase que decompõe as 

gorduras em glicerina e áci

dos graxos. s. f. ..............
H —  tato que a lei declara puní

vel, s. m ..............................

I  —  quantidade de ossos. s. f. 

J  —  velho prudente e experien
te, s. m............................

1- —  muito grande, a d j . -- -
(Bras ) .................  40

M - relativo aos Andes, adj. . . 
N forni^ red. de gavião-rapi-

na, s. f. (Bras.) ................

O —  de elevada temperatura, adj

2 gên..........................
P nome que tinham os decre

tos do «a r . s. m............ /t

Q —  vocábulo de origem russa 

que designa vastas planícies 

da Rússia (Européia e 
Asiática), s. f. ........................

R — austera, adj. . . . . . . .

104 letras compõem éste problema:
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Não foram urilizadas as letras Ã, B, Ç, F, J, Õ e X , donde ser 
mais fácil não cogitar de palavras em que entrem sssas letras.

84 95 27 34 8 89

91 12 19 32 74 64

37 to 15 51 85 94

82 21 98' 33 Í4 5*

42 18 46 68 88 103

35 52 61 23’ 101 83

39 79 2 59 26 70

13 3 81 96 43 20

22 5 87̂ 38 17 67

56 - '7 65 77 29 too

53 60 69 47 4 86

93 63 24 99 73 62

48 72 6 16 97 92

57 75 25 102. 3<j 45

58 31 80 104 71 90

28 76 9 55 66 41

30 49 11 44 78 1



0 COMUNISMO esta7 X  
TOM/VN DO CONTA DE 

tudo JCHIM ! ço '  PODE 

POR ISSÖ 1 CADA
D ia  e '  m m £  d i f i ' o l  

SuBOR\/Af? AS PESZOAS

s t u
P i ? O C t f ? E S S l S T A

C l a u d i u s

n/a o  P f c e a s A  t  

D E M Y A ^  N IN G U É M  . 

. AQUl' a o r o e m  

e s t a ' MANTIDA
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C R I S T Ã O S  F O R A  D ARecen temente, no 
empenho de bem fi
xar a nossa posição, 
reafirmando os prin
cípios que informam 
este jornal e inspiram 
os seus diretores, de
claramos que BRASIL, 
URGENTE 'não é 
porta-voz da Igreja, 
nem intérprete do cle
ro nem da hierarquia".

Não é um Jornal da 
Igreja Católica, da ar
quidiocese paulistana, 
do Cardeal Motta, dos 
padres em geral ou 
particularmente de 
Frei Carlos Josaphat, 
sou ilustre fundador 
e colaborador.

E um jornal do po
vo, livre de compro
missos espúrios, enér
gico na defesa intran
sigente das causas bra
sileiras c populares. É 
o jornal de uma cole
tividade cristã que o 
criou e o mantém, en- 

. tre Sacrifícios e heroís
mos, dirigido por ca
tólicos “conscios de 
suas graves responsa
bilidades e que esco
lheram este campo pa
ra o exercício de suas 
atividades cristãs no 
plano temporal”.

Surge agora uma 
circular da Comissão 
Central da Conferên
cia Nacional dos Bis-

S A C R I S T I A

pos do Brasil, assinada 
pelo Cardeal-Arcebis- 
po do Rio de Janeiro, 
Dom Jaime de Barros 
Camara, no seguinte 
teòr: “A Comissão 
Central da Conferên 
cia Nacional de Bispos 
do Brasil vem deda 
rar que o jornal BRA 
SIL, URGENTE não 
pertence à imprensa 
católica, nem aprova 
tudo o que vem sendo 
por êle divulgado, (a) 
Jaime, Cardeal Cama
ra”.

A circular referida 
não altera coisa algu
ma no trabalho que 
estamos realizando 
nem na rota que esta
mos seguindo. Mesmo 
porque ela não faz ou
tra coisa senão repetir 
o que temos dito e rea
firmado em tôdas as 
ocasiões. Não veio re
futar BRASIL, UR
GENTE nem muito 
menos condenar este 
jornal, como arbitraria 
mente noticiou o sus- 
peilissimo “O Estado 
de S. Paulo”, cujas 
imposturas temos sem
pre desmascarado.

A Comissão Central 
da Conferência Na
cional dos Bispos do

Brasil poderia e pode 
autorizar 011 desauto
rizar um jornal, que 
se afirmasse interpre
te da Igreja, porta-voz 
de seus dignitários ou 
árbitro de seus nen- 
samentos. Não afir
mou e não poderia a- 
firniar que não somos 
católicos, os diretores 
de BRASIL. URGEN- 
TE ou que não «omos 
fiéis às grande li
nhas da doutrinf' so- 
f‘ini cristã.

Pouco se nos d-» a 
opinião dos tiu*1 vêm 
lutando com to^c  os 
recursos, aiiVi os 
mais vis, contra BRA
SIL. URGENTF Pou
co nos interessam os 
comentários rnie a 
grande imprensa **m- 
oenhada em emnnar 
o povo, teça em lòrno 
do documento mie o 
Cardeal Camara assi
nou sozinho e em ves- 
nera de embarcar pa
ra a Europa. Não vi
vemos do conceito da 
eníírenagem publici
taria que envenena o 
Pais. Não vivemos 
dos s e u s  esforços. 
V i v e m o s anesar 
dela. Contrariando as 
suas maquinações e a

sua conspiração de si
lêncio e de mentiras.

Aos nossos leitores, 
aos nossos amigos, à 
multidão de brasilei
ros de tôdas as regiões 
do Pais, sensibilizados 
com a nossa luta. em
penhados em auxiliar 
este emnreevdimento 
audacioso, dirigimos 
a nossa palavra. Para 
reafirmar o nue tan- 

~ tas vezpc •''mos dito. 
BRASTT ' ’°c,i7\T|? 
não é U”’ ;™*nal da 
Igreia. p  nm jor
nal do -1 "-'o é um 
iornal do 'dpraremia. 
BR ASM 'M?r.FXTE 
é e cont'” ”-1 rA sendo 
UM JOPx’ *1 n o  PO
VO, A SFP^TCO DA 
JUSTIÇA «orjAL.

A curta noh assina
da pelo r >'-Val Ca
mara, se;am quais fo
rem as exoWncões a 
que der oonsião, re
força a nossa decisão 
de luta ineni^ada no 
EvancreUio p na sua 
sêde de io«f»pa.

Somos cristãos, mas 
porque a nos«a ativi
dade não se desenvol
ve nos am^itos das sa
cristias. co-rinreende- 
mos as dificuldades 
do Cardeal Camara 
em não “aorovar tudo
o que vem sondo por 
nós divulgado”.

0 Assunto
é Brasil

Prezado leitor:

BRASIL, URGENTE 
continua sendo assunto de 
todo o Brasil. Motivo de 
grande entusiasmo para o 
seu crescente número de 
leitores e amigos. Dolorosa
i amarga preocupação para 
os reacionários, os privile
giados, os fariseus, os gru- 
!>os econômicos, nacionais, 
e estrangeiros, e os seus 
testas-de-ferro e amigos do 
p do.

Não se tem limitado a
2

uma exposição teórica dos 
prineipios e normas da 
justiça social. Com as suas 
denúncias, tem apontado as 
fraudes e as negociatas e, 
mais ainda, indicado os ví
cios de estrutura, respon
sáveis pela criminosa espo
liação a que vem sendo 
submetido o povo brasilei
ro.

Remetemos o leitor para 
o “depoimento da sema
na”, altamente honroso

para todos nós, pois nos fa
la Dom Carlos Carmelo de 
Vasconcellos Motta. o car
deal da autenticidade bra
sileira. Em editorial, nossa 
opinião sôbre a explorada 
circular do Cardeal Cama
ra. Mais além, Rubens M. 
Ferraz aponta a solução 
para a crise da aviação co
mercial. A Hanna é repor
tagem da página central. A 
posição católica em face 
ao liberalismo é examina
da, em uma primeira re
portagem. E ainda há Frei 
Carlos, üorian, Pompilio, 
Arapuã, Cláudius.

Dentro em breve, ami
gos, teremos boas noticias 
a transmitir. Tudo sôbre a 
estruturação de BRASIL, 
URGENTE em plano na
cional, para atender me
lhor aos seus anseios e me
lhor servir ao Brasil

Até sempre.

B r c i s i l  .U r g e n t e
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Nas'-Fascismo Comanda a Guerra 
Aos Negros Dos Estados Unidos!

(Texto de VITOR RÊGO)

Quando. an^S atrás,_Josephine 
Baker exclamava, num comício 
em Washington- que os negros 
ncrte-americanos deviam voltar 
seus olhos para a Africa ( ‘‘Meus 
irmãos, foi o sol da Africa, da 
nossa Africa, que nos quei_ 

m o u . . ” ) os ouvintes ficavam 
impassíveis. Não era o sortilégio 
da Africa que poderia tirar aque
les seres humanos da passivida
de. Eles já  eram demasiado ame
ricanos para poderem voltar a 
ser africanos- Nem tão pouco se- 
r am movidos pelo desejo <le go_ 

zar as delícias da “"h ite  of life”. 
Nem sequer pelo desejo de se 
abraçarem na alcova- à raça bran
ca. ‘‘Estou pouco ligando para a 
tu.i irmã” —  é o ultimo e altivo 
slogan dos negros norte-america
nos agastados pela forma como 
certos setores da classe dirigen
te ianque estavam tentando co
locar o problema de sua luta. 
Não é a África que os atrai- nem 
o direito de ir diariamente ao psi
canalista. nem o desejo de tomar 
o café de manhã no Tiffanyg. 
nem o desejo de deitar ao mundo 
filhos mestiços. O que o negro 
norte-americano deseja é o aces
so á instrução pública e à. fun
ção públiea em pé de igualdade 
com o branco. É esse direito que 
a sociedade norte-americana, tal 
como existe atualmente n»o lhe 
pode dar sem provocar uma re
volução nas estruturas ianques 
cuja? consequencias. através da 
inevitável derrota do puritanismo 
hipócrita que move boa parte das 
comunidades estadunidenses. po_ 

deriam acarretar- para lá da des
truição certa de Madison Aveaue 

o próprio desaparecimento de 
Wall Street.

ESCOLAS E ELEIÇÕES

Um exemplo brutal: nos Esta
dos da antiga Confederação me
nos ae um por cento das crianças 
negras fazem seus estudos junto 
com crianças brancas. Os Esta
dos, mais ‘‘progressistas” do Sul- 
como o Texas e o Tennesses- che
gam no máximo- a uma integra
ção  escolar da ordem do^ dois por 
cento... A discriminação racial 
esrende-se, depois aos restauran
tes, hoteis, piscinas, onibus etc... 

conforme é do conhecimento in
ternacional. O único campo em 
que a comunidade negra do Su‘ 
revela o uso de alguns direitos c 
o eleitoral onde, em media- 2( 
por cento dos negros tím  direitc 
a voto, com por exemplo 5% no 
Mississipi e .4'5% no Tennessee. 

Estado já bem proximo do cen
tro oo país. No norte o negro não 
é perseguido de forma tão cho
cante. Pode dizer-se que em cer
ta* comunidades, como em Nova 
York não existe diferença no tra
tamento dispensado ao negro e 
ao portoriquenho ou, como no ca
so do Oeste- ao mexicano. Mas 
só Guem tenha visto o que são os 
mi-traveis pardieiros de Chicago 
em 11 e milhares de negros se 
agtomeram sem quaisquer condi

ções higiênicas pode entender co
mo entre o Norte e o Sul a dife
rença não é tão grande como, á 
primeira vista, parece.

OS NEGROS MUÇULMANOS

Em 1959 quando visitamos os 
EUA pela primeira vez- os “ne
gros muçulmanos” tinham acaba
do de abrir uma loja em Los Ân* 
geles. Quem lhes tenha nota
do ?. severidade do porte e do 
gesto poderá perceber o mêdo 
que se apossa das populações 
brancas que habitam próximo dos 
locais em que se reunem. 0  des
prezo que sentem pelos brancos 
só é comparavel ao que estes, na 
Africa do Sul, sentem por eles. 
Não é por acaso que nutrem sim
patias (públicamente explícitas!) 
pelo apartheid do dr- Verwoerd, 
nem é por aoaso que são antise- 
semitas. ‘‘Para grande males 
glandes remédios!” preconiza seu 
lidar, Malcolm X. recusando-se a 
adeiir às manifestações em favor 
da integração. Os “negros mu
çulmanos” são a favor da sepa
ração global das raças branca e 
negra. Perceba-se aí- claramente- 
nesse racismo antibranco um 
terrivel desejo de vingança, na 
medida em que. acreditando na 
força de seu sangue acreditam 
que um dia poderiam fazer com 
que os escravagistas de htye vies
sem a sofrer a lei de Talião. .Pelo 
seu culto do “sangue” e do ‘‘sol” 
(que se alberga por detrás da al
tivez exterior de seu porte) os 
negros muçulmanos “são em nos
so entender, a facção nazi-fascis- 
ta do movimento negro nos EUA. 
Hcje são 200.000. ma?- amsuihã. 
ca^o a segregação não -.eja aboli
da ràpidamente, poderão multi
plicar seu número por <tez ou por 
vinte”.

Lma solução? A disciplina do 
humanismo «"Halista no caso de

uma sociedade diferente ou o hu- 
manismo cristão no caso presen
te dos EUA. Bastaria aliás que 
a Pacem In Terris servisse de 
guia esplendoroso para os cató
licos norte-americanos e a obra 
seria facil de terminar. ‘‘Estabe- 
leamos como principio que as 
mutuas relações entre comunida
des políticas têm de ser regula

das pela verdade, que exige, an
tes do mais, que se elimine des
sas relações toda a marca de ra
c i s m o . . Mas a pressa com 
que os grandes instrumentos da 
propaganda ocidental procuram 
“enterrar” a bela obra do Papa 
João X III é um sinal que a bata
lha está muito longe de ser ga
nha.



informações
LVB

Uma Comissão Par
lamentar de Inquéri
to, na Camara Fede
ral, vai investigar os 
objetivos e as fontes 
de receita da chamada 
Legião da Boa Von
tade, do “irmão operá
rio” Alziro Zarur, a- 
gora candidato à Pre
sidência da República, 
superando, em |>ossibi- 
lidades eleitorais, o 
sr. Adhemar de Bar- 
ros.

HISTORIA

Fazendo história, 
um jornal local lem
bra que o gen. Nelson 
de Melo foi um dos 
piores alunos da Es

cola Militar, fazendo 
em 5 anos um curso de 
3 anos, sendo aprova
do pelo chamado “de
creto da gripe’”, que 
aprovou a todos com 
ou sem media. Con
cluiu o curso em últi
mo lugar na sua tur
ma.

EMPASTELAMENTO

A ABL protestou 
junto ao üovèrno Fe
derai contra o empas- 
letamento, em Natal, 
do jornal oposicionista 
“Correio do Povo”, 
dirigido pelo jornalis
ta Joanildo de Paula 
Rego e de proprieda
de do ex-governador e 
senador Dinarte Ma- 
riz. O responsável pe
la brutalídad^ foi o go- 
governador Aluisio 
Alves.

Estrangeiros
Já e stá  c o n stitu íd a  a Comissão Parlamentar de 

inquérito lequerida pelo deputado João Dória, para 
examinar o problema criado pela crescente desna
cionalizarão da imprensa no Brasil, com o apareci
mento de jorr.ais, revistas e boletins controlados por 
estrangeiios A comissão tem os seguintes membros: 
João Dória. Roland CorbHsier Getúlio Moura, Cha 
gas Freit»s, Bias Fortes, Petrônio Fetmal. João Es- 
colino. Bento Gonçalves, Gil Veioso. Arnaldo Noguei
ra e padre Godinho.

Imprensa
Segundo a imprensa carioca, grande acionista 

do anunciado jornal direitista “Noticias Populares”, 
do d*?putado Herbert Levy, é o sr- José Erminio de 
Mor» is Filho dirigente da Fiesp. do Rotary Clube e 
filtio do senador José Erminio de Morais.

Incongruência
Em favor da legitimidade das reivindicações dos 

saigentos, uin “slogan” está ganhando grande acei- 
,tavao: “Sargento não pode ser deputado: Lupion 
pode” .

Dulce
Derrotada no kltimo pieito na sua pretensão 

de ser deputada estadual, a \ereadora Dulce Sal- 
1«b Cunha que gastou todo o seu mandato apre
sentando moções de aplausos e votos de congra
tulações. está recorrendo a todos os expedientes 
para ganhar notoriedade. Liderou movimento 
contra a visiti. de Tito, dias após ter se oferecido 
ao cônsul iugoslavo para saudar o presidente v is i
tante t íigura aesencantada com a sua cartilha de 
alfabetização- tida como supinamente medíocre, 
está empreendi ndo guerra contra o ministro P au
lo de Tarso e o revolucionário método Paulo F re i
re. de alíabetzação em 40 horas.

Sucesso
A indústria automobilística no Brasil, no pri

meiro semestre áe 1963, faturou 167.7 bilhões de 
cruzeiros, com produção de 91.429 veículos. No 
ano passado» em igual período, faturou 83.9 bi
lhões de cruze.ros, para 85 874 veículos.

Oportunista
Para a “Tribuna de Imprensa”, do Rio. o se

nador Auro Moura Andrade é um oportunista. Na 
crise dos sargentos, acreditou que o govêrno lhe 
poderia vir as mãos- dada a ausência do Brasil 
do deputado Ranieri Mazzili e produziu um libelo 
contra os rev >ltosos e de censura ao govêrno fe
deral. Superado o incidente- correu a telegrafar 
ao sr. João Goulart, enviando congratulações e 
hipotecando apôio.

Intrigante
Já o jorna'. “Ultima Hora”, secção de Davi 

Barreto, examinando as últimas g e stõ e s  políticas 
do governad« r Aluisio Alves, declãra que o go
vernador petigupr é de todos conhecidos como ntn
ref-nado intrigante.

Pesar
Grande consternação err todo o País com o 

falecimento do acadêmico Roberto Brinco, presi
dente da.liEE  qc Rio Grande do Sul, vitima de um 
acidente ie trân?itc nas proximidades à'e Uru.

guaiana.

Fome
Profetizando que 1964 será o ano da fome 

no Brasil, o st. Adhemar de Barros declarou que 
será candidato em 1965. Mesmo porque uma tra
gédia nunca vem sozinha. .

União
Participantes de um congresso de jovens 

operários realizado em Campinas- neste Estado, 
firmaram manifesto em fa'-oi da sin dicalização, 
da participação de operários em grupos de cul
tura. pedindo a legalização da CGT e a "união 
de todos os operários contra todos aqueles que 
desejam a manutenção da aiual ordem social” .

Acordo
O presidente da Republica foi acusado de 

conivência com o movimento rebelde dos sargen
tos. A acusação foi feita peios deputados Herbert 

Levy c Arnaldo Cerdeira

Desmentido
Através ao deputado Franco Montoro. o Car

deal Motta desmentiu energicamente calúnia as
sacada contra êle pelo deputado Herbert Levy O
parlamentar udenista afirmara na Câmara, sob 
geral repulsa d* seus pares, que o cardeal de São 
Paulo vinha .nspirando suas últimas atitudes em 
determinações emanadas do Palácio da Alvorada.
O desmentido veemente teve grande repercussão 
em todos a  círculos.

Lavagem
Políticos continuam lavando roupa suja. Nos 

últimos dias ae seu mandato, o deputado Milo 
Cantarosano. beneficiado por fraudes ele:torais. 
acusou aquêle que deverá ser o seu. substituto, 
dizendo: “O sr. Otávio Maria é o maior esteiio- 
natárib- o ma.er ladrão, o maior criminoso de São 
Paulo e do Brasil, apontado como autor de 19 
crimes, inclusive homicídio culposo”.

Sargentos
UNE- UEE paulista e diretório central dos 

estudantes da l TSP firmaram manifesto de apôio 
aos sargentos. Realizaram atos públicos no Lar
go de São Francisco e uma reunião na Faculdade 
de Filosofia õe solidariedade ao sargento Borges, 
aluno daquela escola, impedido de candidatar-se 
a vereador. Um protesto fo i lançado contra_ o ge- 
neral Mourão Filho, comandante da II Região Mi
litar, que teri* coagido o TRE paulista a não 
aceitar a candidatura daquele sargento. O 
documento tem as assinaturas de dirigentes estu
dantis da UNE UEE, diretórios acadêmicos da 
Faculdade de Filosofia. CASP. DCE. 28 de Março, 
CAVC. X I de Agôsto, Sedes Sapientiae, São Ben
to. Arquitetura e Urbanismo, Casper Libero. 2 de 
Janeiro áervico Social, Sociologia e Politica. Me
dicina- CPC de França. DAAE. Grêmio Politécni
co, João Mendes Junior, Vital Brasil, XVI de 
Abril de Campinas. Visconde de Mauá. de Campi
nas. Veritas de Bauru. Frei Gaspar e Brás Cubas, 
de Santos.

Terras
O presidente João Goulart distribuiu títulos 

de propriedade de terra a camponeses de Doura
dos. eni Mato Grosso. Espera-se que repita a 
acão, distr:bu-ndo iguais titulos aos camponeses 
que desde 1962 (70 famílias), compõem a “Coiô- 
nia Pres dcr.te Goulart”, em Terenos. naquele Es
tado e que lutam em associação rural presidida 
por Antonio Estevão de Marães.

Prisão
Causou revolta em todo o Nordeste, a prisão 

do capitão-capelão padre Manuel Barbosa- em Na
tal, por ordem do general Omar Emir Chaves, 
comandante d« V II Região M ilitar. O padre foi 

-prèso porque fo: solidário com os companheiros 
da Força Púl íca do Rio Grande do Norte, que 
reivindicavam melhores soldos. A arquidiocese 
natalense protestou contra a arbitrariedade e o 
semanário católico “A Ordem” , denunciou ener
gicamente a r-ova tentativa de incompatibilizar 
um sacerdote com a opinião pública.

Turismo
Mais uma vez o sr. Jânio Quadros afivela as 

malás para rova viagem ao exterior. Irá agora à 
Europa o em companhia do sr. Giacomo Franco 
diretor das industrias de máquinas de costura 
Vigoreili,

Frase
De Antonio Calado: "O Nordeste deixa um 

gôsto de cinza na bôea da gente. A exploração do 
homem pelo iicmem é ali igual a de que não im
porta que região torpe do mundo. Antes da Abo
lição havia no Brasil um requisito indispensável 
para ser escravo; a côr preta. O Nordeste acabou 
com o preconceito. Qualquer um pode ser escravo, 
que êsse país é livre, ora esâa ...”

Reforma
Aeronautas e aeroviários reunidos em Con

gresso. em Rtcife, divulgaram manifestação fa- 
voráve. à reforma agrária, “mediante a reforma do 
parágrafo 16 do artigo 141 da Constituição Fede
ral” . Enquanto isso, o senador Juscelino Kubits- 
chek, iniciando a sua campanha à presidência, 
promete reforma agrária em 3 anos.
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depoimento da semana

CARDEAL MOTTA INTERPRETA 
A CIRCULAR DOS BISPOS

Homem dotado de profun
do sentido da Igreja- admi
rável largueza de espirito, 
arguto conhecedor da rea-
1 ida.Ve brasileira, al ando à
piedade evangélica um con- 
tagiante entusiasmo pelas 
coisas da pátria- Dom Car
los Carmelo de Vasconcel* 
los Motta- Cardeal-Arcebis- 
po de São Paulo, dá-nos um 
cif -1 á reno.
em hora de confusões e am
biguidades- de paixões sem 
eontrôle e de mentiras ha
bilmente cultivadas-

BRASIL URGENTE

SW GCR
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Como não poderia ser de 
outra forma, recebendo o 
fundador e os diretores 
deste iornal. o Cardeal 
Motta falou sôbra a circu
lar da Comissão Central da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil- referente 
a este semanário Esclare. 
cendo Oí3 fatos, disse-nos o 
cardeal de São Paulo:

*‘Na qualidade de membra 
da Central da
Conferência Nacional dos 
Bispos <io Brasil, fui con
sultado pelo seu atual pre
sidente, o Cardeal Câmara, 
sôbre aquela circular- Ma
nifestei o meu acôrdo com 
a afirmação de que BRA
SIL- URGENTE não é um 
jornal da Igreja, lembran
do que naquela mesma data 
em que estava sendo
consultado, êle, em edito
rial- se declarava jornal de 
católicos mas não o porta- 
voz da hierarquia ou intér
prete do clero. Rejeitei, no 
entanto, p expre=sãr> “não 6 
um jornal católico”, porque 
ela daria a entender que o 
jornal não é fiel aos prin
cípios da Igreja ou que não 
o sejam os seus diretores. 
Para mim- outro não é o 
sentido da nota assinada 
pelo Sr. Cardeal-Ar<*->bis’,)0 
do Rio de Janeiro’

Situando o problema nu
ma perspectiva mais ampla, 
o Cardeal Motta explicou: 

“Com exceção de ‘‘O São 
Paulo”, a Iereja não tem 
out^o t - • -'■■■} r- • a ar
quidiocese . Os jornais que 
se ocupam de tema.'- politi
cos e sociais- podem ser co
mo é o caso de RRASIL 
URGENTE- jornais de cris
tãos- jornais de católicos- 
mas n̂ ’o merecerão no sen-
t. -do 03í. . , o nome <le jor. 
uai» católicoi.



c a r d ea l: b r a s il , u r g en te  
É UM JORNAL DE CRISTÃOS

S

com jornais voltados para 
problemas temporais, aconte. 
ce o mesmo que ocorre com os 
partidos politicosí. Poder 
Existir — e existem — parti, 
dos de cristo ou de católicos 
mas não um p » r t i i  o 
cristão, um partido católico, 
porque a Igreja não pode se 
identificar com nenhum 
partido político- E’ desejá
vel que haja vários parti* 
dos de cristãos e até mesmo 
que todos oe partidos exis
tentes sejam de cristãos”. , 

Concluindo a comparação- 

notou o Cardeal Motta que 
um jornal dirigido por lei
gos cristãos, que estendem 
o seu apostolado ao plano 
temporal, é obra dificil e 

meritória.

VISÃO DA IGREJA

Numa conversa fluente’ e 
agradável, o Cardeal Motta 
manifestou vários pontos 
de sua visão clara e pro
funda dos problemas da 
Igreja no mundo e em nos
so País. Destacou a impor
tância do apostolado dos 
leigos, aludindo às direti. 
vas insistentes do atual Pa
pa Paulo V I. Ressaltou que 
este pontifice prolongando 
e até mesmo ampliando as 
linhas traçadas por João 
XX III. estabeleceu a parti
cipação de leigos no conci
lio. como igualmente alar
gou as dimensões ecumêni

cas da Igreja. Com efeito, 
lembrou o Cardeal-Arcebis- 
po de São Paulo. Paulo VI 
convidou para observado
res não só cristãos não.ca- 
tólicos- mas também lideres 
de outras religiões.

0 Cardeal Motta externou 
a sua convicção de que no 

atual pontificado a Ação 
Católica terá redobrado vi
gor e se expandirá em todos 

os setores. Inclusive em 
São Paulo, onde ela supera
rá todos os obstáculos e to
dos os seus conhecidos ad
versários.

JOÃO X X III — PAULO VI
Sorrindo daqueles q u e  

põem em duvida o empenho 
do atual pontifice em dar 

continuidade à obra reno
vadora de João XX III. o

Cardeal Motta chamou a 
atenção sóbre várias atitu. 
des assumidas nestes pri
meiros meses do nóvo pon
tificado >as quais eviden
ciam que Paulo VI não fu
girá do ritmo e do estilo de 
seu predecessor.

Fez menção de palavras 

recentes do Santo Padre- de 

exaltação à memória de 
João X X III: ‘‘Mais parecia 
um panegírico de canoniza

ção. do que mesmo a tradl. 
cional linguagem com que 
um papa costuma referir-se 
ao seu antecessor no trono 
de São Pedro” . Sôbre o-pró- 
prio desenrolar do concilio, 
assinalou o Cardeal-Arce- 
bispo que a escolha que o 
Sumo Pontifice acaba de 
fazer dos quatro cardeais- 
presidentes. é uma prova de 
que Sua Santidade quer le
var em frente- com decisão 
e rapidez, o que foi ence
tado pelo papa que o ante.
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DIO GO  M A R Q U E S
(Advogado e jornalista)
Por melhores condições de vida ur

bana e contra todo o sistema 
espoliativo do povo

cedeu- De fato. trata-se de 
quatro purpurados profun
damente identificados com 
a obra conciliar e dos mais 
abertos ao espirito de re
novação e às aspirações do 
mundo moderno.

COMPREENSÃO

Tratando de ponto de dou
trina ou de problemas após- 
tólicos- o Cardeal Motta se 
caracteriza pela compreen
são dos homens e simpatia 
pelos seus problemas. “Não 
devemos tornar mais d ifi
cil do que é o caminho do 

céu- lembrados da palavra 

do Senhor: “O meu jugo é 
suave e o meu fardo é le
ve”. Estes principios se 
aplicam à nossa ação pasto
ral, à orientação das cons
ciências às quais só deve
mos impôr as obrigações 
certas e jamais intimar- 
lhes como devêr aquilo que 

nos parece duvidoso” .

Exemplificando com San
to Afonso de Ligório. cuja 
moderação é enaltecida pe

la Igreja que o propõe co
mo um modêlo aos confes
sores e pastores de almas. 
Com a mesma magnanimi
dade referiu-se o Cardeal- 

Arcebispo de Sào Paulo às 
lutas da Igreja- aos seus 
adversários e até mesmo 
àqueles que não compreen

dem a açào dos bispos- pro

curando envolvê-los em 
suas maquinações políticas.

VÁRIAS 
Em meio à conversa man

tida com a direçãj de BRA
SIL. URGENTE, o Cardeal 
Motta com grande joviali
dade falou de vários assun
tos que revelaram a fineza 
de seu julgamento e o seu 
contato com os problemas 
da maior atualidade. Des
tacamos: a importância da 
classe operária e da parti
cipação estudantil na vida 
democrática. Os trabalha
dores constituem, com efei
to- as camadas mais am
plas da população e. dentre 
os estudantes de hoje. de
vem surgir os futuros diri
gentes do País. Ainda sô
bre os estudantes- o Car
deal manifestou que- desde 
os seus tempos de universi. 
tário, sentiu, de maneira 
como que experimental- os 
problemas espirituais da
queles jovens e a necessi
dade de lhes levar o evan
gelho. Aludindo a presen
ça de padres na política- 
partidária, evocou vêlha li
ção de seu pai. politico m i
neiro. neto do primeiro pre
sidente de Minas Gerais: 
"O padre não pode ser po
litico. Porque ertão será 
mau padre para se tornar 
um bom politico ou será um 
mau politico no seu empe
nho de ser um bom padre. 
Geralmente êle é mau poli
tico e nr.au padre” .

Ë
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UBERDADE
CRISTÃ

No plano político e social, a atividade cristã vem 
a scr uma procura leal e lúcida do Bem Comum, 
na plena consciência da extensão e dos limites, tanto 
da liberdade própria como da autoridade legítima. 
A  autoridade e a liberdade se orientam para o mesmo 
objetivo, o Bem Comum, cujas exigências concretas a 

autoridade deve definir e promover em cada mo
mento, e o indivíduo deve buscar de maneira cons
tante.

O cristão, realmente adulto e responsável, terá 
uma atitude de deferência e de obediência ao poder 
constituído, dentro dos limites da competência dêste. 
Jesus Cristo fez questão de apontar-nos um exemplo 
extremo, no plano religioso: “Na cátedra de Moisés, 

sentaram-se os escribas e fariseus; fazei portanto e 
observai tudo o que vos disserem, mas não imiteis 
o seu modo de proceder” (Mt. 23, 2). Diante de 
uma ordem recebida ou de uma diretiva autêntica, 
não se discute a qualidade intelectual ou moral dos 
detentores do Poder.. O que interessa à nossa cons
ciência é verificarmos que a autoridade se exerce no 
plano e na extensão de seu domínio próprio.

A esta sincera aceitação da obediência, o cristão 
terá que aliar um forte sentido da liberdade. Não 
se esquecerá jamais daquilo que o Apóstolo S. Paulo 

proclamou: “E’ para que permaneçamos livres que 
o Cristo nos libertou. Ficai pois firmes e não vos 
dobreis novamente ao jugo da escravidão”. (Gal. 5,1).

Esta liberdade cristã é, hoje mais do que nunca, 
indispensável. Face à complexidade dos problemas 
temporais, o cristão há-de ter a coragem do em
preendimento e do risco, juntando o espírito de ini

ciativa à docilidade aos ensinamentos divinos, trans
mitidos pela Igreja. A aplicação dêsses ensinamentos 
à realidade concreta, às exigências de cada momento 
histórico, caberá primordialmente ao trabalho e até 
mesmo ao pioneirismo dos cristãos leigos.

Nem clericalismo, nem laicismo.

O clericalismo seria reconhecer à hierarquia ca
tólica uma competência universal no domínio das 
questões políticas, técnicas ou econômicas. O  laicis
mo seria o desconhecimento de sua competência na 
dimensão religiosa e moral de todos êsses problemas 
de ordem temporal.

Muitas vezes seremos levados a exclamar com 
Jackson de Figueiredo: “Como é difícil ser cristão!” 

Difícil não renegar a obediência diante da mediocri
dade, da lentidão ou da estreiteza de quem por acaso 
a exerce. Difícil, crucificante, não sacrificar a liber
dade, cedendo à tentação do menor esforço, que só 
se envereda pelos caminhos batidos.

Difícil, heróico, crucificante, ser cristão.

Mas paga a pena, aceitar o desafio de Jesus 
Cristo. E tudo apostar no seu Evangelho.

Frei Carlos-Josaphat, o. p.

Realismo no Amor é 
A Marca de Jesus !

“Atn>r fraterno e i calista, capaz d« dedicação e até mesmo de dar a rida 
pelo bem do próximo se aecsfsário tais as características da verdadeira caridade 

ensinada por Jesus Ci sto” — disse Frei Carlos Josaphat, no curso de sua 7 a aul* 
sobre o evangelho de São Jcão-

L A V A P É S

Nesta aula, o padre domini
cano discorreu sôbre os capí
tulos 13 a 17 do VI Evange
lho, destacanao a cena do Ia- 
va.pés. os dois discursos de 
despedida e a oração sacerdo
tal de Jesus antes de Seu 
sacrifício redentor. Comen
tando o capítulo 13 em que 
São João descreve a atitua'e 
do Mestre que lava os pés de 
Seus discípulos, o conferencis
ta sintetizou o sentido deste 
episódio, da forma seguinte:

‘‘Lavar os pés aos comensais 
era então um oficio de escra- 
vo. Assumindo tal pus ção. 
Jesus quis mostrar aos discí
pulos que sendo Senhor se 
fazia escrayo para convidar a 
todos com o Seu exemplo a 
se colocarem a serviço dos 
homens. Assim, com uma pe
dagogia concreta, inicia.se a 
formação da Igreja no sentido 
da verdadeira caridade, que 
não consiste em alguns gestos 
isolados de filantropia mas 
na total doação do homem a 
serviço de seus irmãos”.

D E S P E D I D A

Frisou Frei Carlos que as 
palavras de Jesus nesta sec
ção do IV Evangelho, se diri
gem especialmente “aos seus”, 
isto ét constituem uma instru. 
ção tôda especial para a Sua

comunidade que Ele quer for. 
mar segundo o Seu espirito. 
Daí o caráter de intimidade e 
de profundidade desses últi
mos discursos que se apresen. 
tam como uma despedida do 
Mestre à sua Igreja.

Destacou o frade dominica
no dois discursos de despedi
da que compreendem os ca
pítulos 14 a 16. .Votou que 
com o vocabulário ma;s sim
ples e mais comum, Jesus 
transmite a revelação mais 
sublime dos mistérios de 
Deus e de nossa relação com 
Ele. Exemplificou com o ver
bo “permanecer” empregado 
pelo evangelista para des gnar 
a estabilidade do amor, d'a 
obediência e da conformidade 
entre Jesus e Seus discípulos, 
em frases cemo: "Permanecei 
em Mim. assim como Eu per
maneço no Pa As grandes 
linhas dos últimos discu-rsos 
de Jesus Cristo foram apre
sentadas como a revelação d'a 
vida intjma de Deus, do mis. 
tério da Santíssima Trín. 
dade e da Sua comunicação gJS 
homens através do dnm de 
Jesus e do Espírito Santo. 
RÍereçeu especial destaque a 
exposição sôbre a carliaie co
mo dom supremo, que vem de 
Deus “que é amor” e como 
virtude da perfeição cristã 
que nos une a Deus como Pai 
e aos homens como irmãos.

O R A Ç J o

S A C E R D O T A L

Finalizando estendeu.se 
Frei Carlos Josaphat sôbre o 
capitulo 17 de São João- de
nominado comumente ‘‘oração 
sacerdotal”. Salientou que es
ta oração conta hoje com a 
predileção de todos os grupos 
cristãos, especialmente aque
les que estão empolgados pelo 
ideal ecumênico e pela nostal
gia da unidade. De fato. di
rigindo-se ao Pai. Jesus reza 
pedindo que a glória de Deus 
se comunique através Dêle 
aos Seus discípulos imediatos 
e a todos aqueles que hão de 
crêr em Seu nome até o fim 
dos séculos. Com o texto na 
mão, Frei Carlos deu grande 
enfase às características da 
unidade, segundo Jesus Cris
to, Isto é, o conhecimento in
timo de Deus, a comunhão no 
amor. a vitória sôbre todos 
os egoismos individuais e co
letivos. “Desgraçadamente, — 
concluiu o dominicano —  os 
cristãos estão desunidos pre
cisamente por não reali&arem 
este programa de Jesus Cris
to”.

— Próxima aula: A Paixão 
de Jesus no Evangelho de São 
João”. Dia 23, às 20 hora», no 
convento dos dominicanos, em 
Perdizes.

EVANGELHO 

DA UNIDADE E 

DO AMOR

Curso Biblico-Doutrinal sobre o Evan

gelho de São João. 

Aulas de Frei Carlos Josaphat o. p. 

Às 2as.-f eiras no Convento dos Padres 

Dominicanos.
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CPI Na Moita: Ibadianos 
Desafiam Presidente JG!

Ninguém sabe explicar, mas verdade é que a nova Comissão Par
lamentar de Inquérito, organizada para investigar os negócios, métodos 
e objetivos do IBAD e IPÊS, agora sob a presidência do deputado Ulisses 
Guimarães, até o momento não deu o ar de sua graça. Os trabalhos con
tinuam paralisados, O indivíduo Ivãn Hasslocher ainda não foi intimado 
a comparecer ao banco dos réus. nem foram tornados públicos os extratos 
de contas do IBAD nos bancos estrangeiros.

“PROMOTION”

Sabe-se, contudo, que o governo federal está disposto a promover 
dissolução judicial também da “Promotion’’, além do IBAD e da ADEP. 
A “Promotion”, conforme todos sabem, era a misteriosa agência de pu
blicidade do referido Hasslocher que controlava os bilhões de cruzeiros 
na campanha de corrupção da vida política nacional.

Espera-se, ainda, que os procuradores da República, com base em 
documentos recolhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, movam, 
nos próximos dias, ações contra aquelas entidades. A do IBAD correrá 
pir> Brasília c as demais no Estado da Guanabara.

STF NEGA
Fracassaram Os ibadianos na sua tentativa de conseguir do Supre

mo Tribunal Federal, segurança contra o decreto do presidente João 
Goulart que suspendeu as suas atividades. Aquela alta côrte de justiça, 
por unanimidade de votos, indiferiu o pedido.

DEFÊSA
Os "institutos democráticos" que até então eram defendidos ex

clusivamente pelos líderes udenistas, pessepistas, pessedistas e integra
listas, agora estão sendo advogados, com grande entusiasmo, por todos 
os dirigentes da famosa CONCLAP. Para tanto, estão usando a CPI 
sôbre pressões, o que fez recentemente o sr. Alberto Byington Júnior, 
president» do Conselho Superior das Classes Produtoras.

Enquanto isso, o ex-presidente da CPI sôbre IBAD-IPÊS, deputado 
ibadiano Peracehi Barcelos continua distribuindo entrevistas aos jor. 

nais, em defesa daqueles órgãos do terrorismo político e econômico. ^

DESAFIO

Enquanto providências mais enérgicas não são tomadas pelo go- 
vêrno nem a nova CPI reinicia efetivamente os seus trabalhos, elemen
tos ligados ao IBAD e IPÊS, com escandalosa desenvoltura, continúam 
agindo, num verdadeiro desafio ao presidente da República. Estão crian
do dezenas de entidades com o objetivo de prosseguir o trabalho cri
minoso do IBAD e IPÊS.

> ^ Ainda agora, foi registrado no Cartório Dr. Medeiros, a Aliança

Ministro da Justiça desafiado; e  agora, Abelardo?
- ^

Democrática Brasileira, sucedâneo paulista do IBAD e ADEP. A  nova 
entidade “democrática’’ pertence à família Levy, uma vez que a quase 
totalidade de seus membros são filhos ou parentes do deputado e bftn- 
queiro Herbert Levy. Os fundadores da “coisa” são: Luis Fernanldo Levy,

Sérgio Ulhôa Levy, Eloisa Levy Vilela, Fernando Ulhôa Levy, Harbert
Victor Levy Filho e Eduardo Alfredo Levy Júnior. t

DORIAN JORGE FREIRE

Compreendo que a reação, 
histérica, mal educada e ines- 
crupulosa, utilize todos os re
cursos para alcançar os seus 
objetivos espúrios. Dela seria 
tolice esperar um gesto de 
patriotismo, uma atitude de 
sensatez, uma medida de 
equilíbrio. Bôbo seria esperar 
que ela lutasse nos limites da 
dignidade. Não causa nem 
poderia causar, portanto, 
qualquer surprêsa. a utiliza
ção que ela vem fazendo de 
determinadas pessoas para in
juriar e caluniar êste jornal 
ou para combater as causas 
populares e brasileiras. Jogar 
contra nós as diatribes ner
vosas de medíocres e desfru
táveis narinos e juvenais, é 
coisa sem qualquer importân
cia. Aproveitar a idade criti
ca que está vivendo, melan
colicamente, Gustavo Corção, 
é uma impiedade grosseira 
mas comum entre os reacio
nários. No final de contas, 
Corção não soube envelhecer, 
não respeita os cabêlos bran
cos de uma cabeça outróra 
inteligente, de pensador cató
lico passou a intrigante pro
fissional, de escritor passou 
a advogado do IBAD, da mi
litância cristã passou à pre
gação do ódio e se presta 
muito bem à tarefa inglória 
que lhe foi confiada. Vítima 
de um dinâmico processo de 
desmoralização, a reação não 
poderia contar, neste instan
te, com algo melhor do que

DOM JAIME E A IMPOSTURA
os narinos e juvenais. Nem 
aproveitar alguém que não 
haja _ chegado ao estágio de 
Corção, ontem pensador ma- 
ritainista, hoje ideólogo de 
IBAD-IAPS e sócio dos Hass
locher e Amaral Neto. A sa
bedoria popular diz que 
quem não tem cão, caça com 
gato. Entre narinos e juve
nais, corças e corções, gori
las, gorilinhas e gorilhões, a 
reação encontra o seu próprio 
ambiente.

DOM JAIME

Não use, no entanto, na sua 
vileza monstruosa, desmorali
zada e sem máscara, a figura 
venerável de Dom Jaime de 
Barros Câmara, o Cardeal- 
Arcebispo do Rio de Janeiro. 
Aquele não se' presta à mes
quinharia. É possível nem 
sempre concordar com o car
deal carioca, especialmente 
nas suas opiniões sôbre polí
tica e realidade brasileira. É 
impossível, no entanto,-espe
cialmente aos que conhecem 
aquele cardeal, duas opiniões 
sôbre êle. Conheço Dom Jai
me Câmara, desde quando êle 
era humilde bispo de uma 
humilde diocese nordestina. 
Entre as lições que o menino 
de ontem aprendeu, estava a 
que mandava respeitar, ad
mirar e estimar o grande e

operoso bispo. Por êle meus 
Pais tiveram uma admiração 
que se manteve inalterável 
até à sua morte. O padrinho 
que o menino potiguar esco
lheu, de livre e espontânea 
vontade, é um homem de 
bem, sério e digno. Incapaz 
de leviandade e muito menos 
de um ato menos nobre. Dei
xou na longínqua e -pequena 
diocese de Santa Luzia do 
Mossoró, uma legenda nobili- 
tante de dignidade e traba
lho. Ninguém mais digno e 
ninguém mais trabalhador. 
Ninguém mais querido e nin
guém mais respeitado. Para 
a minha gente, continúa até 
hoje sendo “o bispo de Mos- 
soró”, amado por católicos e 
não católicos, lembrado en
tre saudades por todo o povo, 
inclusive pelos trabalhadores 
humildes das minas de gêsso, 
das plantações de cêra de car
naúba e do parque salineiro. 
É intolerável tentem envolver 
o Cardeal Câmara na grande 
mentira armada para sufocar 
êste País. É um desrespeito a 
Dom Jaime, uma afronta à 
Igreja e um desafio à comuni
dade católica de todo o Brasil.

O P O S IÇ Ã O

A artimanha imoral não 
passa despercebida. Jornais 
que atacam a Igreja, que re

centemente desrespeitaram a 
memória de João XX III e de
formaram palavras de Paulo 
VI; jornais que se confessam 
arautos do liberalismo eco
nômico que a Igreja conde
nou; jornais que injuriam e 
caluniam o Cardeal Motta e a 
maior parte dos bispos e reli
giosos de São Paulo, querem 
fazer acreditar que o Cardeal 
Câmara é o padrinho de sua 
luta e apresentá-lo como líder 
de uma reação que estrebucha 
nos últimos estertores. Da 
mesma forma como tentam 
opôr Paulo VI a João XX III, 
na' manobra mais vil de que 
há notícia, procuram, agora, 
opôr o Cardeal Motta ao Car
deal Câmara. Como se na 
unidade, a Igreja não tivesse 
das melhores provas de sua 
instituição divina. Despejam 
sôbre o Cardeal Motta tôdas 
as calúnias, tôdas as injurias, 
todos os agravos e usam como 
defêsa para tanta indignidade, 
o nome respeitável do Car
deal Câmara. Como se Dom 
Jaime compactuasse com a 
imoralidade ou pudesse tran
sigir com a má fé. Que a 
reação use do que é seu, fique 
com o que é seu e passe muito 
bem. Mas que não queira en
volver, na grande impostura, 
um homem cujo nome deveria 
pronunciar com mais respei
to. Se tiver condições reais 

e a licença indispensável para 

pronunciar aquele nome.
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AVIAÇÃO: EMPRESA 
ESTATAL DÁ LUCRO

A solução para o problema da aviação comercial brasileira é a 
companhia estatal: a única empresa nacional que conseguiu até ter lu
cros quando todas as outras davam prejuizo foi a VASP, administrada 
pelo Estado de São Paulo. Ao lado dessa companhia brasileira estão as 
companhias estatais estrangeiras que também dão lucro: Air France 
(França). BOAC e BEA (Inglaterra).* QANTA (Australia), EthiOpian.
(Etiópia), Japan Air Lines (Japão), KLM (Holanda) Swissair (Suiça),
Avianca (Colombia) e SAS (Escandinavia) e Iberia ((Espanha).

AÇAO DISCRIMINATÓRIA

A Aviarão Aérea São Paulo 
sempre foi a empresa nacional 
que menos favores teve do po
der publico. Não tem nenhuma 
linha exclus:va, não explora ne
nhuma linha internacional.

É a companhia Brasileira que 
menos subvenções recebeu: até 
1945 recebia subvenção menor 
que qualquer outra empresa. 
Entre 1946 e 1956 nada recebeu. 
Entre 1950 e 1954, apresentou 
fase de déficit- em virtude de 
atitude discriminatória do go
verno federal. Até para resqui- 
par-se teve de contar com re
cursos proprios. não obtendo 
subvenções. Já a partir de 1955. 
reequipada. a empresa entrou 
em fase de lucro, sendo que em 
1961, por exemplo, apresentou 
superavit de Cr$ 118 000 -000.00
contra de fk it de Cr$ .........
865.000.00000 do Consorcio 
Real Aerovias'.

SEM EMPREGUISMO

Desmentindo a afirmarão de 
que o Estado é mau patrão- a 
VASP transporta ma:s passa
geiros por empregado do que a 
VARIG, empresa privada. É a 
seguinte a comnaração entre as 
duas empresas:

VARIG: 100.000 passa ge ros/ 
km por empregado/ano.

VASP: 142.000 passrgeiros/ 
km por empregados/ano.

Também no aumento de trafe
go a empresa estatal ea- 
nhando. De 1956 a 1960. a Via
ção Aerea São Paulo aum?ntou 
2.19%, contra 1,37% das empre
sas privadas.

A VASP ê a emnre^a naciona! 
de aviação que menos deve para 
a Previdencia So" i !: apenas 
4.6% do tota' da industria- en
quanto a VARIG deve 47%.

VIGILANCIA

Outra vantagem da empresa 
estatal é que está sempre sob a

vigilancia do governo, da As
sembléia. da opinião publica. 
Isso orna mais dificeis as nego
ciatas. Tal não acontece com as 
empresas particulares que ma
nejam como bem entendem as 
subvenções recebidas do gover
no. Da Comissão Parlamentar 
de Inquer:to que investigou a 
aviação èomercial no Brasil 
apenas a Viação Aerea São Pau* 
lo consegu.u sair incólume,

JUSTIFICATIVAS

Sobre a estatização das em
presas de aviação, diz o pro
fessor Arp Procopio de Car
valho. do Ins-t'tuto Tecnologico 
de Aeronautica: “A navegação 
aérea não é um “negocio” como 
outro quaiquer nem sequer um 
serviço r'ib'ico como outro 
sualquer. mas suas múltiplas 
implicações internas. tangen- 
ciam e até se confundem coro a 
soberania nacional, não podendo 
portanto, seu exercício ser en
tregue a interesses privados, 
quer em regime de competição, 
quer em monopolio” .

Para i'ustrar, veja-se o caso 
da KLM pmpresa estatal holan
desa. Seu presidente é um ex- 
m'.nistro da.» re'açôes exterio
res. diplomata de carreira. Isso 
pode evitar complicações como 
a em que a Pannair colocou o 
governo bras'leiro ao dar »eu 
tota! apoio ao regime de Sala- 
zar.

Ainda a mssma questão, po
de ser. anai sada sob o aspecto 
puramente financero. O Bra
sil é um país de enorme super
ficie, ainda praticamente des
povoado em «eu interior. Ora. 
comercialmente as unicas li
nhas que oodem oferecer lucros 
são as infenc ona s e as que li
gam os grandes centros. Mas o 
papel da aviação é muito mais 
extenso. Deve ser a “bandei
rante” que vai desenvolver as 
regiões afastadas e isoladas. 
Esse serviço, entretanto é defi
citário, interessa ao particular.

EXEMPLO INTERNACIONAL

Muitos países mantêm o sistema 
de monopolio estatal rra aviação, 
na maior parte dos casos com lu
cros. França, Inglaterra, Austrália, 
Canadá, Chile, Etiópia. índia Es
panha (empresas de capital exclu
sivamente estatal); Holanda Ale. 
manha, Escandinavia, Italia, Suiça. 
Japão e Colombia (empresas mis
tas, sendo majoritario o capital es
tatal), são alguns dos países que 
preferem investir diretamente nas 
empresas, tentando obter lucro, ao 
contrario do Brasil, que investe nas 
companhias particulares sem ne
nhuma vantagem tirar disso.

LUCROS E PREJUÍZOS

O quadro abaixo dá uma idéia de 
como é desvantajoso para o Brasil 
manter em mãos de particulares as 
companhias de aviação- 
Emrar-e tas estatais %  de lucro 
QANTA 3.5
BOAC 1,7
BEA 3,7
IBERIA 2,1
KLM 2,8
SWISSAiR 2,7
JAPAN 8.9
AVIANCA 4,8
AIR FR ANCE 0,6

Brasil % de prejuizo
Empresas 
particulares
subvencionadas 10
pelo
Estado

CONSTITUIÇÃO DA ENU-ittoA 
Há três maneiras para se formar 

a Aerobrás: lo  Empresa estatal; 
2-o Empresa mista; 3.o Empresa co- 
munitaria;

Estat >1: Controle total e comple
to por parte da União- 

Mista: A União detem a maioria 
das ações sendo as restantes ven
dáveis.

Comunitaria: Os acionistas majo- 
ritarios são os funcionários da pró
pria companhia, sendo suas ações 
inven-daveis. A União detem o res
tante das ações.

ATRIBUIÇÕES
l o Exploração, em regime de 

monopolio. da rede aérea domesti
ca;

2-0 Exploração em regime de 
concorrência, com as empresas es
trangeiras, das linhas internacio
nais;

3.0 Estabelecer linhas subvencio
nadas nas regiões de pequena den
sidade demografica do pais, para 
promover a integração e desenvol
vimento da nação.

4o Ministrar cursos de formação 
de aeronautas e aeroviarios-

5.0 Coordsnar o ensino e pesqui
sa da tecnologia aeronautica-

6 o Promover e incentivar a cria
ção da industria aeronautica;

7.0 Estabelecer a padronização da 
frota aerea; possivelmente com 
adoção de 4 tipos apenas de aero
naves;

a) — Aeronave de pequena to
nelagem para serviços de taxi-ae- 
reo, ambulância, aerofotogranome_ 

tria, etc.

b) — Aeronave de média tonela
gem para rotas curtas-

c) — Aeronave de grande tonela
gem para rotas longas-

d) — Aeronave a reação de gran
de tonelagem para rotas interna-

' cionais.
8.0 Explorar atividades correlatas 

tau como: tax aereo, correio. ae_ 
lofotogranometria etc.

9-0 Tomar medidas para elevação 
da segurança de vôo, tais como: 
remodelação de aerodromos. d® 
serviços de rádio comunicação, de 
rádio navegação de manutenção, 
etc-

A ENCAMPAÇÃO

Para avaliar a justa indeniza** 
ção às companhias que forem en* 
campadas, levar-se-ão em conside
ração, entre outras, as seguinte* 
normas:

a) avaliação das aeronaves, pe
ças e equipamentos pelos preços 
do mercado internacional.

b) avaliação dos bens imóveis pe
lo custo historico;

c) do pagamento serão deduzi
dos os drbitos à Fazenda Nacional, 
aos institutos de Prev. Social, a ter
ceiros. os favores cambiais e sub
venções concedidas, etc

Diante do que as empresas de
vem ao governo, se for feito um 
levantamento rigoroso as empresas 
serão encampadas sem despesas ne
nhuma para o país.
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T R IB U A L  FAZ PAIT
BRASIL RECUPERA

TRILHÕES
Duzentos trilhões de cru

zeiros vão ficar no Brasil 
porque o Tribunal Fede
ral de Recursos acabou com 
a exploração Ilegal do min«, 
rio de ferr* qué a Minera
ção Nova Liimense S. A. 
(Grupo Hanna) vinha fa
zendo em Minas Gerais. O 
Grupo Hanna pretende ape
lar para o Supremo Tribu
nal Federal- mas não terá 
ganho de causa, pois d ifi
cilmente o Supremo (na 

sua atual composição) dei
xará de manter a sentença 
do TFR.

A sentença do Tribunal 
Federal de Recursos foi 
recebida com uma salva de 
palmas quase unanime do 
plenário da Camara Fede
ral. A noticia foi transmi
tida à Camara pelo depu
tado Celso Passos- filho do 
ex-ministro de Minas e 
Energia Gabriel Passos, o ho_ 
mem Que retirou d'a Han
na o quadrilatero ferrifero 
de Minas Gerais-

AVERBAÇÃO

0 Codigo de Minas e 
Energia, promulgado em 
1934, estabeleceu que para a 
lavra comercial de conces. 
sões é necessário que se te
nha a concessão de mina e 
não de jazida. Com isto- a 
Saint John dei Rey Mining 
Company ficou sem o direi
to de explorar as jazidas que 
ficam em suas vastas ter

ras de Minas Gerais (onde 
se situa a mina de Ouro 
Velho, que a empresa ex
plorava) . A Nova Limense
S. A. sucessora da Saint 
John dei Rey, conseguiu em 
1938 averbar a conceesão 
que possuia- transformando 
em registro de rr.Na um re
gistro de jazida.

0 CANCELAMENTO

O presidente Janio Qua
dros mandou abrir inquéri
to para apurar se a averba
ção era legal. o processo 
tramitou longamente e foi 
parar nas mSos do falecido 
ministro Gabriel Passos- no 

Ministério de Minas e 
Energia, já no parlamenta
rismo. O ministre Gabriel 
Passos .convencido da irre
gularidade da concessão 
(com a qual a companhia 
vinha tirando o minério)- 
cancelou-a.

FERRO DE ALTO TEOR

Nas terras da Hanna (720 
kms- quadrados) estão re
servas minerais calculadas 
em 200 trilhões de cruzei

ros. Só de minério de fer
ro ali estão depositos que 
atingem 4 bilhões- 689 mi
lhões e 700 mil toneladas. 
Há lá tambem jazidas de 

dolomita e bauxita. O mi

nério de ferro * de alto teor 
(mais de 65%),.

A VERDADE ESCONDIDA
Poucos conhecem a ver

dadeira historia que envol
ve a exploração do minério 
no Brasil. principalmente 

no quadrilatero ferrifero 
de Minas Gerais, recém reti. 
rada das mãos dos grandes 
grupos estrangeiros. Ali está 
o minério de ferro de mai* 
alto teor do mundo.

Entretanto, por simples 
requerimentos- por mano
bras escusas na interpreta
ção das leis- por trocas in
ternacionais a que fica 
sempre alheio o povo brasi
leiro, as jazidas estavam em 
poder da Hanna, da Mannes- 
mann- da Bethlem Steel 
(Oue se esconde através da 
sigla Icominas)- da Thyssen 
e outras. É quem aparece 
à frente destas companhias 
são brasileiros, descenden
tes de tradicionais familias 

mineiras.

A situação assumiu as
pectos tâo graves que hoje 
já  existe um truste de mi
nério. controlado por essas 
empresas. Se qualquer si
derurgia quisesse se im
plantar em Minas- obriga
toriamente teria que com
prar minério de ferro das 
companhias estrangeiras- A 
própria Companhia Side
rúrgica Nacional estava ad
quirindo minério extraido 
das jazidas destes grupos- 

Como se vê, o governo bra

sileiro era obrigado a com
prar de outros aquilo que 
legitimamente lhe perten-
ee.

vem sendo sistematicamen
te adiada.

O CASO DOS FRETES 

E DO PORTO

Enquanto no Tribunal de ^  
F<?r»ursos L evavam .se  em 
‘‘banho-maria” a solução de r 
um problema qu-? abala a 
própria estrutura da econo
mia nacional, outra ques
tão de menor importancia V 
vem sendo manipulada ha
bilmente pelos meamos gru

pos interessados: é o caso 
dos fretes da Rede Ferro- 
viaria Federal para miné
rios- cujas tarifas foram 
recentemente aumentada*.

Os crandes grupo? orga. 
nizados- têm se valido desse 
aiimpiii« pura justificar a 
opinião publica com desem- 
pregos. greves, paralisação 
de empresas de mineração.
Mas há outro fator que se 
esconde habilmente: a Han
na ganhou a batalha do 
porto de exportação e hoje
0.3 “pequenos mineradores” 
não t^m condições de expor
tar porque a produção se 
dirige p^ra o porto do Rio 
de Janeiro- onde não têm 
eles. navios para o imedia
to carregamento do miné
rio, que fica onerado pela 
taxa de armazenamento. E

JUIZES CONTRA 

O BRASIL

No dia 14 de junho de
1962. p o u c o s  d i a s  
antes de sua morte- o Mi
nistro de Minas e Energia. 
Gabriel Passos, assinava 
um decreto que eignificava 
um golpe definitivo nas 
pretensões das companhias 
estrangeiras de continua
rem explorando o minério 
do Brasil. O decreto cassa, 
va a concessão da maioria 
das jazidas adquiridas ile
galmente por aquelas em
presas. Imediatamente- a 
Hanna Corporation e a Ico. 
•minas —  que tem na Ca
mara Federal um deputado 
só para defendê-la, Valter 
Passos — impetraram man
dado de segurança contra o 
ato do Ministro. O juiz Go- 
doy Ilha, do Supremo Tri
bunal de Recursos- acolheu 
a medida e concedeu a lim i
nar. Mas- à Manniesmann 

não aconteceu o mesmo. O 
juiz era outro: o sr Amaril- 
do Benjamin negou a limi
nar.

Há um ano, a pendência 
da Mannesmann está no 

TFR para ser julgada e

— O truste do mii|| 
nhia Auxiliar de T 

Estradi



sargentos não aceitam os 
projetos de elegibilidade

MOVIMENTO
JORNAL DA UNE

Os sargentos não aceitarão os pro
jetos de elegibilidade, passando-os para a  
reserva no ato de registro da candidatura, 
que se acham tramitando na Câmara Fe
deral. Crêem que os que quiserem se 
candidatar devem apenas atastar-se da 
ativa, enquanto perdurar o mandato, e, da 
mesm maneira que acontece com os civis, 
ser contado o tempo para promoção por 
antiguidade, sem a perda de nenhum 
direito. Quanto ao Estado de Sítio pedido 
pelos ministros militares ao presidente 
João Goulart acreditam que o govêmo 
não tem condições para tal. Êste desen
cadearia a rebelião popular.

senado contra eletrobrás
O Senado Federal apro

vou unanimemente um pro

jeto do sr. João Agripino, 

-UDN, Paraíba, que, se re
ceber aprovação também da 
C&mara dos Deputados, põe 
em perigo a existência da 
Eletrobrás. 0 projeto mo
difica a lei que autoriza a 
cobrança de um impôsto 
único aos consumidores, 
principal fonte da empresa 
estatal de energia elétrica.

O quarto parágrafo da lei 
determina ao Poder Públi
co Estadual, as companhias 
estaduais de energia, que 
substituam a Eletrobrás na 
arreoadação dêste impôsto. 
Ao mesmo tempo transfere 
para o Conselho Nacional 
de Águas e Energia a fis
calização dos planos feitos 
pelos Estados. Estas medi
das descentralizadoras, a 
longo prazo, dificultando o 
planejamento nacional no 
Betor de energia, acentua
rão as diferenças regionais, 
tornando ainda mais- graves 
as distorsões hoje existen
tes. (Pigina 5)

une decreta 
luto oficial
t A UniSo Nacional dos Es

tudantes decretou luto ofi

cial por tôda esta semana, 

externando o pesar dos uni- 

jrersitários de todo o Brasil 

pela morte do presidente da 

UEE do Rio Grande do Sul,

. fc académico Roberto Brinco,

■ Utlraado entre as cidades de 

Bagé e Uruguaiana quando 

viajava a serviço da entida

de que liderava, a serviço do 

povò do paia.

F
IP
s i

monumento a um dirsito
A decisão do TFR, ne

gando aos sargentos a 
possibilidade de se can
didatarem a cargos ele
tivos, recebeu em res

posta a transformação 
de Brasília, em poucas 
horas, num campo onde 
se decidia o direito mal? 
elementar numa demo
cracia: o de votar e ser 
votado. Uma fôrça ra
dical se apresentou: ... 
sargentos, cabos e sol
dados. Tôda conquista 
necessita de arrôjo e 
bravura, e o gesto os 
teve. Marinha e Aero
náutica defendiam no 
momento a posse de uni 
companheiro do Exérci 
to, da mesma forma 
como na Segunda Guer
ra Mundial juntos luta
ram contra a agressão 
fascista. O monumento 

aos pracinhas é prova 
desta união, na sua fôr
ça. União que se forja 
na luta comum: os bra
vos de ontem se repetem 
nos heróis da justa cau
sa de hoje. Os estudan
tes estão a lado dós 
sargentos ia  r ..ia luta 

que, ao final, é a da li
bertação de todo um 
povo. Estamos pela pos
se dos sargentos eleitos, 
da mesma forma como 
exigimos a anistia para 
os rebeldes de Brasília, 

que se encontram prêsos 

no navio “Raul Soares”, 

sofrendo sob o mal tra

to dos eternos reacioná

rios. (Grande reporta

gem e editorial nas 

gin as 6, 7 e 3)
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apesar de amarai neto, nova cpi vai 
investigar origem dos recursos: ibad

J á  se encontra em atividade a nova Comissão 
Parlamentar de Ijiquérito, instituída pela Câmara 
Federal para prosseguir as investigações no IBAD 
e entidades congêneres. Como se sabe, numa ten
tativa para impedir que depusesse perante a comis
são o sr. Ivan Hasslocher, diretor-chefe da organi
zação, o grupo de parlamentares componentes da 
CPI anterior vinculado ao DBAD conseguiu sua 

dissolução, alegando que, com o decreto presiden
cial de fechamento do órgão, estavam feridos os 

“brios do Congresso Nacional” .

O objetivo da nova CPI é apurar a origem dos 
recursos financeiros do IBAD, já  que os dados co
lhidos anteriormente caracterizaram nitidamente a 
corrupção eleitoral. Nesse aspecto o assunto já  me
receu mesmo a atenção do próprio Poder Judiciá
rio, através da representação encaminhada pelo 
deputado José Aparecido (UDN) ao Supremo Tri
bunal Eleitoral e das providências adotadas pelo 
procurador geral da República, denunciando os 
crimes do IBAD ao juízo da Primeira Instância.

ÍJiertè Vieira, porta-voz de 
Amaral Neto na Comissão. 
Abriu-se então a :rise den
tro da UDN, quand'» Amaral 
Neto em desespero de eausa, 
tentou a exclusão do depu- 
trdo José Aparecido dos qua- 
dios da UDN e a destituição 
da liderança do deputado 
•vdauto Lúcio Cardoso, no 
r,ue foi contrariado pelos

componentes da cham a d a 
«Bossa Nova» udenistas e pe
los homens honestos do seu 
partido que lhe afirmaram 
não ser a UDN uma sucur
sal do IBAD. Em contrapo
sição aos políticos jue opta
ram pela continuufcide do in
quérito parlamentar, restou 
uma meia dúzida, cnno cil 
Yeloso, o nazista e ot e«x^ão

germânico Kaimun.to Padl- 
lha, Herbert Levi Flores 
Soares a quem Getúlio Var
gas chamava, multo propria
mente, de «Centauro dos 
Pampas», por ser metade 
burro e metade cavalo, capi
taneados por Amaral Neto 
que ameaça céus e terrd com 
um nôvo IBAD que êl>' quer 
lundar.

L E V A N T A M E N T O  S Ô B R E O  
IB A D

O Procurador-Geral da Re
pública designou o promotor 
Washington Bolívar de Bri
to, beta como peritos da SU- 
MOC, peritos do Impôsto de 
Renda e pessoal especializa
do em Contabilidade para di
ligenciar em todos os seto
res, a fim de se configura
rem os abusos das entidades 
antlnaclonais. Serão levan
tados os gastos em jornais, 
rádios e tvs das matérias pu- 
blultúrias e contratos invi
síveis desta organização.

F O R Ç A S  A R M A D A »  
A T E N T A S

O Ministério da Guerra es
tá atento ao problema iba- 
diano e nos dois últimos in
quéritos militares presididos 
peles generais Crlsanto de 
Figueiredo e Almeida Mo
rais, referentes ao caso do 
jornalista Hélio Fernandes e 
às agitações do Clube Mili
tar, respectivamente, cons
tam diversos documentos e 
depoimentos que confirmam 
a ação do IBAD entre as 
fôrças armadas, onde vários 
militares pertencem às «cru- 
in las», «ações democráticas» 
e movimentos profissional
mente antl-comuntstas. Os 
serviços de Inteligência do 
Ministério cuidam sigilosa
mente do assunto que, en
relve mesmo a nossa sobe
rania.

N a Câmara Federal, s6- 
mente og que mais estão pre
sos aos arquivos da «Pro- 
moix-n» continuam a servi
ço ca agência internacional. 
Os que estavam iludidos em 
sva boa-fé, os ingênuos, os 
mais oportunistas, quando vi
ram a extensão do char
co ibadiano, abandonaram-no, 
restando os carreiristas, eos 
que fazem do antl-comunls- 
Eo profissão e fonte de ren
da. Isso pode ser constata
do ainda agora quando Ama
ral Neto, nuaia tentativa d« 
reorganizar a entidade cor
ruptora, não consegue nem 
trinta assinaturas, quando a 
famosa A ção  Democrática 
Parlamentar compreendia cen
to •  oitenta deputados.

AM ARAL NETO

A figura de Amaral Neto 
durante tôda a inves- 

•m  tftmo das ativi

dades do IBAD, como siui 
lolo da subserviência aos in
teresses alienígenas. Fato 
que uão constitui suiprêsa 
pois já em sua campaüh;, 
eleitoral para a Câmara Es
tadual, além dos financia 
mentos recebidos com pro
gramas ua TV-Rio, Canal 13. 
ládio e jornais, custou aos 
cofres do IBAD uma soma 
superior a seis milhjes de 
cruzeiros. Sua propaganda 
foi totalmente financiada pe
las entidade? terroristas, com 
a aquisição de Kombis, Ru
rais Willys que ainda se en
contram em seu poder e nas 
quais, ainda hoje, anuncia 
os seus comícios na Guana
bara. Sabe-se que o seu fi
lho foi funcionário da «Pro- 
motion», conforme declara
ção da srta. Elisabete Car
neiro, secretária do sr. Ivan 
Hasslocher, quando depôs pe
rante a CPI. E’ do conheci
mento geral, também que 
Amaral Neto recebeu sete 
milhões de cruzeiros para ir 
a Pernambuco fazer agita
ção e promover campanhas 
contra o governador Miguel 
Arrais. Descobriu-se ainda 
que Amaral Neto entrou em 
entendimentos, através de 
Vicente Barreto, ex-funcio- 
iiõrlo do IBAD, e genro de 
Gustavo Corção, com Ivan 
Hasslocher para ficar aluga
do ao IBAD, percebendo o 
snlárlo mensal de Cr$ 400 
mil para comparece- em pro
fere mas, comícios, etc... que 
Hasslocher determinasse. Tu
do isso, é óbvio, em «defesa 
da democracia».

Por essa e outras Amaral 

Neto tentou impedir de tô- 

rtas as formas possíveis que

o seu patrão Ivan Hasslo

cher depusesse perante a 

CPI, mancomunado com Laer- 

te Vieira, relator da comis

são e que propôs a suspen

são dos trabalhos investi

ga òores.

UDN CONSCIÊNCIA  E 
CRISE

Os demais lideres udenls- 
tas, entretanto, manlfesta- 
íamse contra a suspensão e 
pela continuidade dr> inqué
rito, demonstrando uma ati 
tud-e contrária à do relator

Após o fecham ento do IB A D , o deputado A m ara l Neto empossou-se na presidência 

de algo que in titu lou  Com itê contra o C om un ism o . Na fo to , Am ara l Neto defende a 
«dem ocracia», ou seja, o pa gam ento que o IB A D  lhe dá
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movimento 
em  n o t a s

O Ministério <las Relações Exteriores do Peru fornece 
aos cidadãos peruanos que desejam viajar o seguinte pas
saporte: «Êste passaporte é válido para viajar a todos 
países, por um auo, a partir da data de sua expedição». 
Agora, quanto ao visto: «Êste passaporte não é válido 
para viajar à URSS, RDA, República Popular da China, 
Cuba, Iugoslávia, Albânia, Bulgária, Coréia do Norte, 
Tcheco-Eslováquia, Hungria, Mongólia, Polônia, România, 
e Vietnam do Norte. Como se vê do mundo peruano só 
fazem parte os países do «Mundo Livre*, do qual o Peru 
é apenas um apêndice.

Apesar dos pareceres e influência (dólar) dos srs. 
Vicente Rao e Lucas Lopes, dois americano« radicalizado« 
no Brasil, a Hanna perdeu o privilégio que vinha manten
do de explorar, através de lim inar ilegal, o ferro, a bau- 
xita, dolomita e manganês, do quadrilátero ferrífero de Mi- 

* nas Gerais. A decisão tomada pelo Tribunal Federal de 
Recurso«, devolvendo ao Estado uma riqueza calculada em 
quatro bilhões de toneladas cúbicas de m inério de ferro, 
avaliada em mais de 200 trilhões de cruzeiros, teve votos 
favoráveis dos ministros Armando Rollemberg, Raimundo  
Macedo, Henrique D’Avila e Amariido Benjam im . A favor 
da emprêsa americana ficaram  Mrs. Godoy Ilha e Oscar 
Saraiva.

A Comissão de Atividades Antiamericanas, da Câmara 
dos Deputados dos EUA, instituiu uma «CPI» para apu
rar as ligações dos estudantes que recentemente voltaram 
de Cuba, e uma entidade estudantil-operária progressista. 
Durante a última audiência, foram retirados do recinto da 
Cflmara, por meio de cassetetes e empurrões dos policiais, 
estudantes e outras pessoas que ali estavam ao aplaudi
rem o depoimento da estudante Kathy Prensky que de
clarou : «Acredito que o socialismo é a única forma de 
por fim ao racismo, e sob o socialismo poderemos contar 
com legisladores que sejam nossos verdadeiros represen
tantes, e que não se elegem apenas porque Impedem os 
negros de votar».



um fato nôvo
O protesto armado dos sargentos de 

Brasília veio trazei um tato nôvo, de sig

nificativa importância, para o curso dos 

acontecimentos políticos no país: é o povo 

quem demonstra, agora, menos por trases 

que por atos. ser a violência uma alter

nativa a utilizar, se não se fizerem as tais 

reformas de que tanto se tala

Pela primeira vez. na atualidade, uma 
parcela significativa do povo usou a vio

lência: eis a profunda novidade que a re

volta dos sargentos acrescenta In depen

dentemente do fato de ser ou não organi

zado o seu movimento — e compete ao 

pensamento de esquerr1̂  burocratizado 

tomar êste aspecto como essencial — o 

lado positivo da atitude dos sargentos de 

Brasido está aí Sabe agora o país que a 

violência não está fora das cogitações; 

que tiauem alertas, portanto, as classes 

dominantes

a reação e o governo
E se quisermos atinar, no concreto, 

com a importância do fato. é bastante a 

observarão do comportamento dos princi
pais setores sociais em refarão ao levante 

A «reação» foi coerente e n ã a  pensou duas 

vêzes: é ao governo que cabe a culpa por 

tudo isso: pste governo mantém na legali

dade o CGT, não utiliza a legislação da 

ditadura contra as greves rmite a agita

ção e. portanto. talvez até fomente movi

mentos como o dos sargertr«; de Brasília, 

evidentemente parte de um n*ano geral de 

sub"«?-*-"'’ Por outro lado diz ainda a 

«reação», não é necessário o estado de sí- 

tio, mas- n «justa aplicação» da lei Afinal 

o eslod~ sítio, aplicaJ-, por êste gover

no, pode ria também atingir alguns reacio- 
nári

lá o governo vê no movimento dos 

sargentos uma grave falta contra a disci

plina qae pretende impor aos movimentos 

populares Mas sente, perfeitamente, que 

tal movimento pode generalizar-se, donde 

cabe ceder, como sempre, a metade da la

ranja Conceda-se elegibilidade aos sar

gentos desde que se reformem Para o 

governo, eis o probtema dos sargentos re

solvido Por outro lado, agora cedendo à 

reação, cumpre utilizai o levante para 

ameaçar com o estado de sítio e redisci- 

plinar os movimentos populares Até mes

mo reprimi-los, através de dúplice atitude: 

os ministros militares encarregam-se da re
pressão e o presidente João Goulait de pe
dir moderação, ao menos por uns tempos.

Com isso. o presidente (por que não?) 

aproveita a ocasião para os preparativos 

de descarte do general Jair Dantas

as forcas oopulares
E as fôrças populares como vêem o le

vante? Cremos já têrmos enunciado o que 

pensam estas fôrças ao frisarmos, acima, 

o que nos parecia o essencial da questão 

Realmente é preciso dizer que muito mais 

que mil comícios da Cinelândia. muito 

mais que as mil maneiras iá utilizadas de 

pressionar o atual governo, êste levante 

de Brasília contribui para que o govêrno 

se defina. De que lado está. agora, depois 

do levante, em relação às fôrças popula

res? Que vai fazer? Reprimi-las? Pois 

outra coisa não é o que pede a reação 

Dar metade da laranja, como parece? 

POIS OUTROS LEVANTES HÃO DE VIR

E quando enunciamos que virão outros 

levantes não fazemos ameaças Apenas 

entendemos que esta manifestação dos 

sargentos não é senão uma modalidade 

da qção popular estimulada para a vio

lência pela situação geral do país e resi

dualmente. apenas, pela grave discrimi

nação que tais militares sofreram no pro

cesso eleitoral, aaravada pela decisão do 

Superior Trbunal Federal

Não nos varece, por outro lado que o 

movimento dos sargentos seja. em si mes

mo, a forma mais iusta de lutar, neste 

momento Mas é preciso dizer que, se 

êrro há na acão isolada e de certa forma 

desesperada, êrro muito maior houve 

ainda das forras populares, da vanguarda 

do povo, de todos nós, em não lutar pela 

integração dos sargentos na luta comum 

das grandes massas brasileiras Não é 

certamente com acões isoladas e extem

porâneas aue o povo escreverá a história 

da sua libertação real Mas ela não será 

escrita tamhém com o quietismo, os recuos 

d e  última hora. os temores, o modo buro

crático de julaar as questões

«Há um fato nôvo na história do país: 

a participacão dos suboficiais e sargentos 

de nossas Fôrças Armadas no processo po- 

lítico» — assim se expressava, há tempos, 

o suboficial Gelei em discurso que provo

cou grande celeuma Êste fato nôvo está 

aí, no levante de Brasília Até mesmo 

independentemente da liderança populai. 

parcelas do povo começam a agir como 

podem, e legitimamente

As fôiças populaies recebem êste fato 

como lição. A luta vai confinuar.

une ~ luto 
oficial

A UNE decretou esta se

mana luto oficial pela mor

te de mais um «soldado» do 

povo, pela morte do presi

dente da União Estadual do 

Uio Grande do Sul o aca

dêmico de Engenharia Ro- 

berto Brinco. Como seuipre 

acontece nestas ocasiões não 

se tem muito o que dizer a 

tiflo ser que Brinco tinba 21 

anos que morreu quando per

corria p a ra  um diálogo 

maior, as cidades do inte

rior do llio Grande, melhor 

dizendo, quando passava em 

revista as suas tropas por

que no movimento estudan

til brasileiro soldado pode 

ser eleito sem deixar a ati

va. A sua morte ocorreu en

tre as cidades de Bagé e 

Uruguaiana em um desaStrft 

automobilístico e a UNE que 

já estava de luto pelos mor

tos do Paraná, pelos sargen

tos mortos em Brasília, re

dobra o seu luto que é o lu
to de tôda a comunidade es

tudantil, que é o luto da fa 

mília de Roberto Brinco, que 

é o luto do Brasil.

unidade e 
definição

Agora, mais que nunca, é 
esta a palavra de ordem  dos 
movimentos populares : un i
dade  e definiãço. Ê préc is» 

que as fôrças do povo en

tendam que neste m om ento, 
tôda a reação está u n id a  
com nm único o b je tiv o : re

primir de q ua lque r maneira 
as  manifestações do povo. O  

episódio dos sargentog está 
sendo aprove itado  x>ara, a tra 
vés de medidas «Iegallstas> 
conter o avanço das fôrças 
populares assim é que por 
tôda parte se está a exigir o 

fechamento do CGT, PUA, 
K.Vtr, do Forum Sindical e 

de tôdas as organizações do 

povo. A lei de segurança n a 
cional, lei ilegal da ditadura, 
já começa a funcionar, fala- 
se também em votar a lega
lização  da ilega lidade , ou se
ja, o estado de sítio.

Diante déste quadro cum
pre l«mbrar a tôdas as pes
soas e movimentos compro
metidos com u libertação do 
país, inicialmente» que não  
podemos recuar, que precisa
mos manter tôdas as con
quistas do povo como o di
reito de greve, por exemplo, 
e que para isto, qualquer 
movimento isolado enfraque
ce e divide as fôrças do povo 
e poderá ter conseqüências 
imprevisíveis e que a Fren
te  de Mobilização Popular é
o órgão de coordenação da 
nossa luta. Finalmente, cum
pre lembrar ao govêrno e a 
quem possa interessar que 
está é uma hora de defin ição  

e que agora só existe dois 
caminhos e não tuais que is
to . O u  o govêrno reprime o 
povo, e neste caso terá que 
Im p lan ta r  uma ditadura, ou 

se apoiará, abertamente oêle 

par# n&o *er engolido pelo» 

gorilas.



NÂOÉA-TOA QUE CHAMAM A LIGAÇÃO S. PAULO-GUA- 
NABARADEEIXO: A HISTORIA ESTÁ AI’ PARA MOSTRAR 
COMO É ACERTADA ESSA DENOMINAÇÃO.

— Por que o Governo pediu a regulam entação da rem es
sa de lucros?

— Porque os 10%  estavam  sendo mal interpretados.
— Com o?
— As em presas, muito ingênuas, pensaram  que os 10%  

eram  para ficar, e 9 0 %  para ser enviado ao Exterior.

0 PSD RESOLVEU NÃO ROMPER COM 0 GOVERNO: NEM 
MESMO EM DESENHO ANIMADO A GENTE VÊ 0 RATO 
LARGAR 0  QUEIJO.

A S  G R E V E S  E S T O U R A M  

P O R Q U E  O S  D O N O S  D O  M U N 

D O  N Ã O  Q U E R E M  D A R , D E  

A N O  P A R A  A N O , A O S  T R A 

B A L H A D O R E S , A Q U E L E  A U 

M E N T O  Q U E  E L E S  C O N S E 

G U E M  D E  M f:S  P A R A  M Ê S  

N O S  SEU S P R O D U T O S .

☆
PARA VER COMO OPERAM AS 
COMPANHIAS ESTRANGEIRAS 
BASTA DIZER QUE QUANDO 
SOUBE QUE SO’ PODEM SER 
REMETIDOS 10% DOS LUCROS, O 
ADVOGADO DA E M P R E S A  
ADIANTOU-SE:

— POR DIA?

—  A ilhem ar apelou “por amor 

de Deus” para que os operários 

não fizessem greve.

—  “N ão  tomai o  seu Santo no

me em vão."

&
— FOI DIFÍCIL A LUTA DOS 

700 MIL GREVISTAS CONTRA A 
POLICIA.

— POR QUE?
— ELE? ESTAVAM EM INFE

RIORIDADE NUMÉRICA.

★
A T E N T A D O  A L A C E R D A  

F E Z  A Q U E L E  S U JE IT O  -fíVE 

L A N Ç O U  A SUA C A N D ID A 

T U R A  Ã P R E S ID Ê N C IA  DA  

R E P U B L IC A .

☆
— TEM GASOLINA?
— TEM.
— POSSO DAR UMA CHEIRA- 

DINHA?

*
—  Levei tlores ao cemitério, em 

Finados.

—  O nde você conseguiu o d i

nheiro ?

—  Q ue dinheiro ? Flores, que 

eu levei, é o José Flores, meu vi

zinho.

☆
DO JEITO QUE A DIREITA, 

ANDA, TODOS NÓS, QUANDO 
DORMIMOS SOMOS COMUNIS

TAS:

. ESTAMOS PARALISANDO O 
TRABALHO.

"  A FOTO DA SEMANA

M agnifico flagrante que mostra a Policia garantindo o direito de greve



S O  M À l S  U M  P O U Q U I N H O  P A R A  T R Á S ,  

E V C I A . ,  P * f c A  S E  E N O O A D f c A f c  N A  

M I N  H -A  O B J E T I V A .
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Frei Carlos :

GREVE »  
PIQUETE HÃO?

Dorian :

0 OBVIO EM 
MANIFESTO

Editorial :

GOLPISTAS 
E LADRÕES
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Sem conteúdo, afastada 
da realidade national, con
trária aos interesses popu
lares. comprometida com o 
que há. no Brasil e no es
trangeiro, de mais sórdido, 
antinacionai e ant:povo, a 
reação tem procurado pas
sar. junto à opinião públi
ca, como uma fôrça mora
lista ou uma cruzada de re
g ene ração  dos costumes po
líticos. sociais e adminis
trativos, neste País.

Os lenços brancos do bri
gadeiro Eduardo Gomes, a 
catonice tonitroante do ma
rechal Juarez Távora. as 
campanhas falsamente pro
filáticas do udenismo, de 
um lado; do outro, toda a 
vulgaridade de homens e 
partidos mais ligados ao po
vo, a voracidade incontro- 
lável dn pessedismo, o cará
ter empreguista, peleguista 
e fisiologico do trabalhis- 
mo. A reação tentando pu
rificar este povo. lavar este 
País, desintoxicá-lo e, de 
outra parte, todos os outros 
a sujar a? águas, a empor
calhar os caminhos

No entanto, é da sabedo- 
iia  popular, a sentença de 
que não há bem que sempre 
dure nem mal que nunca se 
acabe. A Nação acabou, 
mercê de Deus. de compre
ender o que havia de faisi- 
dad« na pregação “moralis
ta”, o que fia via de farisai
co nos seus improvisados 
catões, o que havia de torpe 
num moialismo de fancaria 
que almejava tão-sòmente 
encobrir, sob o famoso m in 
to diáfano da fantasia, ne- 

de tod.is as natu
rezas, üaieões de todos os 
r.aipe-J tiansigenc as, tole
ra nc th. sabujic;s rapazes 
de espantar ao ruoe cético 
dos mcitais.

Golpistas e 
Ladrões

A reação empunhava a 
bandeira do moralisnio fal
so, como do legaiisir.o for
mal. mas escondia, nas suas 
dobras, toda a podridão que 
poderia conter um túmulo 
caiado de branco. À sombra 
de uma bandeira que iludia 
o País, as maiores e mais 
1'epugnantes trapaças eram 
cometidas. Sem que a Na
ção se apercebesse, em tem
po hábil, do que à sorrelfa 
cometiam contra ela, contra 
os seus interesses mais le
gítimos, mais prementes e

mais graves.
Agora é o presidente da 

República que. em pronun
ciamento ao País. feito no 
Estado do Espírito Santo _(e 
logo reiterado no interior 
fluminense'», assesta o gran
de golpe contra a rombuda 
mentira.

0  sr. João Goulart que 
já  identificara, na trama 
contra o seu governo e as

• instituições democráticas, a 
ação de interesses estran
geiros que o Brasil exige 
sejam contrariados. expõe 
à Nação, sem subterfúgios, 
os ingredientes que com
põem a conspiração contra 
o Brasil.

E afirma- que houve con
tra o seu governo, contra a 
democracia, contra o povo,

a coligação de golpistas e 
ladrões. Não só de extre
mistas da direita, ávidos de 
fascistizar este País para 
entregá-lo à sanha do impe
rialismo . internacional, im-- 
pedindo as reformas de ba
se, as medidas de justiça, 
os esforços para atingirmos 
uma sonhada democracia 
social, mas de ladrões tam
bém. Dos que continuam a 
enriquecer às custas do so
frimento cada vez mais do
loroso de imensas maiorias.

Dos que vivem de expedien
tes. Dos que engordam na 
medida em que o povo de
finha. Dos que, através d_e 
embustes, conseguiram pri
vilégios e através de novos 
embustes, querem garanti- 
los e eternizá-los.

Não são apenas os fascis
tas, filhos de Hitler e Mus- 
solini que Nuremberg não 
viu, os retrógrados e me
díocres, os desajustados à 
época de renovação e de 
justiça social, que se er
guem. Estão em pé, agres
sivos, eriçados, todos os la
drões. Ou, polo manos, to
dos os grandes ladrões des
te País.

Os que à sombia de es
truturas aitaicas wpetem 
façanhas que deixaram Ali 
Babá e seus quaren'.u com

panheinos com complexo de 
Inferioridade, e os que es
tão vivendo de roubos ain
da maiores, de negoc:os ain
da mais terríveis, com liga
ções estrangeiras indiscutí
veis, com vinculações que, 
levadas ao. conhecimento da 
Nação, fariam estremecer 
os proprios alicerces deste 
calejado País.

Andou certíssimo o pre
sidente da República, di
zendo aquilo que a Nação 
sabia e desejava ouvir de 
sua máxima autoridade. Só 
um País de toupeiras pode
ria continuar aceitando o 
"moralismo” e o “legalis- 
rao” de uma malta que re
cebe os dinheiros do IBAD, 
que se submete, servil, às 
injunções do IPES. que faz 
mil e um negocios com o 
erário público, que vive pre
sa nas gavetas das embai
xadas estrangeiras e dos 
falsos planos assistenciais 
do estrangeiro e que, de 
noite como de dia, trama a 
queda da legalidade demo
crática, porque está con
vencida de que 110 caos te
rá maiores oportunidades e 
melhores condições para 
continuar roubando este 
País e este povo.

Não há mais brancura em 
lenços que encobrem o fru
to de arreglos. Ou mais pa
triotismo e amor à terra de 
Santa Cruz, da parte dos 
que de santo nada têm e 
para a cruz caminham leva
dos apenas pelo desejo de 
furtá-la.

A Nação está em face de 
uma conspiração contra os 
seus interesses. Conspira
ção que, segundo o presi
dente da República, reune 
numa mesma colcheira, gol
pistas e ladrões.

Prezado leitor:

No nosso expedien- 
le há um novo nome: 
José Reinaldo Barbo- 
sa. E isso tem tim sig
nificado: é a corpora
ção de BRASIL, UR
GENTE — desde o 
faxineiro ao secreta
rio de redação, pas
sando por todo o pes- 
cupula de direção do 
soai administrativo — 
representado por um 
dos seus elementos na 
jornal. José Reinaldo 
foi eleito pelo voto 
dos seus companhei
ros. que o escolheram 
por unanimidade. E 
êle hem o merece De
dicado, amigo, n ã o 
deixou nunca de dar a

2

sua valiosa contribui
ção de sacrifício. Des
se sacrifício com que 
todos mantemos êste 
jornal da Verdade. 
Este jornal da luta 
que toda a Nação em
preende para epie, de
pois. não sejam mais 
necessários sacrifícios 
de toda ordem para 
que se possa dizer a 
melhor das coisas: a 
Verdade. Para que 
não seja mais “peca
do” — quase “dana- 
ção” — lutar-se pelos 
mais fracos, s e r-s c 
porta-voz do povo.

*
Seu jornal, leitor, 

traz. neste numero, 
duas importantes de
nuncias: nas páginas

centrais, reportagem 
onde se mostra que a 
Companhia Telefôni
ca Brasileira (que não 
é brasileira), em São 
Paulo, com a cumpli
cidade da Prefeitura 
Municipal, vai levar 
nada menos de 180 
bilhões (bilhões mes
mo) para cumprir o 
que é a sua obrigação:’ 
instalar telefones. E 
os bilhões, leitor, são 
do povo. A outra de
nuncia (vai na 17.a 
página) é a nomea
ção, pelo inclito go
vernador Adhemar de 
Barros. do sr. Reinal
do Saldanha da Ga
nia. conhecido conspi
rador da direita, para 
a chefia da Guarda Ci
vil . . .  É. está claro, 
mais um passo em di
reção ao golpe

K por ora. é só.

Até sempre.
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DIREITA BRASILEIRA 
COPIA O NAZISMO!

Texto de VITOR REGO

O êrro mais grave dos antifascis
tas alemães (em especial os co
munistas) durante a ascensão do 
II I Reich foi o de terem mono
polizado todas as atenções para a 
essência do fascismo que se avi
zinhava, desprezando seu lado di
nâmico. Não será isso, dentro de 

uma certa medida, o que se está 
verificando no Brasil ?

A 5 de outubro de 1931 a in
dústria alemã, por intermédio do 
ex-chanceler Cuno, apresentava 
um memorial em que eram exigi

das as seguintes medidas: 1) —  
O Estado devia limitar-se às tare
fas específicas de um regime “libe
ral”, simplificando o aparelho 
administrativo e utilizando apenas 
“pessoal competente” ; 2) —  To
dos os funcionários que devessem 
suas nomeações a filiações parti
dárias deveriam ser licenciados; 
3) —  O saneamento da economia 

e a regressão da cifra dos desem
pregados não se tornava possível 
se o Estado não cessasse de inter

ferir na questão salarial; 4) —  
Era urgente o desmantelamento do 

aparelho da Previdência Social; 
5) —  O Estado deveria coibir-se 
de toda c qualquer intervenção no 
domínio econômico; 6) —  Deve
ria ser providenciado a diminuição 

da taxa de interesse e aumentada 
a ajuda aos grandes proprietários 
prussianos; 7) —  Deveria ser su
primida a lei que congelava os 
preços dos alugueis de moradias; 
8) —  Era sugerido o abandono 

da manipulação monetária.
Sem tirar nem pôr, o que a di

reita brasileira exige do íftual re- 

«inie !
NÃO RECUA

Ontem como hoje, o fascismo 

não recua em face da mais des
pudorada demagogia se com isso 
puder enganar as massas operárias. 

O fascismo apresenta-se como por
tador de uma “nova ordem”, es
condendo habilmente suas raizes 
conservadoras. Não hesita em face 

do radicalismo verbal. Explora o 

escândalo da sociedade burguêsa 
e apresenta-se como o campeão 

da virtude e da honra. O atual 
!;,der da direita brasileira —  ho
mem bastante inteligente ao con
trario do que ingênua e inutilmente 
sc propala —  sabe disso e furtou 
ao sr. Jânio Quadros a faixa dos 
que se deixam encantar por deter
minado comportamento ético-mo- 
ral. E vai mais alem: apresenta 
programa de governo baseado em 
facilidade de investimentos, redis- 

tribuição do lucro bancário (claro 

que não diz a favor de quem será 
feita essa redistribuição), controle 

da inflação e confiança dos crédi
tos exteriores. Contra isso o que 

apresenta a esquerda ? Qual a al
ternativa que é dada à classe mé
dia. em vias de pulverização con

forme diagnóstico de 'Karl Marx

para casos idênticos, e a largos se
tores do proletariado ?

A esquerda até agora apresen
tou sòmente o Movimento Nacio
nalista.

INTEGRAÇÃO NACIONAL
Encontra-se o Movimento Na

cionalista brasileiro muito bem es
truturado para determ inado mo
mento h istórico . Diríamos mesmo 

que é a única forma de integração 
nacional desta gigantesca comuni

dade. E' éle o movimento unitário 
capaz de criar a coesão de princí
pios sen) a qual não haverá plani

ficação democrática.

Mas aceitar o Movimento Na
cionalista m ecanicam ente é um 
êrro. Foi um êrro. Com a radi

calização política, com o brutal de- 
clinio do capitalismo no Brasil, 

com o aparecimento de uma direi
ta, unificada e desesperada, apre
sentando programa de govèrno, ca
beria à esquerda uma ordem pro
gramática e governamental de al

ternativa. A esquerda deveria des
dobrar dinamicamente o Movimen
to Nacionalista, furtando-se, como 
dantes, aos estéreis debates ideoló
gicos (os comunistas brasileiros de

ram, nesse aspecto, um notável 

exemplo de lucidez política) mas 
emprestando às diversas correntes 

que o compõem o indispensável

acordo po lítico  para uma platafor

ma de governo. De contrário não 

só a derrota frente à direita surge 

como inevitável mas também o 

proprio Movimento Nacionalista

—  tido e havido como o único  
processo de ação e defendido por 

alguns como se êle fosse a própria 

Realidade Objetiva -— acabará por 

ser morto, à força de tanto ser de

fendido. Aliás, bastou o fato da 

direita apresentar capacidade de

liderança para alguns fascistas que 

faziam parte do Movimento d 
abandonarem com armas e baga

gens —  principalmente com ar

mas.
A  D ESG RA ÇA  D E  

SAN T H IA G O  

_  O  sr. San Thiago Dantas foi um 

dos primeiros a perceber o fènô- 

meno. Infelizmente, o douto ei- 

nrinistro não conseguiu libertar-Se 

de suas raizes sociais e enveredoo 

por um inútil bate-boca com a dhi-  

mada indústria nacional, julgand0  

que esta tinha a consciência po lí

tica da sua congenere britânica, 

A  desgraça com o sr. San Tfalagp 
Dantas foi que s. exa., pretendeu 

formar uma “Nova Força” basea

da na burguesia nacional da que 
também  fariam parte os proletários 

e os inteletuais, quando a ordem 

deveria ser inversa: um grande 

partido de proletários e inteletuais 

de que também fizesse parte a bur

guesia nacional. A inversão dos 

termos estragou a idéia.

Acossada, o tenvpo pagando, a 

esquerda volta-se agora para o ún i

co homem capaz de provar expe

riência administrativa e governa

mental: o lúcido, inteligente e 

honesto governador de Pernam

buco.
Mas isso não basta. Um homem 

não basta mais. Chegou a hora 

da verdade. A esquerda necessita 

de provar sua capacidade progra

mática, partidaria, governamental. 

Almino Afonso perccbeu-o. O  es

plêndido colunista Paulo Francis 

também parece tê-lo percebido. Se 

muitos outros não se unirem con

tra o mecanicismo do pcnsaniea- 

to e a burocracia de certas cliques, 

a esquerda brasileira terá de pas
sar, em breve, à clandestinidade.

Dirão que somos pessimistas. 

E’ provável. Somos pessimistas 

porque somos otimistas. A  iden

tidade dos contrários explicará o  

fenômenos aos bons entendedoF**.



informações

GOVÊRNO

Do deputado Leonel Bri- 
zola sôbre o g >vêrn< João 
Goulart: “O atual govêrno 
deve ser visto sob dois as
pectos. Nas palavras, mui
tas vêzes está com o povo. 
Nos atos e no comporta
mento efetivo, tem sido um 
govêrno convencional, como 
os do PSD. A sua grande 
preocupação tem sido a de 
manter-se como autoridade 
legal. Compromete-se com o 
“statu quo”, isto é.^bom o 
processo de espoliação e 
com as injustiças da situa
ção atual’'.

v ic e

Rompimento à vista en
tre os governadores direi
tistas Adhemar de Barros e 
Carlos Lacerda. Ambos ga

rantem que têm as melho
res condições para ser o 
candidato ideal da reação. 
O paulista quer o carioca 

como vice na sua chapa e o 
carioca acha que o paulista 
não é um fim  mas um meio.

HOMENAGEM

O deputado - banqueiro 
Herbert Leví vai ser home
nageado com um banquete. 

Local: “Casa de Portugal”. 
Membros da comissão orga
nizadora das “justas home
nagens” : João Batista Leo
poldo Figueiredo, do IPÊS; 
Antonio Pereira Magaldi. 
do movimento «indicai “de
mocrático” ; Arnaldo Cer- 
deira, do adhemarismo; 
Darey Gato, colega dc refe

rido Magaldi; além de Raul 
Fernandes e Prado Kelly. 
Esperadas as adesões de 
Gustavo Corção, Sobrai P in
to, Carlos Lacerda, Amaral 
Neto e Armando Falcão.

CORAÇAO

O governador Adhemar de Barro6 aíirma que
realiza em São Paulo, um Govêrno do co- 
raiCêc. Governo <Je paz, ordiem* respeito às 
Irberdedes, observ&ncia fiel aos mandamentos 
d« Deus- Exemples: na íiMima grande greve, 
prtideu cerca de três mil operários; entre 
os muáitce, o operário Vicente OrlaBriino Vieira foi 
obriiçaco pela policia que o espancou a engolir vo- 

e culro, der.o d>e w ia  gratnkíe bariba, surpne- 
endido quando de Eüblia aberta pregava e evan
gelho foi agarrado por i'm tina que o pegou pela 
bariba e rodopiou ccm êle até que a vitima des
maiasse. O '•govêrno co coração” maugmrou, na úl
tima greve, r.oves métodos pcliiciaiis cthamaidos “se
gura parêee”, o mer.ciomado “rodopio” e o “cava 
petróleo".

MORALISMO

Cem estudantes, mine ires e paulistas, com to
das as cespêsas pagas pelo govérnO da Guanabara, 
estrveram r.o Rio com o objetivo de vêr as “rea
lizações” da administração Caílos Lacerda.

INQUILINATO

Caso o Congresso Nacional consiga aprovar os 
seus várice projetos íôbre os aluguéis, o custo de 
vida deverá subir mais oitenta ou cem por cento. 
Na tase dos projetos pessedüsttas e udenistas, uma 
caba que fcoje custa ao inquilino, em aluguel, dez 
mil crueeiros, poderá custar cerca de cento e cin
quenta mil cruzeiros-

FRACASSO

Bepertutiu intensamente nos meios paulistas 
uma mêsa-iedonda realizada por Vida Alves, na 
Televisão Tupi, reunindo a vereadora Dulce Salles 
Cunha, prefeita Laurita Mari, repórter Lo urdes 
Berrardes e sra. Suzana Cm z Sampaio, da Frente 
Unira Fenwnina. Colocada diante ôe indagações 
objetivas por parte da repórter e da dirigente da 
Frente L'n;ca-Feminina, a vereadora não conseguiu 
repetir o êxito que obtem com oe seus monólogos. 
Tstutec^j, disse tolices, caiu em contradições e re- 
ve:tu total despTepairo para a vida pública.

SARGENTOS

O Oemrc de Oratória e Debates da Casa do 
Estudante, da Fat-uldade <íe Direito da Universi
dade de São Paulo (XI d« Agôsto), homenageou os 
sargentos do Exército, recebendo inclusive o sar
gento Fdg2 rd Nogueira Borges que, sem ser candi
dato obteve no último plieito paulistano 15 mil 
votos para vereador. Os estudantes hipotecaram 
solidariedade aos sargentos e prometeram juntar-se 
a êles pare assegurar a elegibilidade dos sargentos 
de todais «s armas.

DAGOBERTO

Corro o governador Adhemar de Barros prepa
ra o seu rompimento com o PSD paulista, que re
solveu apoiar a candidatura Juscelino Kubitschek 
à presidência da República, o sr. Dagoberto Salles, 
ex-hder rtcicnal:61a, está diispo6to a abandonar o 
seu partido — PSD — e aderir ao PST, contanto 
que não seja alijado de uma secretaria do govêrno 
paulista.

APLAUSOS

O VIU Congresso Nacional dos Bancários e 
Securitários, realizado em Salvador, aprovou um 
voto de aplausos a BRASIL, URGENTE, “pela co
ragem ti viça que vem demonstrando cm defêsa da 
classe trabalhadora do Brasil”,

VICE

Numa chapa tíe composição com outro partido 
politico, o car.didato dos grupos nacionalistas e 
f&rças populares à vice-presidência da República 
poderá wt o governador Mauro Borges, de Goiás, 
credenciado pelo (exceíente) Eovém© que vem rea

lizando *> pela ccsrênc ia  de suas aititudiee ’e homem 
público.

INGERÊNCIA

Impressionado com o discur«o feito pelo presi
dente da Riepúblifca no Espirito Santo, aminciaridlo 
a regulamentação da Hei que dnscáplina a remeaaa 
de Juctos ao cstexioir e dewunciando a conspiração 
de golpisUe e ÜEdTcee. nicicmails e esitranigleiros. o 
embaixador dos Bstaidos Unidos, sr. Lincoln Gor- 
don teria pedido esrlaireciimiento ao Itamarati. 
“dentro do contexto dias relações entre o Brasil e 
os Etetadcs Unidos”.

EXIGÊNCIA

O grupo dte vanguarda do PDC vai exigir da 
direção nacional do partido a divullgação dais teses 
e do programa aprovados na convenção nacional 
de AguCf da Fiato, no ccrneço tfesfoe ano_e, abe 
saora ^onegatios ao conhecimento da opinu&o pu
blica. Os srs. Ne» Braga e Juanea Távora seriam 
ccmtrárics à divulgação; cs srs. Paulo de Tarsw e 
Plínio Sampaio, íavoráveãs.

SAIGON

O govêrno dos Estados Unidos, cansado de seu 
tiitere de Saigon, Nho Dtnh Diem, viu “com muita 
simpatia” o golpe do Vietnam, com o futzilanrjento 
do presidente e de seu irmão Ngo Dinh N hue  en
tregou ao novo govêrno, outro irmão do presidente 
falecido, de nome Ngo Dtah Can, que havia se 
asálado no consuüadc americano dle Hué e que ago
ra será também fuezJtdo. Para cs Estados Unados, 
não há amiizâides ctafinitrvas-..

ANIVERSARIO

Sobral Pinto, antigo lider católico, completou 70 
anos de idade- Recuscu homenagens que estavam 
sendo preparâdas pela direita. O faenoeo autor dle 
cartas é agera diefensor do 1BAD e advogado do 
índividuo Tvfi Hastíccher, o que deixa em criise de 
ceticismo os seus antigos amigos e admiradores.

ESQUERDA

O dyputado Max da Cosia Santos afhmou à im
prensa que no Brasiljhá Uma única esquerda, lu
tando pela “instauraçao de um regime di^mocrátiico 
autêntico em que o peder emane do povo”. Sôbre 
as relações esquerda-marxismo, adE.ain.tou: “O pro- 
bleira r.âo esitá festo para a esquerda em tertmos 
de maixierro ou não marxismo. EJstó pôsto em têr- 
mos de luita anti-imperialista e antilatifundiária”.

ENCAMPAÇAO

Certinua sendo es>perada para muito breve a 
encampação, pelo govêrno federal, da Refinaria de 
Capuava. Ninguém entende que um govêrno que se 
afirma r  aciona lista aceite que o órgão estatal do 
petróleo sofra a concorrência de particulares . e 
deixe de cumprrir a própria legislação existente sô
bre a matéria.

IMPRENSA

Parliair.entarfs nacionaÜEias vão desencadear 
graníie lurta, no Congresso NacionaQ, contra publi
cações estrangeiras que circulam no Brasil, ao 
arrepio da lei e contra estrangeiros que, tamibém 
contra a lei, dirigem jcrr.ais e revistas. Um amplo 
dossiê do Eesunto está sendo levantado * abrange 
revistEs e jornais principalmente do Rio e São 
Pauüo. Inclfusive publicações especialkadas.

GREVE

Durante o decorrer da grande greve geral dos 
trabalhadores paulistas, pessoas do Rio, Brasilia e 
outies Estados interessadas em conhecer noticias 
do rr.o\irr«n1o, telefonavam incessantemente para 
amigos de confiança em São Paulo. Ninguém acre
ditava nos jornais e rádios paulistas e cariocas que, 
em ivnaaiiiriidLYt, anunciavam o “fracasso” da his
tórica parêde-



depoimento da semana
Genival Rabefo: Publicidade 
Sufoca Liberdade de Imprensa

PN: “Perdeu o suporte fácil da comprometida publicidade, mas ganhou em 
tresdobro o «»nceito e o apoio dos autênticos brasileiros

Desnecessária qualquer apre
sentação do sr. Genival Rabêlo. 
até ontem lider de publicitários 
e. no instante um dos lideres de 
uma imprensa realmente livre. 
Diretor da revista PN (Política & 
Negócios), de grande tradição no 
País e que, agora, enfrentando 
todos os riscos, todas as pressões 
e todo um estúpido cêrco econô
mico, oferece ao seu leitor, além 
de uma informação correta, co
mentários lúcidos e voltados para 
os legitimos interesses nacionais

e populares- A palavra, nesta se
mana, está com o sr- Genival Ra
belo-

QUEM DICIDIRA 
“Não escapa aos interesses in

ternos e externos qae acompa
nham com crescente preocupação 
as tendências de afirmação nacio
nal, o fato de o Brasil estar em 
processo frahco de substituição 
e renovação de suas estrutoras 
econômicas, sociais e politicas. 
Isto- juntamente com a abertura 
de novos mercados e do relacio
namento diplomático com a área 
socialista, fez recrudescer os te
mores dos que vêem que o País 
encontrou o verdadeiro caminho. 
Travam-se, então, batalhas entre 
aqtieles que desejam acelerar o 
processo dle libertação e afirma
ção do Brasil e os que pretendem 
sofreá-lo. Tudo redundando num 
fato de importância capital: É A 
OPINIÃO PÚBLICA QUEM VAI 
DECIDIR EM ULTIMA INS
TÂNCIA” . Dada a importância 
que tem a opinião pública, uns 
querem acelerar seu processo de 
conscientização, mostrando - l h e  
quais os verdadeiros rumos para 
o Brasil, enquanto outros pro
curam levá-la à orientação opos
ta. Neste ultimo trabalho estão 
associados interesses estrangei
ros e nacionais, que contam com 
dinheiro farto e que procuram 
manter a atual estrutura do País 
pois têm interesse que o Brasil 
continue exportando matéria-pri
ma — cada vez mais desvaloriza
da —  e importando produtos ma
nufaturados — cada vez mais ca
ros. Tudo isto está sendo desco
berto pela opinião pública e. em 
vista disso, luta-se por iludí-la” .

A IMPOSTURA 
Segundo Genival Rabêlo. três 

processos são utilizados para ma
nipular a opinião pública: “Pri
meiro dinheiros suspeitos finan
ciando órgãos já agora desmaca- 
rados. como IBAD, ADEP IPÊS 
e que servem para corromper e 
subornar jornalistas, políticos, 
dirigentes de jornais- revistas e 
emissoras; segundo, pressões 
econômicas sobre a “grande im
prensa”. através da publicidade 
por anunciantes e agências em 
grande parte estrangeiros e- ter
ceiro. invasão de revistas estran
geiras, dirigidas aos escalões téc
nicos, administrativos, políticos e 
de decisão nacional. Verdadeiras 
linhas auxiliares do IBAD, pela 
discriminação publicitária discre
ta ou ostensiva, anunciantes e 
agências de publicidade estran
geiros são decisivos na mons

truosa batalha pela conquista da 
opinião pública no Brasil. Ainda 
há pouco, um conhecido diretor 
de jornal, fez à revista que diri
gimos uma afirmação estarrece- 
dora, melancólica e revoltante:
—  A liberdade de opinar nós já a 
perdemos na imprensa; resta 
agora lutar para que n§o perca
mos. a liberdade de Informar...
O IPÊS não poderia ficar atrás. 
Todos sabem das “listas negras" 
de publicações e jornalistas que 
não rezam por sua cartilha. To
dos sabem da pressão que exerce 
para que os anunciantes não vei
culem seus anúncios naqueles 
veiculos. Quando, por exemplo, se 
votou a lei de remessa de lucros, 
interêsses comandados por seto
res norte-americanos no Brasil 
desfecharam violenta campanha 
de bastidores contra as publica
ções que comentaram com sim
patia essa medida mais do que 
necessária em defêsa do interésse 
nacional” .

A “GRANDE IMPENSA”

Comparando o que sucede no 
Brasil com o que acontecia em 
Montana- segundo a denúncia de 
Georges Seldes, em 1929, onde “as 
minas de cobre compreenderam 
que através da imprensa pode
riam controlar as Assembléias e 
deturpar, no seu interésse, as 
eleições, suprimindo noticias e 
forjando infprmações- adianta 
Genival Rabêlo:

“Perde sentido continuar pro
vando que há pressões da propa
ganda sôbre a imprensa Já lem
brei o caso da revista Manchete 
qae, pretendendo realizar uma

série de reportagens sôbre a 
URSS. para lá enviou o seu dire
tor. Justino Martins Tendo pu
blicado a primeira reportagem, 
cancelou a série, porque um gru
po de anunciantes (quase todos 
norte-americanos) assim o exigiu 
sob pena de represálias. Caso 
idêntico temos com BRASIL. 
URGENTE e a nossa PN que, 
segundo o deputado Ferro Costa, 
perdeu o “suporte fácil da com
prometida publicidade mas ga

nhou em tresdobro, o conceito e 
o apôio dos autênticos brasilei
ros”.

O depoente lembra o trabalho 
organizado de boicote aos jornais 
e revistas. Quando sai um 
anúncio em tais publicações, in 
cluídas na “lista negra”, o anun
ciante recebe uma chuva de te
legramas de protesto, que o dei
xa em situação dificil- Isto acon
tece porque, no Brasil, a publici
dade está nas mãos de umas pou
cas agências que concentram ex
cessivamente as verbas destina
das a tal fim, e isso lhes dá um 
imenso poder- Do faturamento

global d. publicidade, no Brasil, 
ura terço se concentra nas mãos 
de dez agências. Pode-se facil
mente sufocar a liberdade de im
prensa. Por sua vez- os anun
ciantes mais importantes são es
trangeiros, principalmente dos 
Estados Unidos, que dão prefe
rências às suas agênc.as. E’ o caso 
da estrangeira J . W. Thompson 
que faturará, neste ano- mais do 
que todo o dinheiro com que o 
IBAD estarreceu a Nação, com
prando. subordinando e corrompen
do políticos e jornais.

REVISTAS ESTRANGEIRAS

A lei brasileira proibe que es
trangeiros ou brasileiros natura
lizados dirijam jornais ou revis
tas. Nada vem impedindo, no en
tanto, o aparecimento de um sem 
número de publicações, notoria
mente estrangeiras, dirigidas por 
estrangeiros e voltadas indiscuti
velmente contra os interêsses na
cionais. Indagado sôbre o assun
to, o sr. Genival Rabêlo respon
deu:

“O deputado João Doria reque
reu a constituição de uma Co
missão Parlamentar de Inquérito 
para a investigação do assunto 
e aquele órgão chegcfu às seguin
tes conclusões: as publicações es
trangeiras editadas em portu
guês, no Brasil, infringem a 
Constituição Federal e os anun
ciantes que apoiam essa publica
ção estão igualmente infringindo 
nossa lei básica. Contudo, tais 
publicações. t^m ‘còstas quen
tes” . Ai estão a Mc Cann “nacio
nalizada”, mas cuja maioria do 
capital continúa em mãos da ma
triz, nos Estados Unidos e o Re
pórter Esso. da Esso Brasileira 
de Petróleo, “nacionalização" da 
Standard Oil, nas mesmas bases. 
Não encontro outra solução senão 
a lut?- A luta de toda a Nação. 
A luta pela conscientização do po
vo brasileiro que há de unir-se na 
longa caminhada- até a vitoria f i
nal contra o capital espoliativo 
que gera o pernicioso clima d? 
crises sucessivas em que temo.i 
vivido e que tanto aflige as fam í
lias e os lares brasileiros” . (GE- 
NIVAL RABELO)



0  Que Dizem Os Jornais
A.V r* f*<s\

Kêc» dt m*i« delicioso, “em matéri» de 
jojfial”, do qu« putolicou, em tórno do dis
curso que o Jango fte em Vitória do Espirito 
Sacto o nosso ecnhecido “The Globe’’- O 
ieitor já ter» tido coChecimento da fala pre
sidencial, na qual, além da denúncia de gru
pos 'estrangeiros coloca doe a cotrspirar contra
* democracia brasileira, o "estadista-estan- 
cieiro” «para usarmos linguagem úpica do 
"Estadão”) íalcai na ct>ligação de golpistas e 
iadrccs ccntra o seu governo, contra as rei
vindicações do povo. Em suma, contra a pá
tria arcada. Vejamos, sem perder o bom- 
humor de uma semana tranquila, o que diz 
o jorr.al d« mister Marinho.

DUAS FACES

O jorr.al ccirenta "as duas faces de um 
discurso” e começa pela afirmação de que o 
fronteiriço (.data vénia do “Estadão”) "não 
consegue vencer o mau hábito, sedimentado 
em mads de uma decada de atrações politico- 
partidárias”. Ou seja, continua o mesmo de
magogo, í> mesuro fanfarrão. E solta o verbo 
“numa linguagem imprópria para o chefe da 
Nação e inconveniente e .- tão soLenes cir
cunstâncias”. Imaigiiíem que falou todas 
equelss inconveoiêneda* na aara do embai
xador alemão no Brasil...

“The Globe” acha que o presidente falou 
como presidente do PTB e não como presi
dente propriamente dito. Ora, sim senhor, a 
Veráade é bem outra. Jango falou como deve
ria faiTar, falou como o Pais queria que sem- 
pr« falasse. Pouco importa que de seu dis
curso não tenha gostado o embaixador-re- 
vanchista, pouco se nos dá que as suas de
núncias tenham agastado os setôres políticos 
conservadores.

O que importa é o seguinte: Jango falou 
ou não falou a verdade? Os grupos estran
geires estão ou não estão com as fuças meti
das nos noesos problemas internos? Há ot 
não 'golpistas neste belo País? Contam ot 
não contam os golpistas com a simpatia e í  
colaboração dos ladrões públicos e partícula 
res, tubarões e tainhas? Eis a questão, sobre 
« qual “The Globe” não diz uma palavra.

INTELECTUAIS

Os intelectuais estão formando, em todo o 
Brasil, o seu CGTI, ou seja, o seu Comando 
G fia i dos Trabalhadores Intelectuais. Enti
dade d* inttíeetuaií que eslão »postando

no B if íil e dispostos a participar, efetiva- 
ntr.te, ca ítvorução brasileira. O Pedro 
Leite, c«e “FôLhas”, que deveria ser (.tom as 
qualidade* exigida*» um Jo# lideres do mo- 
várento ©ni terras de Pixatáning». d* a sua 
bronca de leve. E — coisa rara no arguto 
Mazzei — é vitima de uns tantos equivocos. 
Em priweiio lugar, fala de intelectuais de 
esqverca, quando em verdade no CGTI não 
haveiá discriminações. Ou haverá apenas 
uma discriminação, centra os intelectuais da 
traição, cs alugadcí, os alienados, os con- 
tcnplttrvos. Não é preciso ssr de esquerda, 
Fêcao Leite, para ser patriota, haé. Mas é 
pieciso ser patriota para ser do "1GTI. “Me
lhor — diz o Mazzei — que não se isolassem 
num clube ou assemelhado”. Que Isolamento, 
£tr.1e? Será feolar-se ir ao encontro dos es
tudantes, dos trabalhadores, dos camponeses, 
des cristã rs au'téntiecs, des verdadeiros de* 
nccratas, para uma luta pró-Brasil? Per la 
madonna '■

ESTADON1CES

Em seu número de quarta-íeira, o "fcsta- 
dão” informe, ao Brasil e ao mundo, que a 
sua função (função dêle, “Estadão” ) é 
"observar as hesitações e as reações do povo 
ar.tt cs ates do governo e da própria oposi
ção, a sir.tese geral que desses resultados 
eleiterade. . •” Tetros paia nós que o doutor 
Júlio, de çojr.wn sereníssimo, perèerá todo o 
“fair p ia i” quando observar as ‘‘hesitações 
e as reações do povo ante os atos" de sua fo
lha. Mas vamos ao que interessar possa.

O jornal está afirmando que a reação ga
nhou o último pleito em São Paulo e para 
provar assertiva tão fóra da realidade, co
meça per citar D. João VI, ataca como de 
hábito o presidente Vargas e os “fronteiriços 
dos pampas”, chama a UDN de partido do 
brigadeiro e de gloriosa e termina por fazer 
uma menção ao cristão nôvo A- de Barros. Já 
disseiros, já provamos, que não houve vitó
ria de direita nas últimas eleições. Os parti
dos não tiveram alteradas as suas posições 
Os candidatos do PSD, apesar de bem ajuda
dos pelo IBAD. não foram além la cabeça. 
Apenas Dona Dulce, seguindo as pegadas cbe 
Dona Ccnçeiç&o, alcançou uma votação alta. 
Menos alta, contudo, do que aquela recebida, 
em passado recente por Cacareco. Menós 
expressiva do que a votaço obtida pelo sar
gento Borges que não sendo nem mesmo can
didato abocanhou, tranquilo, mais de 15 mil 
suírigios, ex1rtir*irente bem dados. O ”Bs- 
tíd#©'* verá, breve, que $ nova Câmara vai

muito aboiiecé-lo, surpreendê-lo, íotranquili- 
zá-lo. / n * r l : ã  estará arrependido de falar 
nas “honrai de uma vitória” do Adhemar.

•

MANDARINS DA IMPRENSA

O “Jo ínal do Brasil”, numa fase muito 
pouto brasileira, chama os estudantea deste 
Pais de mandarins- Mandarins por que? Por
que os estudantes do Brasil têm a mania (ou 
o desiplante?) de fazer greves. E, sôbre o 
«sunto, o jcanal da condtssa Caaneiro tece 
um raciocínio à altura da inteligência de M. 
F. do Nascimento Brito: no Brasil há 50% de 
analfaibetos, quem estuda é privilegiado e 
privikgfedo rão deve ter o direito de fazer 
greve. ^  ou não é uma beleza, uma joia de 
raciccinio? “O êno des estudantes está em 
imaginar que vão corrgiir os males com mais 
agitação e mais greves”. O ideal para O Nas
cimento Brito, candidato a gente importante, 
personalidade VIP, é uma estudantada pláci
da, acomodada, a fazer, em grupos, visitações 
às instalações na Guanabara do "Jornal do 
Bi-aeiil” ou do estrangeiro “The Globe”- Em 
São Paúlo, do “Estadão”. Ou ouvir pela ca
deia do golpe, as potocas do Nascimento ou 
do Calnen, doie-heirer.-s de imprensa assaz 
manjados. Assaz.

CORRESPONDENTES

Na UH, o Paulo Francis (o “Diário de 
Mossoró” reclama que o confrade haja passa- 
do d« Irterato 'brilhante a jornalista politico), 
fala de recortes que recebeu do “Indianopolis 
St®r”, jcrcal iair.que sim Jenhor. O dito jor
nal, em maitéria assinada por um  tal mr. Hol- 
mes Anderson, faz altguns comentários sôbre 
situação politica do Brasil. Comentário que 
ccneça por uma critica ao aspecto frsico do 
Jango (o jornalista prefere o galã Lacerda, 
cctr. sues rosas) e termina por concluir qu- 
ve a cadeira de deputado federal pode ser 
con.prada por “uns poucos milhares de 1ó- 
laires”. Injúria que deiveria ser rechaçada 
por Abdala, Cunha Bueno. Kui Amaral, Mor- 
gantis e Tião Medonho, Scarpa e chega que 
este é Uni jornal tablóidle- O exigente An- 
dterson ataca o Darci Ribeiro que paira os 
americanos é mais perigoso do que 85 Prestes 
e 122 Brizola, louvando um norte-americano 
residente no Brasil, Geoxge T. Faraner, que 
imçediu que o embaixador Lincoln Goidon 
desse dinheiro & Univeisidade de Brasília, 
geirída pelo ‘'cominnkta notório" Darci Ribei
ro. E nada acontece com o repórter. Nada e 
n*c*. Pt*sive]ir.ente no consulado janitta, 
mister Holmes Anderson i  glória.
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Greve Sim. 
Piquete Nòo?

Cima sintoma d« absoluta ignorância para não
dizer «3a deálavsda impostura que se vai alai'dean- 
do iça- aí, cestacasr.cs tsta sJtgumr afirmação d-f 
alguns setores tion.inantes e mesmo de alguns res
ponsáveis peia ©ndtem pública. Direito de greve 
sor., rrccliamani êJee; mas piquete, não. Sob a 
ai«gdSfio de garasitir o direilo 'die trabalho aos opt: 
rfirics que se recusam particiipac da greve, atribui- 
se 4 policia o ptoçr c t  díssoiver 06 piquetes.

Analisen o* esta falsa interpretação das fatos 
sccisis, bem csractcristica da ditadura supercapi- 
talista. Possuindo tcdos os meios de publicidade, 
joíctis, revistas, ladros, cinemas e televisões, as 
classes patior.ai« poctm Uansmitir ao conjunto da 
populfcção, jrehieive acs txata-hadoaes, todas ass 
início ações « todas as apreciações que convierem 
acs seus interesses- Dirão, ansee da eclosão da 
£ rt\K , que esta é injusta em seus objetivos e in
viável na sua realização. Uma vez declarada a 
parede, proclamas ão que ela fracassou e não conta 
Ciro a p*rticipavão <le ninguém.

Ctn.o poderão os traba’liadorts simplesmente 
iríc in  t n t  do endw ent« da greve, >e lhe« ne
gam o direito elementar de associação? Se Kh©í 
é vedada a formação de um piquete em cada porta 
de i*>fcric* para pariao.tr.tar, discutia- corn os cam- 
pauheircs e até convencer aquê.es que foram mal 
jrifcrir.adcs pela n«qum a pubdicitâria colocada a 
ser\’3çc des in+erésees patronais?

í  certo <jue vana democracia autêntica deve 
gQcsr. t ir o dire:to ce trabalho aos operários qu-c 
se disponham a reaigir contra a anpostura ie  fal
sos lícercs que pretendessem levá-los a greves in
justas. Iflas daí concluir pela rtegitimidade dos pi* 
quietes é prova insoldsmável de que se quer re

duzir a norma constiitucicnal que assegura o <K- 
rerto de grove à mesma irrealid&die, gloriosa e so
lene. daquéks outaos preceitos, jamais regulamen- 
taios: “participação direta e obrigatória nos lucros 
das tn préíEs”; “acesso ca propriedade para todos 
os trabalhadores"; “saíàrio mínimo familiar” (que 
não se ■’eve ccnftjndir com abono familiar), etc,
■-1C.

Begulasnente-se, com a devida prontidão, o 
disfosi-tivo const ttucional que afirma o direito ds 
greve e aí se incluam rermas sôbre a ccnstituiçâo 
dai piquetes. Mas, a4é 1*, enquanto dormita o 
nosso Parian^ento cu. quem sabe, se esbalda em 
culTts ativitactes juJçadas mais urgtentes, que os 
trabalhadores recorrai»; ao se« direito de greve 
e c f piqtele. E se este lhe for negado, saibam 
que a vidência cão durará para sempre. E sobre
tudo, anotem com. o nome que mere-ceiii os pre- 
tenscf deferscíes da legalidade: são ditadores do 
pocí-r econcmko acctertados sob as apa’ encias da 
ocmccraci

Direito r*e grtv' 
s.n .

ST . Bl-'ito de Piquete, sim

Nâo íal-.Mi ao trabalhador brasileiro tucrdez, 
r,?o Jhe fr ‘ =rá coragem e capacidade de iuta, 
i'] .̂s£.r da ccJnp:.»<açã© sabidamente onganizada 
<<T i v  cs  cireites fundamentais.

O recurso à violência policial é uma prova de 
£raqu*z8 j í-quéles qwe j* não contam com o direi
to f  sãc irtapez^s de liderar o prooessu democrã- 
tic*. Cstl* ís cÜECífs consoantes renunciem à 
ftscinação tia violércia fisica ou moral. Não fe- 
dx jr sos trstaíhadores as portas do sistema pu
blicitário. E arrees ainda, r.ão joguem sôbre êles 
um cifçcsjf ivo fl.il: lar q»>e não está a serviço dos 
pri,' égios na» do povo e d* Ju»tica.

f r e i  c o r / o s  f O ò a p h a i  o p

Operários Católicos:
"Somos a Revolução?

Dia 10 próximo, às 16 
horas, no Sindicato dos Me
talúrgicos de São Pauio, n 
Juventude Operária Católico 
(JO C*, encerrará a série de 
congressos (der em bairros 
desta capital e vinte nove no 
interior paulista) que vem 
realizando. Para o ato, os 
dirigentes da entidade —  
Edson Rossetto, Edson Bran- 
dino e Amaro Vieira da 
Silva —  estão convidando o 
povo em geral e, notademen- 
te, os lideres estudantis é 
sindicais.

A REVO LU ÇÃ O  
"Nao somos revoluciona 

rios. bomos a revolução". Eis 
o "slogan" dos jovens ope
rários católicos de São Paulo 
que, com tais conclaves, pre
tendem concientizar a |uven- 
tude trabalhadora e torná-la 
participante efetiva do mo
vimento de libertação nacio
nal que, dia a dia, vem 
ganhando todas as consciên
cias.

No Congresso da JOC. 
não ha discriminações politi- 
co-religiosas e dos vários 
conclaves vem participando, 
com atuação muito de.;taca- 

da, moços de vários partidos 
e diversos confissões religio
sas. O objetivo é comum: 
discutir e aprofundar os co
nhecimentos sôbre os proble
mas do Brasil.

lombem estiveram em 
BRASIL. URGENTE, os diri- 

. gentes estudantis. Aqui es
teve o presidente da União 
Paulista dos Estudantes Se
cundários ’ UPES), José Á l
varo Moisés, interessado em 
que a entidade que preside 
deixe de ser um órgãg de 
cúpula e passe a ser a maior 
expressão da mocidade estu
dantil de São Pauto.

Os secundaris(as da UPES 
vêm realizando assembléia 
em todo o Estado, no sentido

de colocar o estudante em 
foce da problemática nacio
nal, para levá-lo a participar 
do movimento de renovação 
social. Um seminário -ecen- 
temente realizaram em Lins, 
neste Estado, com bsoluto 
êxito, estudando os proble
mas do subdesenvolvimento.

O presidente da UPES, 
através deste jornal, torna 
públicas as conclusões da
quele seminário: protesto 
contra o aumento de ^erbo 
pessoal dos deputados pro
posta para que tois verbas 
sirvam às componhas de 
alfabetizeção; protesto con
tra a suspensão de professo
res que assinaram um mani
festo contra a (lamentável) 
atuação do atual secretário 
da Educação de São Paulo, 
padre Januário Baleeiro t  
apôio àquelas linhas mestras 
firmados pelas últimas enci* 
clicas sociais do Papa Jcáo 
X X III.
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Sargentos no Nordeste Vivem 
Sob o Signo Das Provocações
A identificação dos sargentos 

eom o povo vem se processando de 
uma forma cada vez mais acentua
da. Quer por suas origens, quer 
pelos problemas que enfrentam, en
contram os sargentos no povo a ra
zão de ser de suas lutas de seus 
ahseios* Por outro lado- o povo vai 
sentindo que nos sargentos encon
trará sempre Os seus defensores- 
aqueles que jamais usarão de suas 
armas para massacrar operários ou 
para liquidar suas reivindicações. 
Sentindo esta aliança incoercível 
dos sargentos com o povo e ainda 
eom os oficiais. nacionalistas, os 
"gorilas” que vêem no seu poder 
de oficiais, o instrumento de defe
sa dos privilégios, próprios ou de 
terceiros, tentam solapar e liquidar 
com esses verdadeiros patriotas.

TATICA-GORILA

A tática que os oficiais da Aero- 
nautica vem usando para “liqui
dar” fceu corpo de sargentos, é a 
da provocação. Isto vem acontecen
do particularmente nas bases aéreas 
de Salvador. Recife, Natal e For
taleza. Os oficiais, filiados ao go- 
riiismo e com folha de serviços pres
tados às forças reacionarias: prOcu

ram atrayés de provocações levar 
os sargentos à rebeldia para soli
citar. então a intervenção federal 
nas bases.

Como exemplo típico dessas pro
vocações. que vão desde humilha
ções funcionais até a imposição de 
normas esdruxulas no que tange a 
alimentação, foi a expulsão do sar

gento Jair Borin na Base Aérea de 
Recife. O “crime” cometido pelo 
Sargento Borin. que em 72 horas se 
viu expulso do contingente, foi o 
de afixar no quadro de avisos, no
ticiário dos jornais referentes às ati
vidades dos sargentos no país.

Diante desse “crime’’ o subco- 
manda-nte da Base, Tenente Coro

nel Gadelha (que participou no Rio 
Grande do Sul do movimento con
tra o presidente João Goulart em 
1961) tomou as providencias i*eces- 
sarias para expulsar aquele sargen

to. o que conseguiu.

SOLIDARIEDADE

Os sargentos estão solidários eom 
o colega expulso, estando, inclusi
ve, colaborando na manutenção da 
família daquele militar enquanto 
ele não consegue outra colocação. 
Por outro lado, revelando grande 
politizaÇão não respondem às pro
vocações na mesma linguagem de 

seus sufS;riores, mas aguardam que 
a Nação, como um todo, se levante 
contra tanto abuso.

Eles sabem que vai ganhando 
corpo em todo o Pais a grande lu
tai de libertação nacional: liberta
ção do analfabetismo, libertação das 

doenças. A hora dos brasileiros 
sírem donos de seu território e res
ponsáveis pela vida de cada um de 
seus filhos. Enquanto nSo chega 
a hora, estes herois populares, que 
são os sargentos perseguidos e hu
milhados, vão dando o testemunho 
de que um novo Brasil está a nas
cer.

do non jorge freire
Querendo torpedear o diá

logo entre democratas-cristãos 
e socialistas da Itália, o epis
copado italiano lançou um 
manifesto inócuo- repleto de 
truismos. O manifesto do 
óbvio, a dizer que o comunis
mo ateu é incompatível eom 
a fé cristã; “opõe-se a ela nos 
princípios dos quais parte, nas 
idéias que propugna e nOs 
métodos que propõe” . Que o 
cristão autêntico não será co
munista e que o comunista au
têntico jamais será cristão. 
Não ficaram ai — é bem ver
dade — os bispos da peninsu- 
la. Fizeram referência aos 
que “temem, siri, e combatem 
o comunismo ateu. mas que 
tão frequentemente. com 
sua concepção neopagã e ma
terialista da vida, com suas 
teorias orientadas para o egois- 
mO econômico e social e com 
sua critica cética e corrosiva, 
terminam -.azendo. na prática, 
uma Obra destruidora em re
lação à resistência moral e ao 
renascimento espiritual” .

O OBVIO

Vimos que o documento não 
traz novidade. E nem pode
ria trazê-la. dado que a posi
ção católica em face do co
munismo ateu é antiquissifna. 
Contemporânea do próprio co
munismo. Já em 1846, P!í> 
IX  condenava o comunismo 
ateu. E’ preciso não esque
cer, no entanto que incompa
tibilidade não há apenas en
tre comunismo ateu e cristia
nismo. E’, em igual medida,

0 OBVIO EM MANIFESTO

incompatível com o cristia
nismo, o liberalismo econômi
co. chamemos a êle de capita
lismo ou neocapitalismo. Não 
pode haver compatibilidade 
entre o cristianismo e ordens 
que negam a Deus, aviltam o 
homem, têm o trabalho como 
mercadoria. Retornando ao 
tema, os bispos italianos cho
veram no molhado ou tenta
ram, com maior ou menor êxi
to. enfatizar posições antigas 
e pacificas, para impedir en
tendimentos que julgam im
prudentes. Entretanto, o do
cumento alcançou, na impren
sa do Brasil, repercussão que 
não terá tido na Itália- Sô- 
bre êle opinaram, em edito
riais, jornais como “O Globo” 
ou, entre nós, a “A Gazeta” e 
“O Estado de S. Paulo” . To
dos a afirmar a existência de 
“similitude dos problemas mo
rais” que brasileiros e italia
nos enfrentam. O sr. Júlio 
Mesquita Filho a dizer que “a 
mensagem dos prelados ita
lianos ajusta-se perfeitamen
te ao nosso caso” . E’ fácil 
entender que o ilustre publi
cista deseja, na base daquele 
documento, censurar posições 
que adotam católicos brasilei
ros e eminentes figuras do 
episcopado nacional.

CONTRADIÇÕES
Para o jornalista, há imen

sas contradições entre as po
sições adotadas por aquêles ca
tólicos e dignitários da Igre

ja e a posição oficial, ortodo
xa, assente, da mesma Igre
ja. E’ ai que o jornalista cai 
em equivoco. A contradição 
não existe se não nos seus de
vaneios. Não apontará êle 
em palavras ou atos daqueles 
cristãos, uma só impugnação à 
posição oficial da Igreja. Nin
guém põe em dúvida a incom
patibilidade entre cristianis
mo e comunismo ateu. Este 
jornal, no seu número 31, 
chama a atenção para ela • O- 
corre que não somos parciais. 
H á  que aceitar a doutrina 
cristã como um todo. Não 
desprezando as opiniões da 
Igreja sóbre o comunismo ateu 
não esqueçamos as suas con
denações ao capitalismo tam
bém ateu. à exploração do ho
mem pelo homem, ao avilta
mento do trabalho e da digni
dade da condição-humana. 
Ninguém quer absolver o co
munismo ateu impenitente 
mas não se tenta esconder o 
que há de iníquo no capitalis
mo anticristão e perverso.

CONTRADIÇAO

O sr.. Júlio Mesquita Filho, 
este sim, é contraditório, na 
sua análise ao documento em 
causa. Exulta em face da 
condenação dos bispos ao co
munismo ateu mas não se de
tém no seu anátema àqueles 
que tem da vida uma concep
ção neopagã e materialista.

egoistas e de critica célica e 
corrosiva, tão passíveis de re
púdio quanto o pior bolche- 
vista. Supervaloriza O docu
mento que comenta, lembran
do que, através do atual Con
cilio Ecumênico, os bispos fo
ram investidos de “prerrogati
vas excepcionais e uma auto
ridade que se emparelha mais 
com a do Vaticano" mas esque
ce que tais direitos cobrem a 
todos os bispos e não a deter
minados bispos. D. Jorge 
Marcos como D. Antonio 
Castro Mayer ou D- Geraldo 
de Proença Sigaud. O Cardeal 
Câmara tanto auanto o Car
deal Motta- Entretanto, nas 
pegadas do sr. Assis Chateau
briand, injuria o episcopado 
brasileiro, acusa os padres do 
Nordeste de instigadores de 
subversão, os bispos de São 
Paulo de conluio com os co
munistas e fala em sacrilégio 
de freiras que levam aos seus 
colégios comunistas “para pre
garem as suas doutrinas anti- 
cristãs às adolescentes” . Pe
ga um documento sem novida
de, que superestima, de es
trangeiros dirigido a estran
geiros, utiliza o que interes
sa sua oosição despreza o 
que lhe parece incômodo, va
loriza os bispos seus signatá
rios e critica sem justiça os 
bispos brasileiros. em mais 
uma tentativa de confundir a 
opinião católica. Opinião que. 
ao contrário do que êle ima
gina. conhece as posições da 
Igreja e, inclusive,' quando e 
onde. por fôrea de dogmas, 
está obrigada a aceitá-las.



Pernambuco Valoriza o Homem 
Para Acabar Com o Mocambo

No Brasil, o problema da 
precariedade de alojamentos 
nos centros urbanos é, em 
grande parte, constituído pela 
enorme quantidade de famí
lias que se amontoam em 
cortiços, favelas, mocambos 
etc. Sem am minimo de con
dições, esses aglomerados s5o 
principalmente decorrentes 
da marginalização social a 
que estão relegados os seus 
moradores. A miséria aí rei
nante -é o efeito do processo 
de espoliação a que o capital 
submeta o trabalho, na estru
tu ra  socio-economica vigente.

Dessa forma, para a solu
ção do problema habitacional 
não bacta dar casa nova ao 
marginalizado. É preciso au
mentar seu poder aquisitivo, 
pelá utilização e valorização 
do trabalho. Isso permite io- 
tegrá-io no contexto social 
com os frutos do proprio es
forço. A melhoria das condi
ções de moradia deve se as
sociar uma elevação simul
tânea do nivel de vida do 
homem, nos seus aspectos ma
teriais, morais intelectuais e 
espirituais.
SOLUÇÕES SEMELHANTES

Esse processo de valoriza
ção do homem meta da Dou
trina Social da Igreja será 
completado com a realização 
de profundas reformas estru
turais. Tão profundas que 
atinjam a própria conceitua- 
ção da ordem economica e dos 
fatores de produção em que 
se baseia. Ê desencadeado po
rem, com iniciativas que, em

bora estritas, representam 
um primeiro e importante 
passo.

No ultimo numero, através 
do depoimento de Fausto Fi
gueira de Mello, BRASIL, 
URGENTE apresentou a for
ma de como, no Ceará, os 
moradores de Pirambu. orien
tados por seu vigário, Pe. 
Helio Campos, resolveram seu 
problema. Hoje apresenta o 
que está sendo realizado no 
Recife, numa demonstração 
irretorquivel de que o homem 
só permanece em condições 
de vida sub-humanas, porque 
a isso é forçado.

O Governo de Pernambuco, 
através da Política Social do 
Mocambo, pretende resolver 
c problema de vastas cama
das da população daquele Es
tado. Isso será conseguido 
pela execução dos seguintes 
pontos que consubstanciam 
tal politiea: 

a — organizar comunidades, 
disciplinando e orientando 
tecnicamente as construções 
com o aproveitamento dos 
proprios leeursos dos grupos 
sociais que delas se bene
ficiarão;

b — transformar em renda 
toda mão de obra ociosa com 
aproveitamento em oficinas 
de artesanato e pequenas in
dústrias locais;

c — coordenar as obras de 
responsabilidade do Poder 
Publico.

A COMUNIDADE 
O Serviço Social Contra o 

Mocambo. orgão executor

dessa politiea, enceta atual
mente a integração de varias 
centenas de familias, dos ar
redores do Recife, na Comu
nidade do Cajueiro Seco.

Numa area de 30 hectares 
foi estabelecido o plano de 
urbanização dessa Comunida
de. O loteamento estabeleceu 
763 lotes residenciais, com 
dimensões de 8x16 metros, o 
que permitirá atender a 3.815 
pessoas, tomando por base, 5 
pessoas por família.

Estão ainda previstas areas 
para a construção de escolas, 
igrejas, oficinas e outras edi
ficações. As ruas principais 
são recobertas de argila com
primida. Os lotes estão distri
buídos em quadras e super- 
quadras. A construção das 
residencias e a utilização dos 
serviços comunitários deverá 
promover os hábitos de con
vivência e coesão social do 
grupo. O contrato de locação 
impede qualquer tipo de es
peculação imobiliaria, por 
venda oa aluguel da moradia.

Excluindo-se a orientação 
técnica e a implantação dos 
serviços públicos essenciais 
(agua, luz, esgotos), todo o 
resto é fruto do trabalho e 
participação dos proprios mo
radores. Até a administração, 
através da Associação dos 
Moradores de Cajueiro Seco, 
é atribuição sua.

A assistência técnica é pres
tada pelo Departamento de 
Construção do Serviço Social

Contra o Mocambo e por es
tudantes de Arquitetura da 
Universidade do Recife. Visa 
estabelecer normas a serem 
seguidas nas construções e 
métodos a serem empregados. 
Está sendo experimentado um 
tipo de casa de taipa de es
trutura pré-fabricada.

Os serviços públicos básicos 
serão fornecidos pela Admi
nistração Estadual. Até que 
se instalem definitivamente 
redes de agua e esgotos, os 
moradores se utilizarão de 
unidade sanitaria publica. É 
composta de chafarizes, la
vanderia. banheiros e sanita- 
rios e representam uma solu
ção de cmergencia.

T R A B A L H O

O Centro Social comunitá
rio e as oficinas de trabalho 
artesanal e tecnico-profissio- 
nal constituem o ‘‘equipamen
to social" da Comunidade. 
Está inicialmente prevista a 
existencia de uma oficina de 
confecção de roupas, que pro
piciará tmprego a cerca de 
500 pessoas, em 4 turnos diá
rios de serviço de 4 horas 
cada um. e de uma fabrica 
de calçados. A produção des
sas unidades será consumida 
pelos proprios moradores.

O centro comercial proje
tado prevê a existencia de 
“boxes” para farmacia, loja 
de utilidades domesticas, ar
mazém de generos alimentí
cios, barbearia, açougue e pa
daria. Já existe instalado um

posto de venda de materiais 
de construção. Será a se
mente de grande cooperativa 
de produção e consumo que 
deverá estabelecer, tão logo 
a estabilização da Comunida
de o permita.

Essas unidades têm area 
total de 468 metros quadra
dos, assim distribuída: ofici
na artesanal. 252 metros qua
drados; sapataria. 72 metros 
quadrados e conjunto comer
cial. 144 metros quadrados. 
Está sendo construída escola 
para 1.200 crianças e adultos. 
Será também erguido um 
Posto de Saude.

S I G N I F I C A D O
Essa è a experiencia de 

Cajueiro Seco. Experiencia de 
dimensões ainda restritas, 
mas muito importante pelo 
seu carater pioneiro. Essas 
células ;omunitarias podem se 
tornar a origem de uma es
trutura economico-social mais 
justa, já em termos nacionais.

Importante ainda porque 
a viabilidade dessa forma de 
organização da economia eli
mina a opção — liberalismo 
economico ou socialismo mar
xista — como estrutura ba- 
sica a «er adotada. Nessa 
ordem economica o trabalho 
será o importante posto que,
o unico fator de produção. O 
homem — ao invés do Estado 
ou da Empresa — terá então 
a primaria na estruturação da 
ordem social e, com isso, a 
possibilidade de plena rea
lização.



Para eobr.ir o "déficit” atual 
de 000 mil telefones em São 
Paulo a Companhia Telefôni
ca Brasileira vai cobrar dos 
usuánios 180 bilhões de cru
zeiros (300 mil cruzeiros cada 
aparelho), que pagarão sui 
expansão. Isso é o que deter
mina o contrato firmado entre 
a CTB e a Prefeitura de São 
Paulo. A única esperança de 
evitar essa negociata é a ação 
do Govêrno Federal, que m ia-  
tém a Companhia em regime 
de intervenção.

A HISTÓRIA

O serviço telefônico em São 
Paulo estacionou em 1945. 
Alegando dificuldades de im
portação. a Companhia Tele
fônica Brasileira (que é es
trangeira) não expandiu seus 
serviços de acôrdo com a de
manda. Kssa situação foi man
tida até 1956, quando se ven
ceu o contrato com a Com
panhia. A partir daí a para
lisação foi praticamente total.

f&z parti da neg«eíata: diz •  
contrato na sue cláusula 
LXXX que ‘‘o valor do in
vestimento remunerável ini
cial da Concessionária será o 
escriturado nos livros desta, 
em moeda nacional, pelo custo 
histórico das inversões em 
bens e instalações indisperu 
sáveis à execução dos servi
ços”. Como o material da 
companhia é todo estrangeiro 
o cálculo do investimento foi 
atualizado em 31/12/1960 com 
base na taxa do dólar, e será 
novamente atualizado no iní
cio da vigência do contrato. 
É importante para a CTB que 
essa avaliação seja altíssima: 
o contrato estipula (cláusula 
XLI. item I) a remuneração 
de 12% ao ano sôbre o valor 
do capital da Companhia. O 
indispensável tombamento dos 
bens da emprêsa simplesmen
te não foi feito: a Prefeitura 
de São Paulo aceitou a pala
vra da parte interessada em 
supervaiorizar-se.

Em 7/1/1961 a Câmara Mu
nicipal aprovou lei mandando 
abrir concorrência pública in
ternacional, que foi vencida 
pela CTB. O contrato foi as
sinado e a Telefônica está le
galmente apta a dar início a 
mais uma grande negociata 
na História do Brasil.

C A P I T A L

Para continuar no negócio 
a Telefônica entrou com o 
capital de Cr* 5.049.636.009,40. 
Só qu* o cálculo para chegar 
a êsses emeo bilhões também

TC DO DE GRAÇA

O coniiato garante gratui
dade total paia a CTB na ex
pansão dos seus serviços. É 
bastante claro nesse ponto: 
“A fim de proporcionar re
cursos para a ampliação con
tinua da rêde telefônica, serâ 
criado um fundo especial, que 
se denominará Fundo de Ex
pansão, constituindo patri
mônio do Município vincula
do ao serviço e ao qual serão 
creditadas a taxa especial de 
linha telefónica, a ser cobra
da dos pretendentes a novas

estrangeiro para financiar a 
Telefônica: o capital nacional 
fornecido pelos brasiieiros 
será suficiente.

_Até os prédios que a Tele
fônica construir serão pagos 
pelos usuários: ‘‘A taxa es
pecial de linha telefônica re
ferida oa cláusula anterior 
(XXII) e devida pelos pre
tendentes a novas ligações, 
independentemente das taxas 
de assinatura e de instalação, 
terá por ímalidade custear o 
investimento relativo às es
tações abrangidas pelos pla
nos em vias de execução. O 
investimento relativo às es
tações compreenderá os res
pectivos imóveis, o equipa
mento interno e externo e os 
aparelhos correspondentes” 
(cláusula X X III e $ 1.°).

Trezentos mil cruzeiros não 
será o p:eço do aparelho, mas 
de tudo o que a Telefônica 
precisará gastar para pôr êsse 
aparelho em funcionamento. 
E o usuário ainda paga para 
utilizar o aparelho.

O preço varia conforme o 
custo da instalação, de manei
ra a ficar tudo totalmente 
pago. Um principio norteou 
o contrato: a Companhia Te
lefônica Brasileira não pode 
gastar um centavo.

TELEFONES PÚBLICOS

Mas a Telefônica não t  
obrigada a instalar telefones 
públicos? Pelo menos isso ela 
vai_ pagar. Engano: a insta
lação dos telefones públicos 
também fica por conta do 
povo. Para isso o contrato 
prevê uma sobretaxa tari
fária (aumento periódico doa 
preços de telefones) que “teiá 
em vista, custear... a insta
lação de telefones públicos de

(
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ligações, p uma sobretaxa 
tarifária, devida por todos os 
assinantes'’ (cláusula XXII). 
Assim, nada virá de capital



trata a cláusula X V ” 
[$|»usula XXIV, item I).

Prefeitura e a CTB de- 
ninaram que essa sobre- 
a tarifária (acréscimo na 
ifa comum) não pode ul- 
oassar... 50% do jfreço da 
fa. Um limite altíssimo, 

aceitável justamente por 
um limite. Só que nas 

posições transitórias do 
trato foi fixada a sobre- 

tala a vigorar agora. O texto 
é f  segumte: "É fixada em 

a sobretaxa a que se 
>rem as clásulas XXXII e 
IV”. Inicialmente, cada 
rio terá que pagar majp 

5(|p> sôbre o preço das tari- 
jusíamente o limite má- 

10 fixado em contrato.

L U C R O S

l remuneração do capital 
ui idirá também sôbre o que 
f< apurado no Fundo de Ex- 
p isão, e será pago a título 
<i taxa de administração. 
S á menor que a remunera- 
çí prevista para o capital 
d empresa. Isto quer dizer 
q i s além de ser financiada 
p ! O povo a Companhia Tele- 
f< 'ica Brasileira vai ganhar 
p b gastar o dinheiro do
p ’O.

Hz a ciáusula X U  do con- 
1r to:

A Concessionária terá di- 
Tt o às seguintes remunera- 
çí s anuais:

i — remuneração de 12% 
sí re seu investimento re- 
c< ihetido e definido nas 
cl usulas XXX III e XXXIV 
(ot já citados cinco bilhões);

H — taxas «k adminigtra- 
fèo sôbre es investimentos 
que constitwirera propriedade
do Município, nas seguintes 
bases:

a — 3% sôbre o investi
mento realizado com recursos 
do Fundo de Expansão (cláu
sula XX II) . . .  no tocante à 
parte dêsses investimentos 
que não ultrapassar o inves- 
mento da Concessionária;

b — 2% sôbre a parcela dos 
investimentos aludidos na 
aMnea anterior que ultrapas
sar o investimento da Con- . 
cessionária. . . ”

Logo, por contrato, fica a 
CTB com direito a perceber 
uma remuneração anual (lu
cro) que tem o seguinte 
valor:

1 — Remuneração de 12% 
sôbre o investimento da CTB 
(5 bilhões): Cr$ 600 milhões;

2 — Remuneração de 3% 
sôbre o capital retirado do 
povo (a 300 mil cruzeiros por 
telefone dá um total de 180 
bilhões), até um máximo 
igual ao capital da CTB (5 
bilhões): Cr$ 150 milhões;

3 — Remuneração de 2% 
sôbre o que ultrapassar o ca
pital da CTB <2% sôbre 175 
bilhões); Cr$ 3,5 bilhões.

O lucra anual to|al da Te
lefônica será de 4 bilhões e 
250 milhões de cruzeiros. Isto 
é, 85% do capital da emprêsa 
(5 bilhões). Assim, por meio 
de um artifício semilegal, a 
Prefeitura de São Paulo per
mitirá que a emprêsa estran
geira de nome Companhia 
Telefônica Brasileira viole a 
Constituição Brasileira (artigo 
151), que determina que as 
empresas concessionárias de 
serviço público não poderão 
ter lucro superior a 12% ao 
ano.

OUTRAS FONTES

Além disso o contrato dá à 
CTB o lucro correspondente 
à renda do interurbano, que 
é o dobro da renda do serviço 
local> revertendo para a CTB 
municipal apenas 25% dessa 
renda. É há também os lu
cros das Listas Telefônicas e

• os lucros na aquisição de ma
teriais fabricados por firmas 
do mesmo grupo (“holding”). 
Calculando-se os lucros da 
CTB municipal em 4.250 mi
lhões; os da CTB estadual em
12 bilhões (estimativa); os 
das Listes Telefônicas em 2 
bilhões (estimativa) e os das 
firmas do mesmo “holding" 
em 3 biíbòes temos um lucro 
anual de 21 bilhões e 250 mi- 
’hões de cruzeiros.

R E A  J U S T E S

O novo contrato determi
nará também o reajuste au
tomático das tarifas telefôni
cas. Como os lucros são ga
rantidos por contrato, e cal
culados sôbre o valor atuali
zado dos investimentos, periô- 
dicamente será feita a reva
lorização do acervo da com
panhia, tendo como conse
quência o aumento do lucro.

Êsse aumento sai do usuá
rio. que terá que pagar cada 
vez mais pelo seu telefone.

E S P E R A N Ç A

Há a esperança de que o 
Govêrno Federal não deixe 
consumar se a negociata. A 
própria Companhia Telefôni
ca Brasileira sabe disso e 
teme a ação do govêrno João 
Goulart. Em noticiário distri
buído à imprensa, quando da 
assinatu/a do contrato- a CTB 
fêz notar que “se acredita que
o Govêrno Federal não oporá 
novos obstáculos. Parece que 
a CTB, pelo menos em São 
Paulo, comandará o setor de 
telefones por mais 30 anos” 
(reportagem publicada na 
"Folha de S. Paulo”). Além 
disso, êsse contrato vai con
tra a orientação do Govêrno 
Federal, de encampar as con
cessionárias de serviços pú
blicos. Enquanto o govêrno 
da República enfrenta uma 
série de obstáculos para efe
tuar uma encampação que 
tem causado problemas inter
nacionais, o sr. Prestes Maia 
renova por 30 anos a con
cessão à CTB.

COMPANHIA TIRA LEITE DO BRASIL
Brasilino, vooê quer beber leite ?

Então examine nossa proposta de AUTO FINAN
CIAMENTO para resolvermos o seu problema:

i . °  -

2 .°  -  

3 °  -
4.® -
5.® -

6.® -  

7.® -

■
I
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Nós entroremos no negocio com um CABRESTO VELHO que já 
possuímos.

Você nos dará o dinheiro p ara  nós comprarmos a  V A C A ;
Você nos dará o dinheiro para nós alim entarm os a V A C A ;
Você nos pagará  pelo serviço de tirarm os o leite da V A C A ; 
você nos pagará  uma porcentagem de 3 %  sobre o valor da V A 
C A , pelo trabalho de olharmos a  V A C A  para você;
Você nos pagará tam bem  um lucro liquido de 1 2 %  ao ano, 
sobre o valor do CABRESTO porque o CABRESTO E' NOSSO.
E nós lhe daremos uma grande vantagem : O  DIREITO de você 
comprar o leite da SUA V A C A  pelo preço que nós acharm os que 
nos convem

Como você vê, e' um negocio OTIM O . . .
Otimo porque, ao você nos dar o dinheiro para com prar a  V A C A , a li

m entar a  V A C A  e olhar a V A C A ’ você adquire um a enorm idade de 
DIREITOS:

a ) — O  DIREITO de comprar o leite da sua V A C A :
b) — O  DIREITO de quando não quiser m ais beber leite ou não puder

m ais pagar o leite - vender os seus DIREITOS a  outro, o qual por 
sua vez, adquirirá o EX CEPCIO N A L DIREITO de ter DIREITO ao 
DIREITO DE comprar o leite da V A C A .

Q uer você negocio melhor, com tantos "DIREITOS" no meio ?  
Impossível, meu amigo!

1

N O TA IMPORTANTE: Qualquer sem elhança  
entre a  CO M PAN H IA  
e a PREFEITURA DE 
CO IN CID ÊN CIA

com o contrato firm ado  
TELEFÔNICA BRASILEIRA 
SÃ O  PAULO e' MERA



TPUH V  D'9™dade.Direito e 
I  E M U  v .  Deveres do Trabalho

Resumo dos Temas Anteriores: Em números precedentes, salien

tamos que a visão social cristã tem como centro e primeiro principio, 

a pessoa humana, considerada de maneira integral, em sua dimensão 

individual e social. Os direitos fundamentais do homem, universais 
e invioláveis, e não os interesses e privilégios de alguns, devem ser

vir de base para a sociedade e tôdas as suas instituições.
No tema III, abordamos a primeira das afirmações ou manifes

tações da pessoa: o trabalho. Para maior esclarecimentos do assun
to. i ecomendamos a leitura das Encíclicas Rerum Novarum e Q ua
dragésimo Anno e dos livros de Alceu de Amoroso Lima: “O Proble
ma do Trabalho" e “O Trabalho no Mundo Moderno” .

1 — QUAL O SENTIDO PRO

VIDENCIAL DO TRABALHO?

— O trabalho é a atividade or
denada e produtiva do homem, 
pela qual êle tende a valorização 
pessoal, à colaboração para o bem 
social e para a melhoria do mun
do. Daí a dignidade do trabalho 
pois êle é a expressão imediata 
da pessoa e o grande maio esta
belecido por Deus para a realiza
ção da missão histórica do homem 
bem como de seu destino eterno.

2 — 0 TRABALHO HUMANO

MELHORA O MUNDO?
— O homem é associado por 

Deus para aperfeiçoar o mundo 
através do trabalho que se torna 
especialmente eficaz na era da 
ciência e da técnica. Por isso, a 
devastação da flora e da fauna 
ou a espoliação desordenada do 
sub-solo em vista do enriqueci
mento de alguns indivíduos, gru
pos ou gerações, não constituem 
un. trabalho humano mas uma 
denredíveão irracional da criação. 
Infelizmente, em certos paire* 
como o Brasil- êsse processo es- 
políativo do solo e do sub-solo 
tem sido praticado de maneira 
constante, especialmente por 
grupos estrangeiros.

3 COMO O TRABALHO REA
LIZA A VALORIZAÇÃO

PESSOAL?

— Mediante o trabalho o ho
mem não apenas provê à sua sub
sistência individual e familiar, 
ma.« ainda desenvolve as suas 
qualidades que êle recebe da na
tureza em estado meramente po
tencial. Por isto. o trabalho é a 
uiT. tempo um direito e um dever 
primordial.

4 - COMO ASSEGURAR ESTE
DIREITO E ESTE DEVER?

— Tôda a organização social e 
todo o sistema economico. sob 
pem. de serem injustos e intrin
secamente maus, devem garantir 
para o conjunto daâ pessoas que 
trabalham- uma remuneração su
ficiente para a subsistência pes
soal e a manutenção digna da fa
mília. assim como condições de 
trabalho verdadeiramente huma
nas. O trabalho não pode ser 
considerado como uma simples 
mercadoria, sujeita à lei da ofer
ta e da procura.

5 —  BASTARIA GARANTIR A 

SUBSISTÊNCIA DO TRABA- - 

LHADOR?

—  Não. Além da subsistência e 
da garantia de condições dignas 
de vida e de trabalho, a orga
nização social deve assegurar aoa 
trabalhadores uma participação 
equitativa nas riquezas por êles 
produzidas. Esta exigência de
corre da própria definição do 
trabalho que é uma atividade 
"produtiva"’.

6 — MAS NÃO SÃO OS PRO
PRIETÁRIOS QUE CONSTI

TUEM "AS CLASSES
PRODUTORAS” ?

—  A oposição entre '“classes 
trabalhadora*" e ‘classes produ
toras” é um equívoco de lingua-
g*uc que manifesta um vício nas 
estruturas e um desvio nas men
talidade*. Um sistema economi
co só é justo quando permite efe
tivamente o acesso de todo o tra
balhador honesto . à propriedade, 
e r,ào separa em dois ginpos os 
proprietários dos instrumentos 
de produção e os proletários -ex
cluídos da posse e da administra
ção dos mesmos.

7 — 0  DONO DO CAPITAL 
NAO TERIA AUTORIDADE 
ABSOLUTA SOBRE OS TRA

BALHADORES POR ELES CON
TRATADOS?

— Não. Mesmo quando uma 
emprêsa se constitui mediante a 
associação de um detentor de ca
pital e um conjunto de trabalha
dores, êstes devem Darticipar na 
vida da emprêsa de acôrdo com 
suas capacidades. Cada emprêsa 
e todo o Mstema empresarial de
vem extender não apenas a produ
ção de riquezas e à sua justa dis
tribuição. mas ainda à valoriza
ção de todos os que trabalham e 
à sua integração na responsabili
dade dentro das fábricas e das 
oficinas.

8 — A RESPONSABILIDADE 
DOS TRABALHADORES SE L I
MITA AO AMBIENTE DA EM

PRÊSA?

— Não. Concorrendo para a 
criação de riquezas, e para o de
senvolvimento geral, os trabalha

dores têm o direito e o dever de 
participar de todas as decisões 
concernentes à vida política e ã 
vida economica da eoletividade. 
No caso de um sistema ainda im
perfeito em que os trabalhadores 
não estão associados ã proprieda
de e à administração das emprê- 
sas. seria mais um éj-ro e mais 
uma injustiça atribuir a direção 
da economia nacional apenas aos 
proprietários industriais ou agrí
colas.

9 — PRATICAMENTE COMO 

SE PODE REALIZAR A PARTI

CIPAÇÃO DOS TRABALHADO

RES NA VIDA DAS EMPRÊSAS 

E NA VIDA ECONÓMICA 

EM GERAL?

— Os trabalhadores só poderão 
participar na administração das 
empresas e naa decisões da vida 
economicas. atrevés de associações 
ou sindicatos- unidos êstes em 
entidades de âmbito nacional e 
«té mesmo supranacional. Uma 
legislação que proiba a associa
ção dos trabalhadores em sindica
tos ou a união dêstes deve ser 
qualificada de injusta e portanto 
corrigida nêste ponto.

10 —  COMO PODERÍAMOS RE 
SUMIR ESSAS PROPRIEDA

DES DO TRABALHO?

—  Partindo da noç$o integral 
do trabalho, a doutrina social 
cristã costuma destacar, como 
propriedades ou exigências para 
uma justa organização social, os 
seguintes pontoe:

. salãrio vital, suficiente para 
a manutenção digna do trabalha
dor e da sua família.

. salário familiar isto é. o sa
lário mínimo deve ser calculado 
tendo em conta as necessidades 
de uma família média e n&o de 
um individua.

. participação dos trabalhado
res na administração da empresa.

. participação nos lucros - 

.participação na propriedade 
dos meios de produção.

, direito e dever de sindicaliza- 
cão bem como de união dos Sindi
catos em federação e confedera
ções, e ainda em entidades de 
âmbito nacional e até mesmo su- » 
pranacional. Se as classes pa
tronais gozam dessas prerrogati
vas ao passo que os trabalhado
res são delas excluídos, teremos 
grave violação da Justiça e a do
minação de uma parcela do 
corpo socai sôbre outra.



PE TROBRAS: META E  
O MONOPÔUO TOTAL

prado pela Petrobrás ne Ará
bia (de melhor qualidade) 
custa USS 1.80 e chega ao

A emancipação do Brasil 
em maiéria de petróleo só 
será completada quando a 
Petrobrás tiver o monopólio 
total, e não como atualmente, 
quando a distribuição, a im
portação de petróleo para as 
refinarias particulares e o re
fino de parte do produto con
sumido no país está em mãos 
de emprsas preocupadas ori- 
meiramente em manter um 
regime de lucros cada vei 
jnaior.

DISTRIBUIÇÃO

As emprêsas estrangeiras 
que comandam a prospecÇão 
de petroleo em todo o mundo 
estão impedidas, por lei. de 
funcionar no Brasil. Em con- 
sequencia. não há no país 
poços de petróleo da Esso, 
She'l, Gulf etc. Mas a distri
buição do produto refinado 
está em suas mãos: são os 
postos de gasolina nas cida
des e nas estradas. Com isso, 
uma parte substancial dos lu
cros de um sistema que com
preende prospecção-refino- 
distribuição vai pâra o Ex
terior.

No Brasil o sistema de dis
tribuição de derivados do 
petróleo está estruturado de 
maneira a facilitar sua nacio
nalização pela Petrobrás: os 
postos de gasolina são de pro
priedade (o imóvel) de con
cessionários. que recebem a 
gasolina em seus tanques e a 
vendem aos consumidores. A 
companhia estrangeira se li
mita a manter um número ín
fimo de postos e a fornecer os 
derivados de petróleo à popu
lação. Para isso. contrata ca- 
minhões-tanque de terceiros 
pagando-lhes o frete pelo 
transporte. Nem frota de ca
minhões cias mantêm. O tra
balho da emprêsa estrangei
ra, portanto, é comprar a ga
solina da Petrobrás (ou das 
refinarias particulares), en
caminhá-la ao concessionário 
e receber o resultado da ven
da de um produto de consumo 
obrigatório.

Para en-.ampar êsse sistema 
de distribuição, dando mais 
um passo no caminho do mo
nopólio total (em que os lu
cros são todos do Brasil), bas
ta comprar as bombas e pas
sar a entregar diretamente a 
gasolina da Petrobrás aos dis- 
trbuidnres, eliminando-se o 
intermediário.

R E C O R D E

Uma experiência no campo 
da distribuição foi feita com 
êxito pela Petrobrás: entrega 
de combustível à Base Naval 
de Ladário. Mato Grosso. A 
Marinha de Guerra do Brasil, 
que mantém a base, comprava 
o óleo de companhias estran
geiras. Para transportá-lo até 
o interior de Mato Grosso, as 
companhias estrangeiras leva
vam em média um mês e 
meio. A Petrobrás se incum
biu de fazê-lo. tendo conse
guido um tempo recorde: sete 
dias. O pioduto. proveniente 
da Refinaria Presidente Ber-

nardes (Cubatão), foi embar
cado no terminal ferroviário 
de Domingos Morais, em São 
Paulo, no dia 4 de julho ú l
timo. Na operação, içcluindo 
inspeção iinal e lacração das 
válvulas, perdeu-se seis horas 
de trabalho. Os seis vagões 
transportando óleo foram co
locados numa composição 
comum até Bauru, e dali pas
saram para a Estrada de 
Ferro Noroeste, que os levou 
até Pôrto Esperança. No 
pôrto fluvial já estava à es
pera o navio ‘‘Potenji” (da 
frota nacional de petroleiros), 
que recebeu o combustível 
(mais sete horas) e o levou 
até a base, a mais de 2.300 
km do ponto inicial. Nessa 
operação a Petrobrás demons
trou que pode fazer (com 
vantagem) a distribuição dos 
derivados de petróleo, mesmo 
nas mais difíceis condições.

I M P O R T A Ç Ã O

A importação do petróleo 
para o consumo das refina
rias particulares tem dado 
margem a operações com 
prejuízos vultosos ao Brasil. 
Se feita pela Petrobrás, au
mentaria o poder de troca da 
emprêsa estatal no Exterior 
e permi*i«a a compra do pro
duto nas condições que mais 
conviessem ao país. Em 19ô8 
a Petrobrás venceu a resis
tência da Refinaria de Ca- 
puava (particular) o impor
tou petróieo do Kuwait a pre
ço inferior ao pago pela em
presa particular Além disso, 
o petróleo do Kuwait está 
sendo comprado pela emprêsa 
particular por USS 1 59 o bar
ril e ohega ao Brasil a 
US$ 2.02. O petróleo conv

Brasil pelos mesmos US$2,02. 
Nessa operação, o Brasil per
de USS 0 21 em cada barril 
de petróleo que a Refinaria 
de Capuava compra, o que 
permite supor que há super- 
faturamento do produto, pois 
os preços dp transporte ?' 
os mesmos.

R E F I N A R I A S

As seis refinarias parti
culares que existem no pais 
precisam ser encampadas pa
ra eliminar um ponto de atri
to constante com a emprêsa 
estatal e para evitar a possi
bilidade de fraudes na im
portação de petróleo para re
fino. Algumas delas se re
cusam a comprar petróleo da 
Petrobrás, alegando que não 
estão p eparadas para refinar 
o petróleo brasileiro, cuia 
composição é diferente da 
composição do Detróleo por 
elas importado. Essas emprê
sas se negam a modificar suas 
instalações para refinar o 
petróleo nacional. Diante dis
so chegar#mos a uma situação 
paradoxal quando a Petrobrás 
extrair todo o petróleo con
sumido ro país: refinarias 
particulares continuarão im
portando o produto para seu 
consumo e êste será o único 
petróleo importado pelo Bra
sil.

A solução é uma só: encam
pação imediata das refinarias 
particulares, agora e já, an
tes que seu poderio econômi
co seja tio grande que possa 
usar pressões ainda mais for
tes do que as que utiliza 
agora contra p encampação.

QUEM GAN-HA

Estabelecido o monopólio 
total do petróleo, quem vai 
lucrar é o Brasii. A Petro
brás é hoje uma emprêsa que 
se autofinancia. Seus lucros 
são totalmente reinvertidos 
na emprêsa. fazendo com que 
de ano para ano ela esteja 
mais preparada para dar lu
cros ainda maiores. Está es
tabelecido um círculo que se 
expande cada vez mais, até 
o ponto em que, satisfeito no 
mercado nacional, a emprêsa 
estatal estará exportando, 
transformando a atual evasão 
de divisas em fonte de dóla
res para o país.

O monopólio total do pe
tróleo aumentará os lucros da 
Petrobrás. As reinversões se
rão muito maiores (contando- 
se os lucros que dão as refi
narias particulares, a impor
tação direta do petróleo e 
principalmente a distribuição 
dos derivados). Será muito 
mais dinheiro entrando para 
a Petrobrás e. em consequên
cia. apiicações muito maiores 
de capital na luta para a 
emancipação total do Brasii 
nesse campo.

Em 1962 a emprêsa estatal 
empregou 101,7 bilhões de 
cruzeiros en; suas atividades; 
98% dessa quantia foram for
necidos pela própria Petro
brás, reaplicando seus lucros. 
Suas compras no mercado in
terno subiram em 1962 a 15,2 
bilhões de cruzeiros, estimu
lando o desenvolvimento da 
industrialização do país. Mui
to maiores serão essas quan
tias quando o monopólio total 
do petróleo estiver nas mãos 
da Petrobrás.
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METALÚRGICOS LUTAM 
CONTRA OS PELEGOS!

■

■

Traya-se em São Paulo a luta 
pela maior Federação de Traba- 
tícres da Acnériea Latma, a ri*JS 
Metalúrgicos que têm em sua di- 
rt^ão o pelego Dora;ngos Alvare*. 
remanesçente sindical do Estado 
Novo. da mesma linha do sr. Luis 
Menossi. que compra votos dos 
pequenos s:ndicatos para se ele
ger.

Os grandes e medios sindicatos 
r.ãc representados na federação, 
e que já desautorizaram esta de 
faiar em r.ome dos metalúrgicos, 
estão fazendo um grande trabalho 
de união de forças nacionalistas 
para derrubai em Domingos Alva- 
rez.

QUEM É?.

Domingos Alvarez consfguiu a 
hderança s ndical durante a di* 
tadura. tendo passado de simpies 
funcionário do sindicato dos Me
talúrgicos de Santos a presidente 
do mesmo, tendo, de lá para cá- 
através de apoio do poder econô
mico e fraudes, chegado à direção 
da Federaçác dos Metalúrgicos. 
Ttm se colocado constantemente 
ao lado das forças mais >-eacio-

narias e anti-populares do país.^ 
Durante a ultima greve em São 
Paulo mamíestou-se a favor da 
Federação das Industrias e con
tra a greve. Foi inclusive à tele
visão defender a Resistencia Na
cional orgão da ADEP (Sucursal 
do IPESIBAD ) e durante a ulti
ma crise assinou manifestos de 
apoio ao estado de sitio.

BANCA RIOS .

Bancários de todo o país iniciam 
ema grand« campanha em favor 
do uma R?forma Bancária pro
gressista a centra a tentativa da 
camara reeditar o falido projeto 
Fsraco- q j ;  quando em vias de 
aprovação iia cama levou os ban
cários à greve dado o seu carater 
profundamente anti-nacionalista 
e por tirar todos os meios do go- 
vêrno reaiizar as reformas de ba
se, impossibilitando-o de exercer
o monopóiio do cambio e de fazer 
cumprir a :ei de Remessa de Lu
cros.

A luta òos bancários firma-se
em três pontos principais: a) con- 
tia  o desmembramento do Banco 
do Brasil; b) Carater social da se

letividade do crdédito e. c) Re
presentação dos trabalhadores na 
direção do sistema bancário.

O desmembramento do Banco do 
Brasil em vários outros bancos 
impedirá o desenvolvimento agrí
cola e indcstr;al do país, tirará os 
meios do gcvêrno executar refor
mas de base. controlar a remessa 
de lucros ao exterior e o mono- 
polio cambiai continuará nas 
mãos dos especuladores e firmas 
estrangeiras.

O crédito deve ser distribuido 
de maneira a propiciar o desen- 
vclvimento do pais e a ascenção 
do povo e não colocar os recursos 
oa nação a serviço de uns poucos 
privilegiados-

A participação de trabalhado
res na direção do sistema bancá-
i o será uma garantia ao povo de 
que este estará a seu serviço e não 
de grupos econômicos internacio
nais ou nacionais.

DEMISSÃO EM MASSA

A Varig está demitindo em mas
sa aeroviário^ e aeronautas inclu
sive funcionários que tem de 7 a 
9 anos de casa — dada a aprori-

mação da da»a de revisão dos 
acordos salariais. Estes elemen
tos vêm ssndo substituídos por 
novos funcionários que são adini- 
t:òos por salarios bastante infe
riores —  de 30 a 40% mais bai
xos.

O pagamento das indenizações
— que só na Guanabara atingiu 
ntais de 89 m.lhões —  é feito com 
dinheiro do governo. Já foram 
d‘.-mitidos aa Varig desde a com
pra da Real-Aerovias mais de 
1.800 trabalhadores a titulo de 
compressão de despesas, o que 
d iminue bar-tante a segurança de 
vôo.

INQUILINATO E REFORMA

A Associação dos Inquilinos do 
Estado de São Paulo iniciará a lu
ta pela Reforma Urbana e deba
terá sobre a prorrogação da Lei 
do Inquilinato- financiamento de 
casa própria pelos Bancos do ' 
Brasil do Estado. Caixa Econô
mica e Inst.tütos. A reunião se- 
iá  realizada na sede do Sindi
cato da Construção Civil, rua 
Conde Sarzedas. 804- dia 8 de 
novembro à? 20 horas.

VAMOS FAZER 
A FEIRA

Semear livros .. Colher cultura ..

A ideia é velha Velha .mesmo. Mas válida E 

nós acreditamos nela E tanta fé fazemos que nos 

reunimos — nós de BRASIL, URGENTE e os da LI

VRARIA BRAS1LIENSE — e resolvemos lançar a 

feira Lógico, uma Feira de Livros. Mas, uma feira 

diferente, onde você compra pelo reembolso postal- 

Qualquer livro, de qualquer autor. Basta escrever pa

ra Feira do Livro — Rua Cineinato Braga, 17*2 —- 

Paraíso — São Paulo — e os exemplares solicitados 

lhes serão enviados pela LIVRARIA RRASIL1ENSE- 

Para sua melhor orientação, semanalmente, a partir 

deste número, estaremos publicando uma relação dos 

livros mais vendidos em São Paulo e dos principais 

lançamentos editoriais Para roeel*e-los. só precisa 

que você nos envie o nome do livro e o seu proprio• 

O resfo é com o Correio

L I V R O S  M A I S  V E N D I D O S  
NA L I V R A R I A  B R A S I L I E N S E

Periodo de 24 a 31 de Outubro de 1963

N A C I O N A I S  
A delaide Carraro — Eu e o Governador 900 ,00

Peter K ellm ann — Brasil para
Principiantes 600 ,00

Ligia Fagundes Telles — V erão  no Aquário 800,00
Viana M oog — Toia 200,00
Leoncio Basbaum — Processo Evolutivo

da Historia 1.400,00

E S T R A N G E I R O S (De autores estrangeiros)
M orris Wesf — Sandalhas do

Pescador 850.00
Herman Taller — C alorias não

engordam 1.200,00
M orris West — Advogado do Diabo 900,00
Henry MHIer — Tropico do Câncer 950.00
Leon Uris -  MILA 18 1.960,00

NOVOS LANÇAMENTOS
M anoel Bandeira — Poesia do Brasil 1.900,00
Com entários - — Mater Et M agistra

(2 Volumes) 3 000 .00
Astrogildo Pereira — Poetas e contistas
João Atves das N e v e s africanos 1 200,00

J. Posadas
— Divergencia Sino-So- 

vietica 460,00
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n m m UNE DA SEGANFREDO
T R IS T Ã O  D E  A T H A Y D E

£X? Rodrigo A nton io  de A raú jo  

(Nova Lima)

Queria fazer deste jornal o por

tador de minha mensagem de soli

dariedade a Tristão de Athayde, 

no seu recente desentendimento 

com o mercenário Gustavo Corção. 

Foi com regozijo que recebemos a 

saída profilática do “vendilhão” 

do Centro Dom Vital. Uma lim 

pa verdadeira. E ’ preciso que o 

“morto-vivo” entenda, que cada 

vez mais as portas se fecham para 

sua linguagem anticristã, e que 

deve o mais depressa possível se 

recolher ao ostracismo de sua de

cadência. , Por outro lado, espero 

que T;istã< se defira ccm relação 

ao artigo do número passado: 

"E ‘ preciso engrossar a tropa” .

^  —  Transmitida a sua (vee

mente) mensagem, Rodrigo.

A IN D A  T R IS T Ã O

Dc Carlos A lberto (Rua Bernardo 

Vfonteiro, 414) Belo Horizonte, 
M G :

‘Há muito que me intrigava a 

não participação dc Alceu do 

Amoroso Lima no BRASTL, UR- 

Gente. Mas não tinha coragem 

de me manifestar a respeito, te

mendo desconhecer que motivos 

justos o 'rn pediam de participar. 

No número da semana passada, 

sob o título de ‘‘Precisamos A u

mentar o Grosso da Tropa” , o 

sr. Henrique de Souza também  

estranhou tal fato e brilhantemente 

discorreu a. respeito não só da sua 

ausência, como também da de ou

tros. Com objetividade e argúcia, 

colocou aquilo que pensávamos, 

mas não falavamos. No entanto, 

BRASIL . URGENTE pareceu 

concordar com o Henrique, pois 

deu destaque singular à carta e 

nada observou do exposto. E ’ 

caso de perguntar: é o Alceu que 

tem que responder? BRASIL , 

URGEN TE também não entende 

a sua ausência ?

R  —  Evidentemente, a resposta 

cabe ao Mestre Tristão de Athay

de. Sem dúvida, as portas de 

BRA SIL . U RGEN TE estão a b a 

tas para êle: a casa é sua. Quan

to a nós, gostaríamos (e muito) 

de presença tão honrosa e tão im

portante. Cabe-nos diaer, apenas, 

que em Alceu do \moroso Lima 

temos encontrado, sempre, além 

do gramlc mestre, um grande

Denunciar as atividades da UNE, foi o objetivo que moveu Sônia Segan- 
fredo ao escrever “UNE-Instrumento de Subversão” :

O trabalho, no qual a autora define a UNE, faz seu histórico e aponta 
fatos julgados importantes para caracterizarem a entidade como subversiva
—  é precedido de uma introdução, onde se expõe as razões do livro e seguido 
de uma conclusão que apresenta explicações sôbre o mesmo: trata-se de 
reportagem e não análise profunda.

Lemos atentamente o livro e. como a autora diz que o escreveu “com a 
pretensão de esclarecer, na medida do possível, à grande maioria de estu
dantes desinteressados e ingênuos que, sem saber por que o fazem, auxiliam 
as manobras de elementos regiamente pagos para agitarem o panorama uni
versitário em particular e à Nação em geral”, gostaríamos de apontar aspectos 
da obia que carecem de esclarecimentos.

Sônia se propôs fazer uma denúncia, coligiu dados “em menos de quinze 
dias”, recorreu a “publicações de caráter secreto” quanto à sua fonte e a in
formações dadas por alguem. cuja identidade não revela, “por uma questão 
de ética”, e publicou o trabalho. Aceitaremos, a priori, suas palavras como 
verdndeir&s?

Va intiodução a autora parte do seguinte princípio: “A UNE, esta é a 
verdade, tornou-se uma das maiores células do comunismo internacional ins
talada em nosso território, servindo, os seus elementos, aos agentes bolche- 
vi»tas, de quem. piovavelmente, recebem dinheiro pelos caminhos mais diver
so« .. A »ntHade estudantil, portanto, constitui-se num problema de segu- 
ranca nac'onal’'-

Estudemo.* o pseudo-silogismo que vai determinar a conclusão altissonan
te" “portanto, constitui-se num oroblema de segurança nacional”. Parte-se 
de hipolese não demonstrada: “nrovavelmente recebem dinheiro de agentes 
bolchevistas” ; .iuntà-se-lhe uma in«inuaeão descabida nela natureza duvidosa 
da suposição: “pelos caminhos mai» diver«os”. E não se prova o nue se su- 
jrere. Não obstante, a au to ra  afirma: “Mas a UNE não recebe dinheiro só 
do gnvèmo. Várias são as firma» (até americanas) nue contribuem para a 
célula do PC rotularia de UNF E muito Hin^eiro vem da Tt’'««ia. na$ro em 
dólares, ao? * urguefissimos militantes da entidade e ao« •«*>■« na.«
espo'ns superiores”.

Algo de incoerente se patenteia. Ou o “nrova^elmpnt«»” v ' ‘ ' —izão 
de ser, ou esta última afirmação é imnrocedente. Ond** a vprHide"

4 superficialidade, contudo, não é o »ior. Há a inverdade de afirma
ções feitas, sem que a autora atentasse para as «uas consennências.

T’<tseando-se em exneriència nessoal. Sônia fala dos método« de “doutri
nação” empregado« pela UNE. Para ela. eTÍ«to uma esnécie de “máquina 
de propaganda” formada nor elementos da UNE, nrofeosóres df> cursinhos 
.pré-vestibulares e das faculdade«, encarreirados de doutrinar os futuros uni- 
versitái:os. A moca generaliza. Refere-se às “sórdidas camnanhas de cor
rupção intelectual e moral ministradas em no«sas escolas superiores” ; men
ciona as f&culciades mais visada«: “As faculdades visadas nara a catemiese 
são, em primeno lifgar. as de Filosofia. Aí se formam professores que de
sempenharão importante papel na orientação de secundaristas. Nas Facul
dades de Filosofia, quase sempre funcionam os cursos pré-vestibular. onde 
os futuros universitários comecam a receber o marxi«mo em do«es contro
ladas”.

Generalização absurda e caluniosa. Com que autoridade ela fala de 
“nossas faculdades” ? Quais as que conhece, para criticar a todas? Não 
há que-m proteste e diga: não? Dizemos nós que conhecemos faculdades vá
rias. Nunca houve nelas tais campanhas. Embora Sônia diga que as facul
dades mais visadas são as de Filosofia, seguindo-se as de Jornalismo e as de 
Agronomia, Assistência Social, Artes e Economia, nessas também tais cam
panhas são desconhecidas. . Ninguém pretende pressionar estudante», oedir- 
lhes atestados de ideologia.

E ’ pieciso muita superficialidade, para falar-se assim, “à la lêgére” de 
"nossas faculdades”. Ou será que “nossas” tem sentido restrito?

Outro ponto de clara fragilidade é quando Sônia se refere ao “assalto 
nas assembléias.”. Divide os estudantes em dois grupos: democratas e co
munistas. E, para provar que as eleições constituem uma farsa, vale-se do 
argumento: “Os democratas na hora da votação não estão mais na assem
bléia, devido ao adiantado da hora, principalmente em se tratando de moças. 
Os comunistas não faltam, sempre estão presentes, mesmo carregados em 
maca”. Desnecessária a análise da inconsistência, do ridículo da observação.

Qual o conceito que faz ela dos democratas? Os que vão cedo para casa, 
dormir? Sônia jamais terá ouvido falar de cursos noturnos de nossas fa
culdades, com n ilhares de alunos, gente esforçada, que trabalha de dia, estu
da à noite, sabe o que pensa e vota nas assembléias?

Página a página alguma coisa salta aos olhos, pedindo explicações. “O 
nazismo fascinava govêrno e intelectuais brasileiros”. Quais? “Naquela 
Congresso (.1960) os católicos da JUC foram comprados para votar em Gua- 
na:s, por passagens a Cuba”. Onde as provas? Quem diz que não votaram 
livremente? “Segundo várias informações de professores da época, Vieira 
estudou-a (tese de concurso) na Sorbone. Mas de fato não temos a certeza 
de se sua viagem a Paris se deu antes ou depois do concurso” . Se não há cer
teza. é descabida a insinuação, por quem tem a “sadia pretensão de esclare
cer” e escreve por uma questão de “responsabilidade, de conhecimento, de 
vivência”.

Sônia Seganfredo merece crédito? “UNE-Instrumento de Subversão” 
merece confiança?

E fazendo éco às perguntas da autora, sempre inquieta em questões de 
dinheiro e financiamentos: Quem financiou o livrinho tão bem impresso que 
o carteiro deixa sob nossa porta, num envelope com nosso nome, sem que a 
gente saiba a quem agradecer o presente?

ZEL1A LADEIRA VERAS



0 CASO DOdestaque 
da semana;

VÍETN A

A queda do governo Diem não 
foi propriamente a menor surpresa do 
ano, sendo superada pela “confissão” 
do governador da Guanabara, há dias, 
de que é candidato à presidencia. As 
agencias de noticias informam que 
Kennedy foi avisado ás 3 da manhã 
dos acontecimentos e que, imediata
mente, ordenou á Marinha que poli
ciasse a região. Fosse eu americano e 
contribuinte, escreveria ao meu sena
dor queixando-me do desperdício de 
oleo da Marinha. Quanto ao despertar 
madrugador de Kennedy, é possivel 
imaginara cena: entra McGeorge I3un- 
Jy, o assistente especial para assuntos 
de “segurança”, e grila, ‘“surprise, su- 
prise”, etc., etc. E’ evidente que Diem 
foi derrubado em face dos embaraços 
que causava aos americanos junto ao 
bloco asiatico, paises onde o budismo 
é forte, etc. Diem era um titere, mas 
dado a gastar o auxilio americano em 
causa própria e de sua familia. O 
Vietname “livre” era um dos lugares 
menos livres do mundo, submetido às 
arbitrariedes de uma policia secreta, 
financiada, organizada e manipulada 
pelo CIA em conivência com o irmão 
ie Diem. A coisa foi longe demais, de
vido à morte dos sacerdotes budistas e 
à honestidade profissional de alguns 
repórteres americanos (em particular 
o do “New York Times”). Era neces

PAULO FRANCIS

sário trocar o titere. Quem conhece 
essas coisas, já havia reconhecido os 
sinais do “golpe”. 0 chefe do CIA em 
Saigon, John Ricardson, foi afastado 
do cargo e, aparentemente, substituído 
por um agente do Pentágono (atual
mente em luta com o CIA em questões 
de Inteligencia). O boicote oficial que 
madame Mhu sofreu ein Washington' 
lambem valeu como sintoma.

Aliás, da trinca que dominava 
aquela terra só resta essa senhora. 
Qual serã seu destino? Ir para a Rivie
ra gastar os dólares que tem estocados 
na Suiça? Há quem diga que não. Ou
vi dizer que Carlos Lacerda a convi
dou para uma serie de conferencias no 
Brasil. O tema será o comunismo, cuja 
alternativa, sem duvida, é a democra
cia a lá Nhu & Carlos.

Há quem considere o golpe contra 
Diem a primeira vitoria concreta do 
Departamento de Estado contra o CIA 
nos últimos tempos. 0  CIA liquidou a 
questão na Argentina, Irã, Guatemala,, 
Peru, Equador, Honduras, Republica 
Dominicana, etc. Mas acho que há um 
equivoco nessa apreciação. É o Pentá
gono que disputa com o CIA o coman
do das “substituições” de governos 
hostis. A luta entre MacNamara (De
fesa) e McCone (CIA) é o segredo 
mais conhecido da política americana, 
no momento.

(Transcrito de “Ultima Hora” — SP)



Oba-ôba para o homem de Maria Perigosa 

Praça está cheia de novidade literaria 

Crieco vem aí para falar de caricatura

NOVIDADES —  Grandes 
novidades na praça literária. 
Livros, livros e muitos livros. 
Uma atividade editorial que 
chega a colocar em dúvida o 
que dizem os editores sôbre 
as diticuldades de seu oficio. 
De coisa realmente impor
tante, "Critica Impura”, li
vro de ensaios, artigos e 
notas de leitura de Astrogildo 
Pereira, o segurissjmo autor 
de "Interpretações": edição 
da "Civilização". Em livro de 
bolso, edição “ Bup” , "Quem 
perde ganha" de Graham 
Greene, com apresentação de 
Carlos Heitor Cony e tradu
ção de brenno Silveira, De 
poesia, "Pássaros na Alfâde- 
ga", de Luiz Paiva de Castro 
com recomendação de José 
Condé. Ainda de ensaios 
"Terra e Gente” , livro do 
poeta pernambucano Mauro 
Mota.

MAIS —  A “ Editora Fel- 
man-Rêgo" manda novos 
livros às prateleiras: "Proble
mas da África Negra’* (pes
quisas à luz do marxismo^, 
textos de Ivan Potiekhine, H. 
Schilling, Walter Markov, 
Paul Friedlaender. Sekou

Touré, Heinrich Loth, Karl 
Heinz Dondey, V. Bogoslovski 
em tradução de Miguel Ur
bano Rodrigues; "O  Cosmos
—  Origem e evolução do 
universo", adaptação e pre
fácio de Rolando Roque da 
Silva e “Tempo Angolano em 
Itália” , poemas de Costa 
Andrade, apresentação de 
Fernando Albuquerque Mou- 
rão. A "Difusora Cultural" 
lançou de Walter Nieh/le de 
Freitas, "Barquinhos de Pa
pel", (excelentes > poesias 
infantis. Prefácio de Antonio 
D'Avilc

HOMENAGEM —  Os per
nambucanos vão homenagear 
em Garanhuns, o escritor, 
pintor e desenhista Luis Jar
dim, filho daquela cidade. 
Uma grande caravana de São 
Paulo e Kio seguirá para 
Pernambuco para participar 
do '‘ôba ôba" ao autor de

"Maria Perigosa” .

GRIECO  —  Na primeira 
quinzena de dezembro, tere* 
mos Agripino Grieco em São 
Paulo. Virá falar sôbre a ca' 
ricatura no Brasil, com con*

ferências programadas para 
São.Paulo (Biblioteca Muni' 
cipal Mário de Andrade), 
Santos e Campinas.

CINEM A —  Merece ser 
lida a "Revisão Critica do 
Cinema Brasileiro", de Gláu- 
ber Rocha, com apresentação 
(dispensável) de A/ex Viany.

A TEN Ç Ã O  —  No época 
prénatalina, chamaricmos a 
atenção dos leitores para a 
compra de livros infantis. O  
que a Editora Giroflé S. A. 
vem publicando é de primei
ríssima ordem: "A televisão 
da bicharada7', “ Psiuu", "O  
Sindicato dos Burros", admi
ráveis apresentações gráfica 
e histórias ótimas de Sidonio 
Muralha, Gerda Brentani, 
Fernando Silva. Anuncia-se 
para breve: "A Arca do 
Senhor Noé” , de Guilherme 
Figueredo, "Cabecinha de 
Vento", de Reinaldo Jardim, 
"Ou Isto ou Aquilo’' de 
Cecilia Meireles e "O  Gato 
e o Passarinho", de Jorge 
Amado, ilustrações de Alde- 
mir Martins, Willys de 
Castro, Maria Bonomi, Fer
nando Lemos.



Adhemar Nomeia Conspirador 
Para Comando da Guarda-Civil

O governador Ademar de Barros 
—- esta é uma noticia da maior gra
vidade — acaba de entregar a che
fia da Guarda Civil de São Paulo, 
ao sr. Reinaldo Saldanha da Ga
ma. Os leitores deste Estado não 
terão a menor dificuldade em aqui
latar a gravidade do fato, uma vez 
que é conhecidissima a figura no
meada e notória as suas atividades. 
Vale, no entanto, chamar a aten
ção, do Pais para o que significa, 
em verdade, a indicação que está 
chocando tão profundamente a opi
nião pública paulista-

QUEM E’ QUEM

O sr. Reinaldo Saldanha da 
Gama é figura conhecida de longa 
data. Teve atuação destacadissima 
nas conspirações contra a posse do 
presidente Juscelino Kubitschek em 
1955, participando de um sem nú
mero de reuniões secretas em ri
cas mansões desta capital.

Mais recentemrnte, também cons
pirou contra a posse do presidente 
João Goulart. No momento, segun
do noticiaram amplamente os jor
nais, dava cursos de "defêsa pes
soal” aos grã-finos dos bairros chi
ques de São Paulo, preparando-os 
para enfrentar, de armas nas mãos 
(armas contrabandeadas?) a . . .  re
volução comunista

transmitiu ao seu superior, general 
Silvino Castor da Nóbrega, que ime
diatamente tudo revelou ao coman
dante do III Exécito- O  fato é do 
conhecimento das autoridades, sen
do que foi levado ao conhecimento 
também do general Pery Bevi- 
lacqua, comandante do II Exército, 

COSTELLO-SALDAtfHA
A nomeaçãc do sr. Reinaldo 

Saldanha vem apenas coroar as ati
vidades subversivas do governo 
deste Estado. A união Costello- 
Saldanha é a prova mais evidente 
da conspiração em marcha, que de
veria começar neste Estado, atin
gir facilmente a Guanabara do go
vernador Carlos Lacerda, numa ten
tativa poderosa de subverter a or
dem democrática e instalar, neste 
Pais, a didatura de direita.

Vale registrar, ainda, que a 
Guarda-Civil recebeu com mani
festações de grande intranquilida
de e repúdio, a nomeação de seu 
nôvo comandante. Mesmo porque 
a corporação não aceitará ser uti
lizada contra o Brasil, o regime de

mocrático e o povo.

GOLPISMO

A nomeação do sr. Reinaldo Sal
danha da Gama não é um fato iso
lado dentro da politica de conspira
ção e golpismo do governador de 
São Paulo, já reiteradamente de
nunciada .

De há algum tempo (fato denun
ciado por BRASIL. URGENTE), a 
Guarda Civil paulista, com seu efe
tivo de 14 mil homens está sob a 
supervisão do Ponto IV norte-ame
ricano, obedecendo ao comando prá
tico do norte-americano Costello, 
verdadeiro comandante de todas as 
unidades da Guarda Civil e da For
ça Pública paulistas.

Temos, ainda, a tentativa de en
volvimento do genefal Pery Bevi- 
lacqua, feita pela reação, com a par
ticipação entusiástica do governo de 
São Paulo. Paralelamente a essa 
nomeação, há a presença, nos Cam
pos Eliseos, do estranho general de 
reserva Ivanhoé, que estaria a exer
cer atividades "secretas” em São 
Paulo e que, em recente visita fei
ta ao Paraná, deixou cair o véu 
que encobria os seus “trabalhos” . 
Dizendo-se representante do general 
Euriale Z-crbini. procurou compro
meter no esquema conspiralório o 
general Dario. atualmente num co
mando do Paraná. Tomando conhe
cimento do fato, o general Dario o

* ADEMAR e a segurança nacional
* Juarez Távora quebrou a cadeira do PDC
* Manaus está parando
* Como Ademar define Lacerda
* Zarur ataca em São Paulo
* JK e Jango acertam ponteiros
* Ibrahim Sued não é Emílio Ibrahim
* A “caixinha” está estourando em São Paulo
* Magalhães Pinto desmente Ademar
* Jânio já íeu o livro que o retrata

Essas são algumas das muitas notícias dos bastidores da po
lítica que você encontrará “Em Cima da Hora**, lendo a edição 

desta semana de PN.
Nas bancas Cr$ 100,00.
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Solutão do problema n.o 16: EU 
NÃO CREIO EM BRUXAS. MAS
QUE ELAS EXISTEM... (EXIS
TEM) — Esqui — Xexéu — Islão 
— sérum — Tambo — Enase — 

Merca.

Sorteados entre Os acertado- 
res: ‘Alfredão”. A. M. dos San
tos, A. Glecy. A. H. Hempel, to
dos da Capital (devem retirar seus 
prémios na Redação). Araribóia, 
de S. J .  da Bca Vista, $• Si
mões. de Santos. “João Ninguém", 
de Viçosa. MG, “Janjão”, de For
taleza. CE. ■•Victoria”, de Floria
nópolis e J . Bicudo, da Guanabara. 

ígteS receberão seus prêmios pelo 
Côrreiò.

Asjim se resolvem êstes proble
mas primeiro, pelas chaves sê des
cobrem as soluções, extraidas, to
das, 3,a impressão, lO.a edição 
do Pequeno Dicionário Brasileiro 
d« língua Portuguesa; a seguir, 
fransfêrém-se para o diagrama as 

leiras da solução achada, obedecen- 
çí.O-Se à ordem dos números sob as 
liüKazinHas, que devem coincidir 
éota 05 quadrinhos do diagrama; 
completo êste, ler-se-4 um excer
to; no acróstico formado pelas ini
ciais de tôdas as soluções, poder- 
se-á ler um nome.

Para concorrer ao sorteio de dez 
livros por semana, mandem o tex
to contido no diagrama, mais o no
me do acróstico, num pedaço qual
quer de papel, para A . S. Pirin. 
noí; cuidados de BRASIL. URGEN
TE, rua Cincinato Braga, 172; S. 
Paulo, até 30 dias decorridos da pu
blicação. Não se esqueçam do no
me ou pseudônimo e enderêeo com
pletos. Grato.

LUIZ CARLOS MOURA!!! Não 
adianta mandar mais de uma par
ticipação por concurso ou problema.
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PROBLEMA N.o 20

65 letras: compõem êste problema:
onze A ’s; um B: um C; três iys; cinco E’s; dois G’s: dois H's; cinco 
Ps; um L; um M: cinco N’s; sete O’s; um P; sete Rs; três S’s; três 
Ts; quatro U’s; dois V*s e um X . Não entraram: Ã — Ç — F — J  — 
õ  — Q — Z.

Boa sorte, divirtam-se e até a semana próxima se Deus quiser. 

18
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Não adianta mesmo. Não sei se es

tou sendo claro...
Continuo aguardando subsídios 

para o Pequeno Dicionário Brasi
leiro da Língua Portuguesa- Exem
plo: nem VIDEO, nem AUDIO 
constam do mesmo, apesar de, com 
a vasta popularidade da televisão 
em nossa terra, serem nomes sobe
jamente conhecidos de todos. Con- ^  
tribuam, *por favor.

No mais. é como dizia G. K. 
Chesterton. citado em carta de sim- _ 
pática concorrente: “Amar signi- J  
fica amar o que é difícil de ser 
amado, do contrário não será vir
tude alguma; perdoar significa per- ^  
doar o imperdoável, do contrário 
não será virtude alguma; Fé, 
significa crer no incrível, do côn- ^  
trário não será virtude alguma; E ^  
esperar significa esperar quando as 
coisas são sem esperança- do con
trário não será virtude algum a...”- .

PALAVRAS CRUZADAS

CHAVES

A — lucro, s. m.

SOLUÇÕES 

1 18 51 58 15

7

B —• êrro, s. m . (desus.) 33 11 48 62 55 S

C — remendo no calçado, s. 1. 27 6 34 16 65

D — cruzeira, s. f. (Bras-, Sul) 3 63 14 52 23
í.— — — —

£  — o equador, s- f. 21 37 56 5 25 2.

F — forma red. de ipecacuanha. — — • — — ■ —
s. f. (Bras.) 59 46 3G 4 45 3.

• — — — — —

G — oveihum. adj. 31 9 43 26 39 4.

H — vigésimo, num. 42 20 12 61 28
. . — — — — —

I — mês do calendário hindu, s.m. 2 38 29 22 41 5.

J  — rendimento, s. f. 17 10 30 44 57

L — gipsita. s. m. 7 50 60 19 13 .
6.

M —  sêco. adj. 47 53 64 35 8
7.

N — cónsêrto musibal. de nôite. — — — — — Q
s. m . 32 49 24 54 40 O.

H O R IZO N T A IS :

jeição Lmitativa de pancada. 

Menor porção de um corpo 

livre.

Sigla automobilística da ‘ Pre

feitura Municipal” ;

Acolá;

Andar.

Decifra; —  Substrato instintivo 

da psiche; de SAN' REM O ; 

Inicial.
Sistema de julgar tudo melhor 

possivel.
Também não; —  Verbo “co

mer” em inglês.

Espécie de arara de côr azul- 

ferrete.
V ERT ICA IS :

1. Conhecida rua da cidade de

SSo Paulo.

2 . investir.
3. 'Lista; —  Óxido magnético de

ferro.

4. Cidade do Alasca, perto do Es

treito de Behring.

5. Juiz entre os muçulmanos.

6 . Espécie de abelha melipónida;
—  Pronome possessivo.

7. Amuleto (fotografia antiga).

8 . Amaranha.

Solução do núm ero anterior 
H O R IZO N T A IS :

1. Aramar

2. Romana
3. Ato aios

4. Girata

5. Enatar

6 . Malara 

V ERT IC A IS ;

1. Aragem

2. Rotina

3. Amoral

4. Mamata

5. Anotar

6 . Rasara



SALARIO M OVEL DE TRES EM TRÊS MESES É ESSE INS 

TITUTO PELO QUAL O  TRABALHADOR PASSA A RECE 

BER DE TRÊS EM TRÊS MESES O  SUFICIENTE PARA VI 

VER DE TRÊS EM TRÊS ANOS ATRÁS.

A LUTA DOS OPERÁRIOS É PARA RECEBER, POR ANO, 0 MESMO AUMENTO QUE 
OS PATRÕES CONSEGUEM POR SEMANA.

BRASIL É E S S E  PAIS ONDE TODO MUNDO PODE EXERCER0 DIREITO DE GREVE: 
SÓ QUE DÚI UM POUCO.

—  Foi-se o tempo em que a 

Polícia arrancava unha de grevista 

com alicate.

—  N ão fazem mais isso, é ?

—  Não: agora, eles enfiam a 

unha prá dentro do dedo, com mar

telada.

☆
■—  Vai-se o Peri,' vem o Kruvl.

—  Ué, não disseram que ia lia- 

ver m udança no comando da 11 

Região ?

—  Senador quer que os alu

gueis sejam aumentados 17 vezes. 

Q uem  paga 20, passará a pagar 

340 m il cruzeiros. •

—  Um  Senador desses no C on 

gresso, e o Brasil precisando de 

braços na sua lavoura !

T E X H O  M U IT A S  E S P E R A N 

Ç A S  D E  Q U E  AS R E F O R M A S  

D E  B A SE  V E N H A M  A IN D A  A 

S E R  F E IT A S  P E L O  G O U L A R T .

—  O  P R E S ID E N T E ?

—  N Ã O : O  JO Ã O  V IC E N T E .

C O M  ESSE P R E Ç O  D A  F A R I 

N H A , L E IT E  E  O V O S , P O B R E  

S O ' F A Z  B O L O  NA H O R A  Q U E  

A S  E Q U IP E S  E N T R A M  E M  

C A M P O .

—  Vão aumentar o preço da 

farinha, leite, ovos e massas.

—  N ão faz mal: h á  m uito tem

po que pobre só enira em bolo na 

hora que chega a Polícia.

PR E C ISA  V E R  C O M O  OS  

G R E V IS T A S  U S A R A M  D A  V IO 

L Ê N C IA  C O N T R A  A P O L IC IA  

D E  S. P A U L O !  T EV E  G R E 

V ISTA Q U E  C H E G O U  A SU 

J A R  T O D A  A B A IO N E T A  D O  

S O L D A D O  C O M  O  S A N G U E  

DA  B A R R IG A .

—  Tem farinha ?

—  Tem.

—  Posso dar um a empoadazi- 

nlia ?

A FOTO DA SWMAN\
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F iei Carlos Josaphat, op.. 
fundador, ex-diretor e cola
borador deste jornal, aten
dendo às determinações de 
seus superiores. viajará 
dentro de alguns dias para 
a Europa, devendo demo
rar-se na capital da Fran
ça. N

Estamos conscientes» nós 
de BRASIL, URGENTE, do 
que significará a ausência 
do grande inspirador de 
nossa luta- Sabemos o que 
significa para nós. a pre. 
sença de Frei Carlos Josa
phat e o quanto para nós 
tem valido a sua atuação. 
Sabemos, ainda, que tal 
ausência desfalcará o Pais 
de um de seus homens mais 
lúcidos, mais sinceros e res. 
peitávíis. J)e alguem que 
reeeoendo de uma imensa 
parcela do povo brasileiro, 
o ônus de uma pesada lide
rança, soube, em todos os 
instantes desempenhá-la 
com indiscutível talento, 
numa demonstrarão a mais 
das s'ias grandes virtudes 
de religioso e de suas admi
ráveis qualidades de pa
triota e homem publico.

No instante em que Frei 
Carlos Josaphat deixa o 
Brasil e se ausenta da dra
mática batalha de seu jor. 

nal a de seu movimento ca
be a nós reiterar, nossa ia- 
transigente fidelidade àque
les princípios que inspira
ram este jornal e que o vem 
movendo de seu lançamento 
até es’a data.

Não haverá solução de 

continuidade nos nossos es
forços. Continuaremos ba
talhando, com redobrado 
entusiasmo em favor de 
uma autenticidade cristã

Frei Carlos 
Josaphat
maie rigtorosa. Prossegui
remos sendo o jornal do 
povo a serviço da justiça 
social. Jornal desvinculado 
de grupos econômicos, poli
ticos. sociais e religiosos. 
Portavoz das aspirações de 
um povo acossado pela im
postura publicitária, eema. 
gado sob a exploração dos 
trustes internacionais e dos 
privilegiados brasileiros e, 
ainda assim, decidido a al

cançar a sua libertação, 
através da emancipação eco
nômica de sua pátria.

Não teremos é bem verda
de, a presença fisica de 
nosso fundador, inspirador 
e lider. Contudo, êle con
tinuar* entre nós, através 
das lições que dêle recebe
mos. da doutrina que ^le co
rajosamente pregou dos 
exemplos excelentes de sua 
vida.

Este sempre foi e conti
nuará a ser o jornal do po
vo. Na medida em que sem
pre foi e continuará sendo 

o jornal de Frei Carlos Jo. 
saphat. Os diretores- re
datores. funcionários ami
gos e leitores de BRASIL, 
URGENTE, neste instante, 
reafirmando as diretrizes 

de seu jornal, reiteram sua 
integral, sua absoluta, sua 
total solidariedade ao seu 
fundador e lider.

Estão enganados os que 
pensam que a aitsenc-ia de 
Frei Carlos Josaphat signi
ficará o têrmo desta difícil 
caminhada. Ao contrário, 

o episódio vem revigorar as 
nossas forças, reanimar a 
nossa coragem, intensificar 
o nosso entusiasmo e pro
var, novamente de que esta
mos certos, absolutamente 
certos.

Este Pais necessita de re
formas que o devolvam ao 
seu povo. Este Pais precisa 
ser economicamente inde
pendente e politicamente so
berano. O povo há de con
quistar a justiça social ine
rente à dignidade de sua 
própria condição humana. 
O cristianismo deve re
tornar às suas origens, 
retornar à fidelidade 
ao Cristo e- longe dos 
compromissos com o poder 
iníquo, tornar-se realmente 
verdadeiro e realmente au
tentico.

Desanimem os nossos po
derosos- è impiedosos inimi
gos. Que são :nimigos mai» 

do povo e mais do cristia
nismo do que mesmo nossos. 
BRASIL, URGENTE con
tinuará. na mesma linha de 
sempre com o mesmo desas
sombro de sempre, numa 
total fidelidade à pregação 

de seu fundador- Continua
rá na medida em que con

tinue a receber do povo, do 
povo de todo o Brasil- de 
estudantes e operários, cam- 
ponêses e intelectuais, da 
classe m^dia esclarecida e 
dos homens públicos volta, 
dos para os interesses da 
pátria, o apóio. a solidarie
dade, a ajuda que até aste 
momento não íhe tem fal
tado. BRASIL  URGENTE 
não morrerá de véspera, 
mas resistirá até o ultimo 

alento. Porque a sua re
sistência é a resistência do 
povo contra o embuste, 
contra a mentira- contra a 
coa£ão, contra as pressões 
econômicas, contra as Ia- 
mentáveis transigênciaõ. as 
intoleráveis tolerâncias, o 
farisaismo não subjugado 
ainda.

Neste registro, fique tam
bém anotada a nossa con
fiança no povo, a certeza 
de que continuaremos a me
recer a sua colaboração. A 
convicção cada vez maior 
de que o Brasil necessita 
de um jornal livre para o 
seu povo, e de qu€ o povo 
tem condições efetivas de 
manter vivo e independente,
o árgão que nsusceu para 
defendê-lo. Estamos certos 
de que a saida de Frei Car
los Josaphat. unirá ainda 
mais os nossos amigos em 
torno de seu jornal. Os 
apoios que recebemos serão 
intensificados e toda a mul
tidão brasileira sensibiliza
da por BRASIL. URGENTE 
e pela luta de seu eminenta 
fundador e lider, formará 
como um homem só. na de
fesa do Brasil, na defesa do . 
Povo, e na defesa de BRA
SIL* URGENTE, o jornal de 
Frei Carlos Josaphat.

Ilinda
Impostura
Prezado leitor:

Nunca ficou tão 
evidente a impostura 
publicitária em nosso 
país. Todos os gran
des jornais defende
ram em editoriais e 
em páginas inteiras 
de matéria paga a tese 
da não encampação 
de Capuava. Se en
contraram todas as 
tendencias e todas as 
correntes jornalísti
cas num sinal eviden

te de que o dinheiro 
“correu grosso”. De
pois ainda têm cora
gem de afirmar que a 
Petrobrás é que cor
rompe os jornais!

Somos nesse mo
mento um dos únicos 
jornais desse país a 
defender a justeza da 
encampação c o m o  
medida do mais alto 
interesse para a Na
ção. Nas páginas cen
trais voces encontra

rão matéria a respei
to.

Por outro lado não 
deixem de ler nosso 
editorial, onde co
mentamos a ida de 
nosso fundador. Frei 
Carlos Josaphat, à Eu
ropa.

O Vietnã, a Favela 
Frei Carlos e outras 
matérias de seu inte
resse completam mais 
um numero do seu 
BRASIL, URGENTE.

* Até Sempre

Brasil .Urgente
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GUERRA E  PÄZ NO > VIETNÃ: 
FRANÇA QUER NEUTRAUSMO

I PARTE 
AS FORÇAS PRESENTES

Do lado direito: EUA e OTASE
A politica norte-americana no 

Vietnã do Sul faz parte da estra- 
tegia condensada no “Battle Act”, 
verdadeira cortina de ferro envol
vendo a China. Com a chegada ao 
poder do presidente Kennedy e de 
suas “novas fronteiras” esperou- 
se uma modificação da política 
asiatica que não chegou a vir. As 
“novas fronteiras’ de Kennedy 
foram aplicadas na A í rica «nas 
não foram na Asia. No Vietnã do 
Sul a Casa Branca continuou 
apoiando a ditadura Diem até a 
Casa Branca ter conseguido no- 
m?ar um embaixador do Partido 
Republicano (Cabot Lodgei. A 
partir desse instante, e antecipan
do-se à ofensiva da diplomacia 
francesa, que desejava para o 
Vietnã uma politica interna de uni
ficação nacional e uma politica ex
terna neutralista, o presidente 
Kennedy lançou-se no ca>minho do 
golpe de Estado, unica forma de 
ganhar mais algum tempo. Diem e 
Nhu foram sacrificados e substituí
dos pela ala “liberal” do Exercito, 
tal como sucedera com Menderes 
na Turquia. Os norte-americanos 
guardai açippre unia alternativa 
no bolso do colete (caso dos minis
tros) “liberais”, de Franco, de 
Craveiro Lopes em Portugal etc... 
Nada indica, entretanto, que à se
melhança do sucedido na Coreia, 
a extrema direita não regresse' 
ao poder apoiâda novamente por 
Washington.

A OTASE é a irmã asiatica da 
OTAN. Foi criada em 1954 na 
conferencia de Manila e tem coimo 
membros associados os EUA. a 
Grã-Bretanha, a Australia. a Nova 
Zelândia, a França (agora, com 
De Gaulle), a França não liga para 
a OTASE a Tailandia e Paquistão 
e as Filipinas. A OTASE tem 
ainda influencia direta no Cambod- 
ja e no Laos. Na realidade, a 
OTASE esta por de tras da guerra 
no Vietnã. O general Harkins, co. 
mandante chefe dos 15 000 técni
cos norte-americanos que comba
tem no Vietnã do Sul é também, 
descaradamente, o comandante —

O conflito com os budistas chamou a atetição do mundo para o Vietnã.

chefe das forças da OTASE sedia
das em Bangkok.

A importancia do Vietnã do Sul 
para a cortina de ferro antichinesa 
é vital. O chefe de Estado do 
Cambodja, que considera a derrota 
dos norte-americanos no Vietnã fa
to incontroverso, já o declarou, pu
blicamente: depois do Vietnã, os 
comunistas ocuiparão o CaT.bodtja e 
a China estará livre ao Sudeste.

Do lado esquerdo: o Vietnã do 
Norte (Republica Democratic» do 
Vietnã) a China e a Frente de Li- 
bertação Nacional.

Os dirigentes do Vietnã do Norte 
e da China aplicaram com corre
ção a maxima leninista dos dois 
passos à frente e um atras na ques
tão vietnamita. Depois de uma 
paciente e tenaz preparação (vin
te anos de organização de um 
exército) os homens de Ho Chi 
Minh e do general Giap desenca
dearam uma grande ofensiva que 
culminou com a vitoria de Dien- 
Bien-Phu. Foram os dois passos à 
frente. O passo atrás foi o armis
tício de Gertebra e a partilha do 
Vietnã. Mas o passo atrás significa 
aqui maior balanço para o salto 
final.'

A FLN (Frente de Libertação Na
cional é a organ.ização que conduz 
à luta armada contra o governo de 
Saigão. Fundada em 1960 ocupou 
o lu^ar do chai-r.ado Vietmine. O 
presidente da FLN e alguns dos 
seus mais destacadog dirigentes.não 
são comunistas e, no inicio da luta 
de guerrilhas, a FLN era de maio
ria não-comunista. À medida que 
o tempo foi passando e que os úni
cos aliados eram as potências co
munistas, a ala marxista-leninista 
foi tornando lugar de especial rele
vo na FLN. A imprensa ocidental 
confunde propositadamente a FLN 
com- o termo Vietcong. Esta pala
vra vieteong teve origem deprecia
tiva equivalente ao termo “verme
lho” no ocidente. Com o decorrer 
dos tempos, e a popularização do 
vocábulo em todo o Oeste da Con- 
chinchina, a FLN passou a ser o 
Vietcong.

Que Ho Chi Minh e Mao Tse-tung 
ao assinareti o armistício de Ge
nebra (o passo atrás) já pensavam

nos seguintes passos a frente não 
restam duvidas. Aliás essa data 
coincide significativamente com a 
ascensão à secretaria-geral do PC 
do Vietnã do Norte de Lé Duam, 
um homem do Sul. Lé Duam foi en
carregado de preparar a unificação 
do territorio vietnamita.

II PARTE 
AS FORÇAS OCULTAS

H« três forças com influência di
reta na sorte do Vietnã embora 
não su-rjam como interventoras no 
campo de batalha: A Igreja Cató
lica, a França e a URSS.

Após a derrocada de Diem-Bieu- 
phu, principiou o exodo de catoli- 
cos para o Sul. Dos novecentos mil 
refugiados que abandonaram o 
Norte, mais de meio-imilhão eram 
católicos. Guiavam-nos algumas 
centenas de padres que, após lon
gas caminhadas e dolorosas fugas 
perante o comunismo conquistador, 
atingiam a ultima ponta da Ásia. 
Depois apenas restava o m?r.

Essa onda migratória condensou 
no Vietnã do Sul a maior concen
tração católica de toda a Ásia. A 
partir do instante em que avistara 
o mar. os catolicos souberam que 
lhes restava uma unica alternativa: 
ou construir um trampolim-forta- 
leza em Saigão, de onde partiria o 
contra ataque anticomunista e a 
leconquista do terreno perdido, ou 
o abandono da chamada Grande 
Ásia. Diem. Nhu e seu irmão arce
bispo receberam-nos de braços 
abertos e prometeram-lhes a recon
quista. Iniciou-se assim o que o 
ditador Diem chamou da “Grande 
Cruzada Cristã e Anticomunista 
Asiática". Espremidos numa pe
quena faixa de terreno, protegidos 
pela policia e recalcados por anos 
e anos de derrotas e perseguições, 
os catolicos partiram para “a lava
gem de cere-bro” da população sul- 
vietnamita com requintes de sec
tarismo medieval e segundo as 
mais m odernas  técnicas de propa
ganda de massas. Aí surgiu o con
flito com os budistas — a maioria 
da população.

Os excessos dos catolicos (a sra. 
Nhu Chegou a dizer que apreciava 
“churrasco de budista”) levaram o 
Vaticano a desautorizar o arcebis-

Texto de Victor Rego,

po de Hué.
A França é outra força inijportan- 

te no Vietnã. Derrotada em Diem- 
Bien-phu, humithada pelos norte, 
americanos, a FranÇ-a regressa ago
ra à Asia através da diplomacia de- 
gaulista. De Gaule sabe que a ba
talha armada está perdida no su
deste asiatico. Sabe tamtoem que a 
morte de Diem nada resolve. De 
Gaulle acredita que a melhor polí
tica para o Ocidente é a de ganhar 
tempo. O tempo na Asia, em ter
mos politicos, significa uma politica 
de neutraliumo. Daí a grande ofen
siva diplomática desencadeada a 
partir do ultimo mês de setembro 
por Paris, visando substituir os 
norte-americanos no Vietnã do Sul, 
no Cambodja e na Tailândia. Essa 
ofensiva deve levado Washing
ton a liquidar mais cedo com Diem, 
cujo governo odioso levava os viet- 
namistas a recordarem a “doçura" 
da colonização francesa.

A URSS desempenhou um im
portante papel no sudeste asiático 
até à agudizãção da divergência 
sinisoviética. Na guerra do Laos, 
como anteriormente, ra guerra da 
Indochina, a URSS foi a grande 
protetora internacional das forças 
de libertação. Após a assinatura 
do armistício do Laos, a URSS pa
rece ter-se afastado da Ásia (co
mo se afastou da África) lavando 
as mãos do assunto como Poncio 
Pilatos. Aplicando na pratica in
ternacional uma politica de sup?rs- 
talinismo (em muito aspecto re
corda o inicio da H l Internacional e 
a aplicação requintada do “socia
lismo num só paris” a URSS não 
parece interessada em comoções in
ternacionais que prejudiquem a 
construção interna do comunismo e 
as consequencias do Pacto de Mos
cou, com suas inplicações de “zo
nas de influencia”, divididas entre 
soviéticos e americanos. Os chine
ses acusam os soviéticos de darem 
um passo atrás tão grande que en
tra no caminho do aventureirismo 
politico porque não garante a via
bilidade cientifica dos proximos 
dois passos à frente.
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V I T Ó R I A

A i fôrças populares saíram 
vitoriosas das eleições munici
pais nó Rio Grande do Sul. Ele
geram os prefeitos da capital e 
das principa.s cidades gaúchas. 
O candidato do deputado Leonel 
Rrizola ao governo de Pôrto Ale
gre foi eleito com imensa maio- 
lia, embora lutasse com um can
didato conhecido e fôsse, èle 
próprio, utn nome quase que 
desconhecido aa opinião pública.

R O U B O

As jazidas de niobio (matéria- 
prima indiepensáveil ao fabrico de 
engenhos atômicos) de Araxá, em 
Mi nas Ger-i.s, vêm sendo explo
radas pelo truste es range iro 
“ V’aux C ha 'íe  Corpora*.'o..” que 
no govêruo Ji.scelino Kubitschek 
recebeu cari,* branc* paca agir- 
O truste ten como "te^tas-de- 
íerro” os srs- Fernando Melo Via
na, Lucas Lopes e Bernardes F i
lho. Informado do assunto, o 
rmoistro OMvtira Brito não toma 
qualquer providência. A denún
cia foi fs ta pelo deputado fede
ral Simáo Cunha.

C A M P O N t S E S

Camponêses invadiram terras 
da fasenda Revorêdo, no municí
pio catarnense de Tubarão. 
Obedeciam ao comando de seu 
lid-er, o Padre Osni.

No N a ta l 

Dê De Presente 

Uma Assinatura

BRASILjURGENTE

DESAGRAVO

Uma missa foi celebrada. semana passada, 
nesta capital, peias intenções do Cardeal Motta, 
torpe mente caluniado pelo sr- Assis Chateaubriand. 
Ao ato rel’gioso estiveram presentes membros de * 
associações católicas e amigos do Cardeal Motta. 
A ausência de bispos, cabido metropolitano, vigá
rios e párocos, r.os atos de desagravo ao Cardeal- 
Arcebispo. contnua causando espécie.

TRANQUILIDADE

Grosseiranr ente atacado pelo sr. Assis Chateau- 
briand. o Cardeal Motta comentou junto a amigos
que foram hipotecar sua solidariedade à sua emi
nência: “Partindo de quem partem, os ataques não 
ire inquietam. Fôssem aplausos, exigiriam de 
mim um exame de consciência” .

EXEMPLO

Entusiasmado com os exemplos das sras. Con
ceição da Costa Nev*s e Dulce Salles Cunha, o 
deputado Cunha Bueno pretende radicalizar ainda
mais sua posição direitista e de defêsa de grupos 
internacionais- Acredita gue pederá ser o can
didato de todos os fascistas à vice-presidência da 
República. -inanc.ado pelo capital estrangeiro.

IGNORÂNCIA

Diante do rôvo movimento grevista dos fer- 
rovários da Sorccabana, o frovtrnador Adhemar de 
Barros disse: “Vou partir para a ignorância- 
Os soviéticos estão ali dentro” . O secretário 
Da^oberto Salles ficou cou o governador de São 
Pauio e contra os trabalhadores. Outra vez.

DESMENTIDO (OUTROS)

O general Aibino Silva desmentiu o jornal 
r.oi te-americano "Wall Street Journal” : a Pe- 
trobrás paga em dia as dividas resultantes da 
aquisição de óleo cru às campanhias estrangei
ras. O mais fa-z parte da campanha agora de
sencadeada contra o monopólio estatal do pe
tróleo.

CAFÉ

Observação do deputado João Hercolino, 
estarreceu a Câmara Federai: o sr. Herbert Levi 
es4» usando a CPT sôbre o café em interêsíe pró
prio, de vez que é sócio da firma Escritório Le- 
ví, que trabalha no ramo do café- A firma tem 
capital de 150 milhões de cruzeiro*. divididos 
enue os sócios Eduardo Alíreao Lerví, Roberto 
Henrique Levi e Herbert V itor Leví-

CINEM A

Falando na CPI sôbre cinema. Roberto San-
tom presidente do Sindicato de Trabalhadores 
r.a Indústria Cinematográfica acusou os trustes 
estrangeiros de prejudicar a indústria nacional de 
cinema. Disse que os trusUs dos exibidores na
cionais estão iigados ao monopólio estrangeiro.

A V A L

O governo não dará mais garantias a em
préstimos. fir.ancamentos e créditos _ levantados 
no exterior por empresas cuja participação de 
capitais estrangeiros seja superior a 20%._ 0 
projeto foj de autoria do sr. Sergio M agalhães.

1BADIANOS

Segundo o polonês ibadiano Peter Moúrani, 
87 paulistas receberam financiamento do IBAD. 
Utlacion-m: Herbert Levy, Cunha Bueno, Padre 
(iodinho, Arnaldo CerdeiVa. Henrique Turner, Con
ceição da Costa Neves, Paulo Lauro, Araripe Ser- 
pa, Arruda Castanho. Hamilton Prado. Abreu So- 
drê, Mario Covas, Celso Am aral, Dias Menezes, 
Lauro Oruz, Menotti dei Picchia, Dervile Alegreti, 
Jamil Gadia. Jo íé  Menck Scalaniandré Sobrinho, 
Valdemar Pessoa, Dante Perri, Chaves do Ama
rante, Valerio Giuli, Homero Silva, Helcio Man- 
•uesani, A ntorio M agaldi, A lberto Botino, T u fi 
Nassif, ARpio Corrêa Neto. Antonio Feliciano, 
Anz Badra, Agenor Lino de Mattos, lujishique 
Tamura.

INQUILINATO

A Frente Un;ca Feminina, de São Paulo, que 
está lutando pe'as reformas de base e contra o 
goipismo g a íspcliação do Brasil, pediu ao pre
sidente João Goulart a prorrogação, pura e sim
ples. da lei do inquilinato. No caso de aprovação 
pelo Congresso de algum projrto aumentista, usas
se o direito de vtto. O presidente prometeu.

DESMENTIDO

O senador Juscelino Kubitschek desmentiu 
heuvesse corferenciado com o sr. Luis Carlos Pres
tes sôbre a poVtica brasileira e a sucessão pre
sidencial. Segundo se noticiara, o líder comunista 
prometera lutar junto aos seus camaradas em fa
vor do apoio vermelho à candidatura do ex-presi- 
dente.

FRASE

Do ex-senadoi Lourivnl Fontes: “Sou católi
co. obediente. Observo os mandamentos e sacra
mentos da Igreja, mas não faço da Igreja umn 
tribuna politica ou uma ação militante. Não 
concordo com a Igreja quando ela fica atrás da ex
pansão imperialista ou quando dá apoio a reguletes 
eítrsngeiros”,

BU APLAUDIDO

O II Congresso de Jovens Trabalhadores • de 
Botucatu, São Paulo, lançou manifesto dizendo 
que “a i/rprensa brasileira, na sua maioria, está 
alienada dos verdadeiros problemas sociais; torce 
cs verdadeiras noticias, publicando-as de acôrdo 
com os interesses de grupes 'conômicos, .nacio
nais ou estrange.ros; que. por outro lado, surgiu 
no canário da imprensa livre, o semanário 
BRASIL, URGENTE; que o referido semanário 
vem respondendo aos anseos doa leitores sequio
sos dp verdade; que o referido semanário vem s- 
clareoendo, conscientizando e politizando o povo” .

FA R M Á CIA S

A CPI da Câmara Federal constatou que as 
empresas ístrar.ge:ras detêm cêrca de 90%  do ca
pital investido na indÚ3tria farmacêutica brasi
leira, gendo que um sistema monopolista foi mon
tado pcios laboratórios estrangeiros, no que se 
refere à matéria-pi ima como à comercialização de

• 85% dos produtos vendidos no Brasil- Concluiu 
que “o domínio da indústria e o monopólio do co
mércio representam um processo espoliativo da 
economia brasileira, drenando enormes recursos 
nacionais para o <=xterior, através os pagamentos' 
de patentes, “knoiv-how” ou assistência técnica, 
remessa de iucrcs. dividendo e “royalties” e um 
superfaluramento” .

CONDE

O Conde Francisco M atarrazzo falando ao 
jornal “A Nação” declarci que cabe à adminis
tração pública “ .dentifiear os trustes internacio
nais que usam d<* uma infinidade de corrupções 
que poetem prejudicar evidentemente a indústria 
nacional” .

NÚMEROS

Segundo a UNESCO, morrem no Brasil, por 
dia mil e duzentas e cinquenta e seig crianças- 
Noventa por cento, vitimas da fome.
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depoimento da semana

Lider Estudantil: Oligarquia 
Faz e Desfaz em Santa Catarina

“Santa Catarina vive dominada há mais do meio século por dois 

poderosos grupos político-econômicos, representados p;lo PSD e UDN, 

através das famílias Rartios, Konder, Bornhausen. Êsses dois par

tidos, dominados por duas oligarquias, vem se revezando 110 poder 

durante todo êsse longo período. Antes da redemocratização do 

Brasil, as suas famílias se escondiam sob as legendas de Partido 

Liberal e Partido Republicano. São sempre parentes delas que são 

escolhidos para concorrerem aos cargos eletivos e, quando tal não 

acontece, é escolhido um partidário dócil e obediente aos seus man

dos e determinações”. —  disse a BRASIL, URGENTE, em depoimento 
da semana, o universitário Rogério Duarte de Q ue iro z , presidente 
da União Catarinense dos Estudantes e membro do Conselho Na
cional dos Estudantes.

POLITICAGEJ'

“Náp existe renovação na po

lítica catarinense. São sempre 
os mesmos e eternos nomes. 

Quando alguém se sobressai pe
lo seu trabalho, é logo “queima
do”, não permitindo os dois clãs 
que alguem ouse tentar quebrar 
a velha hegemonia. Santa Cata
rina é assim uma terra de velhos. 
Basta dizer que faltando ainda 

dois anos para a sucessão esta
dual, já  se cogitam nomes para 
a governança e, por incrível que 
pareça, são lembrados justamen

te dois homens que já  se defron
taram nas urnas em 1946. O PSD 
insiste no nome do sr. Aderbal 
Ramos da Silva —  ex-governador

— e a UDN cogita novamente do 
nome do atual senador Irineu 
Bornhausen, que também já go
vernou meu Estado. Quer dizer, 
após 17 anos, os mesmos candi

datos voltariam a medir fôrça, 
ui ma “negra” . O candidato ude- 

íista concorreu em 1916, perden
do para o sr. Aderbr.l Ramos. 
Em 1930, candidato outra ve?, 

conreguiu ganhar. Em 1958r r.ão 
havendo ninguém melhor do que

- êle dentro da UDN, concorreu ao 
Senado, vencendo o candidato 
pessedista Celso Ramos. Em 
1960, candidato outra vez a go
vernador, é derrotado pelo sr. 

Celso Ramos. Para 1963, quer 
ser candidato outra vez”.

ESTAGNAÇÃO

Continua o lider estudantil 
Rogério Duarte de Queiroz:

“Santa Catarina está estagna

da. Os dois grupos político-eco
nômicos não se interessam pelo 
Bstado nem pelo seu povo. O Es

tado vive relegado a segundo 
plano, enquanto outras unidades 
da Federação progridem. Os dois

grupos se identificam no desejo 
de seu próprio progresso. Agem 
no interesse de seu bem-estar 
próprio e ó povo que se dane. 
Santa Catarina não tem estradas 
ppra escoar seus produtos, a re
gião oeste, rico celeiro, está 
abandonada, com seus. produtos 
ou sendo transportados por avião 
ou indo procurar transportes no 
Rio Grande do Sul e Paraná.-Ju
do em detrimento da economia 
catarinense e do povo. Lembra
ria que o desespero popular fêz 
com que surgisse, no oeste, um 
movimento separatista, com a 
criação do Estado do Iguaçu, que 
abrangeria também a região su
doeste do Paraná, «Jentro da área 
do antigo Território do Iguacu, 
extinto em 1947” .

ENERGIA

“Energia é outro agudo proble
ma a ser solucionado. A Socie

dade Termoelétrica do Capivari
—  SOTELCA — situada no mu
nicípio de Tubarão, e que consu
miria carvão-vapor estocado na 
região, com capacidade de 100 
mil KW, resolveria a falta de 
energia. Contudo, se arrasta des
de 1958, sem ter pronta nem a 

sua primeira etapa. Em tremen
do prejuízo ao nosso principal 
parque industrial, localizado nas 
cidades de Blumenau, Joinville, 
Brusque, Jaraguá do Sul e arre
dores, que se vê obrigado a efe

tuar cortes diários de sete horas. 
Algumas indústrias já fogem de 
Santa Catarina, procurando São 
Paulo” .

RESISTÊNCIA

Adianta 0 depoente da semana:
“O povo barriga-verde, domi

nado durante , mais de meio sé 
culo, está despertando para a sua 

libertação. O homem de meu Es

tado está tomando consciência e 

exige um esquema de terceira 
fôrça para libertá-lo. Haja uma 
imediata organização das fôrças 
populares e teremos condições de 
vencer as castas dominantes. 

Operários, camponeses, funcioná
rios, pescadores, donas de casa, 
estudantes, intelectuais, unidos 
em frente única, poderão levar o 
diálogo do progresso e da liber
tação a todos os rincões de Santa 
Catarina. Com tal objetivo tes

tamos as fôrças populares no 
pleito para a prefeitura de Flo
rianópolis, onde a administração 
vergonhosa, é 0 retrato fiel do 
que ocorre em todo o Estado. 
Com um candidato progressista, 
independente dos clãs dominan
tes. teremos oportunidade de ven
cer o candidato do governador. 
E ’ sensível, ainda, o progresso

alcançado pelo movimento uni
versitário. Com a manutenção de 
um diálogo com o povo, com a 
visita da UNE-volante e com a 
leitura do jornal BRASIL, UR
GENTE, o estudante barriga-ver
de vai se entrosando com seus 
colegas de todo o País, cerrando 
fileiras em torno da UNE. Foi o 
que ocorreu no Congresso de San
to André, quando Santa Catarina 
marchou com os progress stas. 
Estamos procurando levar ao 
nosso Estado, os grandes líderes 
dêste País: Paulo de Tarso, Al- 
mino Afonso e Max da Costa 

Santos, embaixador Raul Roa. go
vernador Mauro Borges, Frei 
•Carlos Josaphat e Neiva Morei
ra. Enfim, Santa Catarina des

perta e quer contribuir para a 
emancipação do Brasil, ela pró

pria rompendo suas amarras".
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0 Que Dizem

A radicalização ideológica, no Brasil, é 
■uma mentira- Não há controvérsias, não há 
duas opiniões, não há choques de idéias. Nem 
disputa, brigas, incompreensões, mal-entendi
dos. Todos estão pensando de uma mesma 
maneira, todos cerrando fileiras em tôrno de 
iguais pontos de vistas. E’ incrivel que, assim 
eendo, haja temores quanto ao futuro. Se todo 
o mundo ettá de acôrdo, não há lugar para 
briga. Estaremos, em verdade, no melhor dos 
mundos. A Nação como se íôsse um só ho
mem, com uma só cabeça, um só coração, 
um só pensair.ento, uma só linguagem. Por 
que o leHor faz cara de ceticismo? Por que 
pretende 'êr nas entrelinhas? Por que imagi
na, no fundo de sua malicia, que tentamos a 
irônia ou ensaiamos uma peca sarcástica? Por 
que, ó homem de pouca fé? Leia os jornais. 
Todos os jornais. De São Paulo como do Rio. 
Pôrto Aiegre e Recife. Fortaleza e Curitiba- 
Natal e Florianópolis. Leia e verá que neste 
País, há uma só voz discordante: a voz de 
BRASIL, URGENTE. A sua gente a faiar no 
deserto e, no auge da megalomania, pretender 
como o santo de Porciuncula, ser entendida 
por peixes e passarinhos. Ou — exemplo na
cional — tentar um diálogo com as estréias, 
conseguido apenas pelo poeta que o Fernando 
Jorge transformou num personagem do Nel
son Rodrigues.

CAPUAVA

Para que encampar a refinaria de Capua
va? Dirãc- que ela fere a lei que instituiu o 
monopólio estatal do petróleo- Dirão que ela 
superfatura e comete outros deslizes de tal 
monta. Que ela faz concorrência ilicita à Pe- 
trobrás. Dixão que através de alguns de seus 
magnatas, ela vai amarrar os seus cordões 
com os trustes internacionais ou, através de 
uma cantiga onde há muitos Moreira Salles, 
terminar nas ante-salas do Nelson Rockfeller. 
Dirão, mas não provarão.

Aí estão os jornais para demonstrar que 
tudo é intriga, é jacobinismo, é safadeza da 
oposição, mexericos dos nacionalistas de, Leo
nel Brizola. Ai estão os jornais — todos os 
jornais — para fazer prova de que quem de
seja a encampação de Capuava tem carteiri- 
nha de sócio do Partido Comunista d^ tenente 
Carlos Prestes- E se não está a serviço de 
Kruschev, estará cumprindo ordens de Mao 
ou fazendo serviços para Fidel Castro.

Comunistas, terríveis comunistas. Diabó
licos comunistas. Tudo confundindo, pondo 
pecado nas ações mais inocentes, vendo bi- 
chos-papões onde há fadas benfazejas! Comu
nistas, terríveis comunistas. Preparando trai
ções contra o grupo Sampaio. Todos abole
tados na Petrobrás que não deve ser tão in
tocável assim- Todos organizados em sovietes 
e a tramar, nas caladas da noite, coisas feias 
contra os Sampaios, contra os Moreira Salles, 
contra os Rockfellers, como se êles não fos- 
sen . filhes de Deus. Ou por isso mesmo-

Retifiquemos as nossas opiniões, perversos 
cidadãos! Se todos os jornais, numa campa
nha gratuita, espontânea, voltada para os su- 
prerros interêsses da pátria air.ada salve e 
salve, afirmam, com uma autoridade que nin
guém pode contestar, que Capuava não deve 
*t;r encampada e que o mal não vem de Ca
puava mas da Petrobrás, minada pelos bol- 
chevj-tss, brizolistas e brasil-urgentistas, por 
que teimar? A voz do povo não é a voz de 
Deus? E o povo não tem nos grandes jornais 
os seus legítimos advogados?

Jacobinos de uma figa!

CONVERSA DE FARISEUS

Estou certo de que o "galo” Augusto Fre
derico Schmidt tem algo de particular contra

w
Os Jornais

a famosa cidade de Mossoró, capital de fato 
do interior nordestino. Recentemente, res
pondia, com aquela energia que vai buscar 
nos piodutos alimentícios da DISCO, ao cô
nego Jorge 0 ’Grady, que ousara replicar a 
um aitigo seu contra João XXHI. Schmidt 
sem encontrar o que condenar no padre Jor- 
.ge quis arreliá-lo e passou a chamar o sa
cerdote de “capelão”. Como se ser «apelão 
fé&se Ptsdouro- (A verdade é que desdouro 
é ser Augusto Frederico Schmidt). E o padre 
Jorge foi diretor do Ginásio Santa Luzia, de 
Mossoró. Agora, em “The Glofce”, o untuoso 
poela desce o sarrafo no monsenhor Francisco 
Bíssa, secretário-particular do Cardeal Câma
ra. Oro, o monsenhor Chico é mossoroense, 
trazido ao asfalto carioca pelo seu padrinho. 
Dom Jaime, quando este deixou de ser bispo 
de Mrssoró. O que disse o monsenhor de Mos
soró? Replicou a um artigo, realmente anó- 
dino, do poeta. PeÇa lirica, na qual Schmidt 
contava ter encontrado, um dia, ás portas do 
palácio do cardeal, um pobre que morria de 
fome e de frio- A  partir dai, o poeta ficou a 
cismar sôbre o que diria No? '- "^nhor se en
contrasse, à sua porta, um i.. c a morrer 
■ie fome e frio. Padre Bessa não gostou da 
coisa e condenou o poeta, chamando-o de fari
seu, ro que não descobriu a América nem 
disse novidade de monta. Schmidt que arrelia
ra o padre Jorge chamando-o de “capelão”, 
tenta n.exer com os brios do padre Bessa. 
alcunhui;do-o de “pastor-suplente”, uma vez 
que o mossoroense está a substituir Dom Jai
me r,o programa radiofônico “A Voz do Pas
tor”. Tenho para mim que algo deve estar 
aconterendo com o monsenhor, já que nada 
mais pode acontecer com o poeta. Ainda há 
poucos dias, o padre Chico Bessa, de comum 
sereno e mossoroense, publicou um artigo, no 
“The Globe” contra o govêrno federai. Na 
qualidade de secretário-particular do Cardeal 
Câmara, afirmava que os palácios da Alvora
da e do Planalto estão ocupados pelos comu- 

■ nistas, que iremos ao comunismo da forma 
ccmo ao comunismo foi a Tchecoslováquia, lá 
porque havia um govêrno medíocre como o 
de Ber.es e aqui porque temos um govêrno 
igualmente ruim como o de Jango- Deus me 
livre de discutir a tese sôbre o que é terreno 
da Igieja ou terreno temporal. Seriâ atrevi
mento vêr na conversa do monsenhor de Mos
soró, interferência de Deus no que é de César. 
Diz Schmidt que o monsenhor tem agora mais 
voz de lôbo do que de pastor. Talvez esteja 
precisando voltar às suas origens e na sua 
Mossoró, readquirir a humildade que pode 
não levar ao “The Globe”. mas l e v a r á  ao céu, 
o que é bem m^s importante.

ESCARLATISMO

Diz o doutor Carios Rizzini, no uDiário de
S. Pau1.o”, que regulamentar o direito de 
greve, é um êrro. E que O projeto dê  lei que 
visa tal coisa "constitui uma peça nítida e 
rubramente comunista”, é um “projeto escar
late”. Doutor Rizzini, é contra a greve, qual
quer aue seja ela. Contra piquetes, contra 
comandos. Negócio de greve, é negócio de 
c&raunistas. Grevista deve ser tratado a pau. 
Greve deve ser dissolvida segundo os métodos 
científicos de Lacerda-Adhemar. O mais é co
munismo, é escarlatismo. Para que regula
mentar o direito de greve? Para que? Com a 
gravatir.ha branca a tremelicar, o auxiliar do 
Prestes Maia vocifera: “Deixemo-nos de poe- 
sia! Perdão, deixemo-nos de lambança!”

NOTÁVEL: JB

Não se trata do José Bonifácio que, atra
vés do CP, vai defender no plano internacio
nal, a revisão agrária que tentou no plano 
estadual e que lhe valeu na época, cocorotes,

xingos e anátemas. Trata-se do jornal da con- 
dêssa. Com o “Jornal do Brasil”, acontece 
alga cuiioso: toda vez que o Nascimento Brito 
cala e a condêssa deixa o pessoal trabalhar, 
o púolico tem motivos de alegria. Veja-se o 
que “JB” publicou no dia 10 último. Um ca
derno especial, à partir da comemoração do 
sniveriário do Estado Nôvo instituído por 
Vargas em,1937, de acôrdo com as teorias dos 
democ-ratas Francisco Campos, Plínio Salgado. 
Felinto Muller, Marcondes Filho e etc. e tal- 
E temos artigos de primeiríssima. A partir do 
“De 37 a 63”, do Luís Alberto Bahia até admi- 
rábihssimo “A Revolução Brasileira — 1937”, 
do acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco. 
Sem falar num comentário do Newton Carlos, 
na repcrtagem do Derly Barreto ou numa 
apreciação do italiano Saragat. Quando desli
gam o Nascimento Brito, o “JB” volta a ser 
do Brasil. ,

TELEFONES

A “Fôlha” comenta o problema telefônico 
desta ("tpital. Termina dizendo: “A cegueira 
e ao jacobinismo de alguns dos nossos gover
nantes devemos o atraso que se verifica no 
serviÇ<> telefônico”. Nada menos verdadeiro. 
Estamos certíssimos de que as “Fôlhas” estão 
sinceramente enganadas e gostaríamos, sem 
falsa modéstia, de mandá-las à leitura do úl
timo número de BRASIL, URGENTE. O que 
acchterfcu em São Paulo com os telefones, 
está Ef. reportagem que publicamos. Sem ti
rar nem pôr. O que houve foi que a CTB (es
trangeira, sim senhor) estacionou em 1945, 
permitindo que em 1963 tenhamos um “défi
cit” de mais de 600 mil telefones- Agora, 
através do nacionalista Prestes Maia, CTB e 
Prefeitura chegaram a um acôrdo. Um acôrdo 
tipico ae País subdesenvolvido com truste in
ternacional. Um acôrdo que a r r a n c a r á  do 
povo .80 bilhões de cruzeiros que irão, pra
zerosos aos bolsos dos estrangeiros da CTB. 
Pelo contrato, o povo pagará tudo. Até a ex
pansão da companhia, até os prédios da CTB, 
A únira esperança é que o govêrno federal 
não queira engolir sapo tão monstruoso- E os 
confrades das “Fôlhas” falando em jacobinis
m o... Leiam a reportagem-denúncia de BRA
SIL, URGENTE e verão que, mais uma vez, 
as trustes fazem, no Brasil, um negócio da
China. Abocanharam tudo, enquanto seu 
Chico Frestes Maia dormia como se fôra um 
justo.

QUEIROZ FILHO

Tetminemos de forma amena. Piano, pia
no. Lendo o que o Mestre Tristão de Athayde 
publicou no “Jornal do Brasil”, sôbre o pro
fessor. Queiroz Filho, recentemente falecido: 
“não deve andar muito leve a consciência da
queles senadores que negaram aprovação ao 
ato que indicou Queiroz Filho para suceder a 
Ribeiro Couto, em Belgrado. Se Os seus ami
gos se indignarem, êle próprio dobrou ao 
pês o da injustiça. E acabou não resistindo ao 
traumatismo moral”. A reação fez mais uma 
de suas vitimas. E, no caso, um homem de 
bem, um “grande espirito, grande exemplo”. 
Diz o doutor Alceu: “Faria uma vitoriosa 
carreira diplomática para a qual tinha, como 
para o magistério, uma vocação natural e que 
sua rápida passagem, pela ONU, na dificil 
missão no Congo, foi um exemplo e seria uma 
antecipação. Não o permitiram alguns medío
cres.-.” Sim, não 0 permitiram os medío
cres. Ê o doutor Queiroz Filho, silencioso, se
reno, superior, feciiou os olhos e morreu- Foi 
emibora e deixou a sua pátria aos medíocres. 
Aos mediocres que no Senado rejeitaram o 
seu nome, porque um nome limpo, alto, sério, 
de -gabarito. Exatamente por isso.
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CRISTÃOS 
INDOMA/EIS
O aparecimento dêste jornal significou antes de 

tudo um anseio de autenticidade. Cristãos reconhe
ceram que a mentira e a injustiça andam por aí, 
abençoadas e institucionalizadas nas cadeias de jor
nais, revistas, ráciios, ciruemas e telsvísões. Acharam 
insuportável essa impostura orgamzada e resolveram 
protestar com tôdas as suas fôrças contra a escravi
zação dos meios publicitários, à ditadura dos grupos 
econômicos, sobretudo dos tsusíes estrangeiros.

' Sabem êsses cristãos que qjando Jesus Cristo nos 
disse: ''Eu vos envio como ovelhas ent-e lobos ', não 
é para que nos entreguemos às garrss e aos dentes 
dessas feras humanas, individuais ou coletivas. Mas. 
a advertência do Mestre visava despertar a nossa 
vigilância e estimular a nossa generosidade. Have
ríamos de exceder-nos em lucijez, p< ;s além de de
voradores, os loboí se vestem com peies de ovelhas. 
Entendamos: são moralistas, sCo legalistas, invocam 
o nome de Deus e do Seu Filho Jesus Cristo — tudo 
isto para sacratizar um sistema em que a maior parte 
do povo é espoliada, é roubada enquanto as riquezas 
se acumulam, vtrtiginosam-snle se amontoam nas 
mãós de uns porcos indivíduos, e sobretudo, nas 
garras de pouquíssimos grupo.; econômicos.

O protesto cristão parece condenado ao fracasso 
porque é abafado pda máquina pocísrosa da publi
cidade a serviço úo super-capitalismo. Nem mesmo 
se podem fazer ouvir os prègaciores da Justiça Social. 
Com o café da manhã, o povo lê matutinos men
tirosos. Por todo o dia, ouve mensagens distorcidas 
e falsas interpretações do que acontece no país e 
no mui.do.

É a hora do supiemo heroísmo.

Muitos se deixar. !evar à conciliação, à capitu
lação, a tôdas as palavras menos rudes que dissi
mulem a traição.

É a hora do-s cristãos indoni^’.e:sl

Inquebrantáveis porque crêem que o egoísmo não 
terá a ultima palavra. Invencíveis porque esperam, 
contra tôda a esptrança, que o matc.alismo ardi
losamente organizado não triunfará para sempre 
sôbre a sêde de Justiça que Deus colocou no coração 
do liomenrv.

Não ignoram êsses discípulo: òh Czisto, o terrível 
poder daqueles que recorrem a todes os meios, desde 
a violência física até à violência moral das cons
ciências. em vista de obterem o;. seus fins de do- 
rn:nação e de exploí&ção do homem. Aparentemente, 
e luta é desigual. Mas, o cristão não vai pe’as 
aparências. Tem confiança porque o sacrifício dos 
hiimildes, õos favelados, das massas trabalhadoras, 
sustenfadas com a migalha do salário mínimo ou a 
quem até esta migalha é ne^r.da — êste sacrifício 
não seiá em vão. Estamos caminhando para a reino 
da Justiça, para ?. igualdade des direitos e para a 
fraternidade entre todos os homens.

Cristãos qu* lutam pelas reformas das estruturas; 
cristãos que acred tam que a religião não é o ópio 
do povo nem a escora do sapitalisino, Deus está 
pedindo heroísmo c t  vocês!

No meio dèste belo combate há uma torcida 
enorme que se eleva no céu e na terra: “Cristãos, 
Deus é maior do que o dinhe.ro. Não se dobrem à 
idolatria do capitalismo”.

trei canos josQpnw •up

Frei Carlos 6 
Favela em BH

V

_ Trabalhadores de Belo Hozironte re
solveram oiganizar as suas próprias v i
las. Reunidos em tôrno de seus lideres 
(que êles elegem na melhor forma demo
crática) escolhem os lugares que melhor 
jjendam às necessidades de suas familias 
e ali erguem as suas improvisadas ‘‘ci
dades” . Organizadas as vilas, elas ficam 
sob o controle dos próprios operários- que 
dirigem a vida da comunidade defenden
do os seus interesses, expulsando intru- 
sgs, tesolvendo problemas que surjam. As 
vilas recebem os nomes daqueles homens 
n^ais queridos’ e respeitados pelos seus 
moradores. Assim, temos as Vilas Frei 
Carlos Josaphat (284 familias)- Padre 
Lage. Joâo XX III, Padre Alipio, Operá- 
rio-Estudantil. as últmas totalizando 754 
outras famílias-

VISITA DE FREI CARLOS
Frei Carlos Josaphat- fundador de

BRASIL. URGENTE, esteve em visita &s
várias vilas, inclusive a que tem o seu 
ronie. mantendo contato com os seus mo
radores e lideres.

Ouviu dêleg informações sôbre a sua 
organização e sôbre os proprietários dos 
terrenos onde vivem. O sr. Antonio Lu
ciano- por exemplo, proprietário de 50 mil 
lotes industriais, homem que controla os 
cinemas de Belo Horizonte e possui, para 
a sua família, uma frota de "Impalas” . 
Ou a bôa nova de que Dom João Rezende 
Costa, arcebispo de Belo Horizonte- doou 
3 mil metros quadrados para os fave
lados .

Durante toda a sua permanência na 
Vila Frei Carlos Josaphat. o fundador de 
BRASIL. URGENTE foi acompanhado pe
los lideres daquela favela-

BB
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r  "A  arte é uma maneira de se 
gritar contra alguma coií*a. De 
6e clamar por Justiça. Por isso é 
que procuro sempre retratar os 
dramas e os sofrimentos do po
vo’’. São afirmativas de Nereu 
Oliveira Cavalcanti, jovem artis
ta de 19 anos- nascido em Oliven- 
ças, nas Alagoas, terra onde 
“quem não é Cavalcanti (com i) i  
cavalgado” . ..

“Acredito, porem — é ainda 
Nereu quem diz — que qualquer 
caminho que o artista siga é va
lido, mas uma arte que tenha um 
çunho social será- certamente, 
mais valida."

EXPERIENCIAS 
‘ Noreu conversa com o repor
ter meio timidamente. Mas tem 
tiradas que deixam antever uma 
grande autoconfiança: “Estou 
convencido de que, artisticamen-

Um Pintor de Dramas
te, já encontrei o meu verdadeiro 
caminho” . A grande variedade 
de experiências que <Me realiza 
no campo das artes plasticas, po
rem, parece negar essa afirmati
va. O jovem Nereu pinta- escul
pe, desenha, modela. Para tanto, 
não só-usa o material conven
cional, mas tambem faz tentati
vas- como a de esculpir em ma
deira de coqueiro estatuetas co
mo a da foto à direita. O efeito

4 bom. E Nereu acreita que, com 
esse material, atinge uma dra- 
maticidade muito mais intensa-

Usar o lapis de cera aquecido 
para obter relevo em pinturas, 
é outro tipo de experiencia que 
Nereu vem fazendo há tempos- 
e com exito. Quase sempre usa 
cores sombrias, pintando dramas 
que presenciou na infancia vivi
da nas rudes terras nordestinas. 
Há, no entanto, os momentos ale
gres: quadros em que ele revive 
a pobre alegria do camponês do 
Nordeste ao dançar o “côco”, a 

quadrilha no São João- a novena 
do santo com bandeira hasteada 
defronte da igreja matriz da ci- 
daòezinha. Mas esses são uns 
poucos momentos de cores ale
gres. O seu forte mesmo è o dra
ma, de corres carregadas com- 
todos os dramas humanos.

ARTE EGOÍSTA
Para Nereu, o abstracionismo 

não vale: “É uma arte egoista. 
sem mensagem ” E o seu pintor 
preferido é Cândido Portinari 
que, parece- exercer uma forte 
influencia sobre o artista. Não 
que ele tente copiar-lhe os tra
ços. Mas sente-se, vendo-se a sua 
pintura, uma grande afinidade 
com q mestre. No momento, Ne
reu vive no Rio e deseja apenas 
uma coisa: a oportunidade de 
provar que é realmente um bom 
artista.

-ÎV

dortan jorge freire
Para o meu amigo Padre 

Milton Santana, não há cris
tianismo de esquerda ou 
cristianismo de direita. Cris
tão reacionário ou cristão de 
vanguarda.' O cristianismo 
não suporta divisões arbitrá
rias e abusivas. O que há é 
cristianismo. O que há é 
cristão. Ou é ou não é cris
tianismo. Ou se é, ou não se 
é cristão Assirn entendendo, 
renunciaríamos a rotular a 
multidão de discípulos do 
Cristo, c compreenderíamos 
movimento como o de BRA
SIL, URGENTE, como um 
esforço, r-íalmenfe audaz, paia 
determinar, em meio à cor.- 
fusão, o que é cristianismo e 
o que, tendo ou não o nome 
de cristianismo, será tudo 
menos cristianismo. Dai pre
ferimos falar de cristianismo 
autêntico, a mencionar cris
tianismo consr vador. O que 
não é cristianismo autêntico 
não sera cristianismo. Quem 
não fôr rristão autêntico, será 
tudo, de fariseu a imbecil. 
Cristão, nunca.

PAIS CRISTÃO

Ouvi de Billy Graham, o 
tribuno evangélico norte- 
americapo. que os Estados 
Unidos não são um País cris
tão. Malgrado a sua maioria 
de protestantes e o seu fer
voroso núcleo católico. Nas

cemos ouvindo a frase de que 

0 Brasil é um Pais católico 

e de que. segundo as estatís-

SER OU NÀO SER
ticas, m^is de noventa por 
cento de sua população é cris
tã. No entanto, será cristão 
éste País’  Não. embora eu 
não duvide de que a maioria, 
de sua gente se acredita fiel
mente cristã Não será cris
tão um Pais onde há explo
ração do homíTr. pelo homem. 
Não será cristão um País on
de uma mmoria de privile
giados oprime uma maioria 
de pobres. Um Pais onde a 
dignidade da pessoa humana 

é aviltada. E os seus direi
tos naturais subestimados. 
Tudo isso acontece no Brasil, 
de forma a que possamos di
zer, seguramen^ de que es 
tamos lo-.ge das verêdas do 
Cristo. Todas as miquidades 
ocorrem, numa brutalidude 
que brada aos éus, num te
merário iesafro à justiça e à 
vingança diviras, sem que a 
maioria crista especialmente 
católica, se smta ofendida 
Pouquíssimos se sentindo hu
milhados .:om a estupidez que 
atinge o seu s'm’elhante, filho 
de Deus e seu irmão. É ver
dade que forn aimente o cris
tianismo está aqui estabele
cido, o que não minora mas 
agrava o problema. A Itália 
tinha um papa, vigário de 
Jesus na terra e, nem por 
isso, nos dias de Mussolini, 
esteve meros distanciada da 
cruz. Judas tinha o Mestre

a quem be*jou, por quem os 

seus pés foram lavados e bei-

jados e nem por isso menos 
divorciado esteve de Jesus.

BRASIL, URGENTE nas
ceu para lutar coi.tra a men
tira. A mentira política, a 
mentira econômica, a mentira 
social, a mentira religiosa. 
Significa a insubordinação de 
cristãos a um ‘‘stato quo" mi
serável Um jornal do povo, 
no instar te em que o povo 
não tinha portavoz. Um jor
nal para dizer a verdade, 
quando todos mentiam. Um 
jornal para rev. lar quando 
todos so.ifgávsin. Um jornal 
para a defesa da jpstiça so
cial, quar.O-O a injustiça pare
cia insti‘uição intocável como 
sagrada. Um grupo de cris
tãos leigos a proclamar que 
não é cristão o que está ai, 
que é abominável 0 que está 
ai, que é fai?o o que está ai 
e que diante do que está ai, 
a única posição iegítima do 
cristão ó o pr< testo, a insub- 
missão. Nenhum mterêsse em 
estabelecer uma terceira po
sição entre capitalismo e co
munismo. Empenho, isto sim, 
em ocupur uma trincheira 
que cabia ao? cristãos e que 
não estava ao lado dos opres
sores mas era de defesa dos 
oprimidos. Que s?mos contra 
a espoliação do País pelos 
trustes, contra os privilégios 
de uma mmoiia vergonhosa
mente enr-quecida, contra a 
exploração do trabalhador, a 
marginalização do camponês,

a miséra da casse média e a 
alienação de inV’ectuais e es
tudantes. No p!í.no religioso, 
que não „‘Atendemos o cristia 
nismo c.)vio supcyte de uma 
ordem sórdida Cristianismo 
medroso, transigente, acomo
dado, conivente, prudente, 
neutro, ,-nôrno. Que na luta 
contra o poder miquo, que
remos levar, de roldão, o que 
é pieguismo. pietismo, fari- 
saismo, hedonismo, epicuris
mo, ecletismo e jamais cris
tianismo. Sabiamos o que ti- 
nhamos pc-ia frente, mas ou
samos. Que a causa é boa e 
há que ganhá-la. Sabiamos 
que o fjrisaismo tem mil 
fôlegos e que u.n fariseu dis
farçado em líder católico, 
Gustavo Corçyn, consegue fa
zer misénas Destratando um 
Frei Cardonnel, caluniando 
um Frei CarV-s Josapha^, de
formando os pensamentos de 
um Padre Henrique Vaz. Por 
que surprêsa? Não objetiva
mos enfrentar a impostura, 
civil, militar e ie’igiosa? Foi 
Frei Cardor r.el, vai Frei 
Carlos Josanhat, silencie o 
Padre Vaz, engorde o Cor- 
ção em triunfos que lhe pa
recem definitivos. BRASIL, 
URGENTE que era necessá
rio passa a ser indispensável. 
Para tratar a semente que 
ficou e impedir que amanhã 
não sejam expulsos quantos 
não sejam fariseus e coni
ventes com o que está ai- 
Ficam a ;rnpi . tura, a iniqui
dade e o farisaismo e é pre-

ciflo haja BRASIL, UR

GENTE para eníreatar estas 

e outras crapulices.



Luta Contra o SfitT: Tudo Para
K

Acabar Com o Teatro Popular!
A gmnde imprenaa, paulista e carioca. ocupada agora no seu 

furor reacionário e decidida a combater, com aqueles métodos tão 

bem conhecidos pela opinião pública, tudo o que tenha o sabor de 
popular, democrático ou de vanguarda, desencadeia neste momento, 
através de elementos realmente à altura do "serviço”, uma guerra 
total contra o diretor do Serviço Nacional de Teatro, Roberto Freire, 
um dos diretores dêste jornal.

TEATRO PARA O POVO

Nomeado ministro da Educa
ção e Cultura, o sr. Paulo de 
Tarso decidiu entregar a direção 
do Serviço Nacional do Teatro
—  SNT —  a um homem ligado 
às autoridades teatrais e à clas
se. Divergências ^surgiram, na 
oportunidade, na apreciação de 
nome», entre os grupos paulista 
e carioca. Como candidato de 
agrado geral de ambos os grupos, 
foi nomeado o sr. Roberto Frei
re. nome de grande prestígio na 
classe teatral, que já dirigira 
teatro, escritor de peças para 
teatro e televisão, ex-superinten
dente do Teatro Brasileiro de Co
média e antigo professor da Es
cola de Arte Dramática de São 
Paulo. *

Assumindo a direção do SNT, 
Roberto Freire decidiu que aquê- 
le órgão, que mantém o Teatro 
Nacional de Comédia, só monta
ria peças que pudessem ser assis
tidas pelo povo, geralmente dis
tanciado daquele instrumento de 
diversão e cultura, pelas suas 
condições econômicas.

O Teatro Nacional de Comédia 
passou a cobrar 50 cruzeiros ao 
operário. 150 cruzeiros ao estu
dante e 500 cruzeiros para o pú
blico em geral. Os espetáculos 
montados no TNC passariam a 
excursionar por todo o País, na 
tentativa de levar o teatro ao po
vo. Para isso, uma revisão foi 
procedida nas peças que vinham 
constituindo o repertório do 

TNC. Autores foram consultados 
sôbre o assunto e. dentre outços, 
Nelson Rodrigues. Gianfrancesco 
Guarnieri, Dias Gomes, Augusto 
Boat, Renata Palotini, Lauro Cé
sar Muniz, Joracy Camargo, 
Francisco de Assis, Ariano Suas
suna e Luis Marinho, passaram 
a colaborar no plano de popula
rização do teatro, escrevendo pe
jas a serem editadas pelo SNT 
e montadas pelo TNC ou outros 
núcleos de popularização do tea
tro, em organização.

TRABALHO DO SNT

No momento, está sendo orga
nizado um curso para monitores 
de teatro, a ser realizado no Rio, 
contando com o concurso de crí
ticos, professores, técnicos de 
teatro no Rio e São Paulo. Foi 
estudada e realizada uma planta 
de palco móvel de pequeno custo 
e rápida montagem que estará à 
disposição dos grupos de todo o 
Brasil, bem como um sistema de 
iluminação a gás, para monta
gens onde não haja luz elétrica.

Ao lado disso, o SNT está cui
dando de subvencionar as com
panhias na medida do valor cul
tural de suas montagens. Os es

petáculos medíocres não terão 
dinheiros públicos a sutjvencio- 
ná-los mas os bons espetáculos 
terão ajuda concreta, através de 
convênios e sempre tendo em vis
ta facilitar ao povo o ingresso 
rios teatros. .

Enfim, o SNT deixou de ser o 
“Serviço Paulista Carioca de 
Teatro” para tornar-se, efetiva
mente, um órgão nacional, volta
do para as suas verdadeiras fina
lidades.

A REAÇAO

A campanha surda que tal 
orientação vinha provocando, da 
parte dos que lutam contra a po
pularização do teatro e dos que 
querem os dinheiros públicos pa
ra o financiamento de suas chan
chadas, passou à fase ostensiva 
com a exibição, no Rio, da peça 
“As aventuras de Ripió Lacraia”, 
de Francisco de Assis. Críticos 
não julgaram de seu dever ape
nas combater a peça, aplaudindo

j U condenando o trabalho. Fo
ram além e em artigos violentos, 
atacam a peça, o seu autor, o 
SNT e o seu diretor Roberto 
Freire. Fazendo, de permeio, as 
habituais provocações políticas e 
etc.

Ressalte-se, por fim, que tôda 
a classe teatral brasileira, atra
vés de seus líderes e nomes mais 
valorosos, cerra fileiras em tôr- 
no não apenas de uma pessoal 
solidariedade a Roberto Freire

mas, principalmente, da nova 
orientação do SNT: Augusto 
Boal, Gianfrancesco Guarnieri, 
Beatriz de Toledo Segall, Wal- 
mor Chagas. Alberto Da versa, 
Dionisio de Azevedo. Tarcisio 
Meira, íris Druzzi. Todos achan
do euriosíssimo que os artigos 
sôbre uma peça que é exibida na 
Guanabara, sejam transcritos na 
imprensa paulista e estejam a

movimentar todo o grupo direi

tista de teatro ...

A POSIÇÃO DE BRIZOLA
* Quem é na verdade o Snr. Leonel Brizola e qual sua verdadeira posi

ção dentro do atual panorama político do País.

PORQUE CRISE DE ENERGIA ELETRICA
* Quais os verdadeiros motivos do atual racionamento e o que vai 

acontecer daqui para frente.

DESENVOLVIMENTO EM TÊRMOS DE BRASIL
* A verdadeira importância das reformas de base.

A OUTRA ALIANÇA
* O que está acontecendo mes mo com a Aliança 

e mais

OS EUA E OS GOLPES MILITARES NA 
LATINA

A INGLATERRA DE LORI) HOME 
PETRÓLEO: BRASIL TEM E MUITO 
BOLSA DE AUTOMÓVEIS: '

* Preços atualizados de todos os carros nacionais, novos e usados.
PN — POLÍTICA & NEGÓCIOS — Leia a edição desta semana. Em tôdas as

Bancas: Cr$ 100,00. . _________ _
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A Associação do Ptssoal de Nível Universitário da 
Petrobrás, no Estado dc São Paulo, que congrega uma 
centena de engenheiros da Refinaria de Cubatão, reunida 
em assembléia, resolveu hipotecar apoio ã encampação 
da Refinaria de Capuava, por considerá-ia de grande in
teresse para a Petrobrás e para o Brasil. Ac mesmo tempo 
manifestou confiança em que o governo usará os meios 
legais à sua disposição a fim de pro;eder à necessária en
campação. Note-se que esta Associação de classe é mais 
conservadora das que existem congra^ando funcionários da 
Petrobrás. Seus membros nutrem o maior respeito à ini
ciativa privada, porém no setor do petróleo, devido mesmo 
ás saias experiências profissionais, chegaram à conclusão 
de que a organização ,r.ais rentável e ma..' consentânea 
com o interêsse nacional é a do monopólio estatal.

Por outro lado, quando há dois meses os sindicatos 
do petrólei cogitavam em efetuar pressões pela tncam- 
pação da Refinaria d? Capuava, o sr. J  >ao Goulart, de 
quem depende exclusivamente a -tejisão aí encampá-ia, 
pautou seu comportamento atendendo ao editorial de “O 
Globo” (Rio) de 20-8, que qualificava a campanha pela 
encampação de Capuava como "grave ameaça às institui
ções”. E pediu aos sindicatos que suspendfsaem a pressão 
(no que foi atendido), pois êlê iria estudar o problema. 
Passados doi: meses, a área de São Pau!o continua im
portando, em quantidades sempre rcaiore-, derivados de 
petróleo que em breve seriam prodi.z'dos em Capuava se 
a Petrobrás administrasse essa refir.ana.

Notou-se assim, há oois meses, que « rtos elementos 
pretensamente esquerdistas e até jornais que alardeiam 
defesa intransigente da Petrobrás e dos hittrèsses popula
res, manifestaram-se contrários à en.vmpação de Capuava, 
dizendo tratar-se de "desejo de extremistas mais exaltados”, 
e que ‘'a ocasião não era oportuna *.

O P R O B L E M A  
DO PETRÓLEO

— O clima que se criou com 
a campanha visando à en
camparão d? Capuava, nos 
permite chegar a duas con
clusões — declarou o En
genheiro Vitor Paço, da Re
finaria cie Cubatão.

— Primei,o — continuou
— é que há entre os brasi
leiros conservadores, nos se
tores rhamauor “centristas”, 
elementos cujo patriotismo 
leva a tomar atitudes con
sequentes, com o objetivo de 
permitir que •  Brasil se de
senvolva mais rapidamente, 
no interêsse dos brasileiros. E’ 
o caso dos engenheiros da Pe
trobrás, ao defenderem a en
campação de Capuava. Como 
foi o caso do Exército Nacio
nal, ao reivindicar a implan
tação da grande indústria si
derúrgica no pais, campanha

que culminou com a constru
ção de Volta Redonda. E ao 
dar seu decidido apoio à cam
panha pelo monopólio estatal 
do petróleo, há dez anos.

— Segundo, é que há den
tro da esquerda elementos 
que ou não estão devida
mente esclarecidos ou então 
mantém maiores vinculaçôes 
com o negoc’smc. do que com 
os interêsses 'le sua Pátxia, 

~t que pi ocuram utilizar as 
esquerdas còrr.o mera m;s*a 
de memDros Vivem com a 
hora cheia de rf formas, pois 
sabem jue com êste Con
gresso elas nâ) virão. Mas 
quando se trata de ap^r.as 
uma medida de fácil execu
ção, (basta unia assinatura do 
Presidente Jo‘:c Goulart), de
nominam tssò medida de ‘‘ex
tremista ”, "plano de exalta
dos”, dentro dos melhores

Um Presente

Positivo no N a t a l :

Uma Assinatura de

BRASIL, URGENTE

padrões editoriais de “O 
Globo”.

— Quais íoram então os 
estudos apreseút&dos ao sr. 
Presidente João Goulart há 
meses, e dos quais até hoje 
êle não parece ter tomado 
conhecimento? Em resumo 
trata-se do seguinte: o con
sumo de derivados de petró
leo na área de Sãfl Paulo, com 
contínuo crescimento, exige 
ou a ampliação das refina
rias existentes ou a constru
ção de uma nova. A amplia
ção de uma icfinaria existen
te sai muito mais em conta 
do que a construção de outra. 
E quem acaba pagando qual
quer 1 diferença de custo na 
expansão de uma indústria é 
sempre o povo, seja direta
mente, sob forma de preços 
de venda mais elevados co
brados por fcd=.a indústria, Sf, 
ela se auto-financia, seja in
diretamente, sob forma de 
inflação diluidora de salários, 
se a empresa tem de recor 
rer a ámfprést’:nos para se 
expandir.

— E quais refinarias — 
prossegue — podem ser ex
pandidas em São Paulo? Te
mos a de Cubatão, que já 
foi ampliada de 45 mil bar
ris por dia para 112 mil, ex
pansão essa projetada e su
pervisionada por engenhei
ros brasileiros que labutam 
na Petrobrás. Hoje esta refi
naria não tem mais espaço 
para ampliações de monta. A 
única solução tccnica e eco
nomicamente recomendável 
é a de expandir a Refinaria 
de Capuava, que para isso 
dispõe de espado necessário.

O P R O B L E M A  

C A P U A V A

Explicando porque a Refi
naria ie Capuava não oode 
expandir-se sem passar à 
adminisiração da PetroDrás, 
disse o engenheiro Vitoi 
Paço:

— Primeiro, ptrque a Lei 
2.004, qife cria o monopolio 
estatal do peUó>'-“o, perirJle 
que as refinarias anter:".-. 
mente montada-; no país con
tinuem operando, porém im
pede que sejam ampliadas. 
Senão, ntrn s; u- Jeria ía'ar 
em monopoli) fsíatal do pe
tróleo, que atr.al foi a causa 
profunda da violenta cam
panha r.o "roai de lama”, vi- 
santfo apresentar o govéi o 
Vargas como um governo de 
ladrões, e que culminou corti 
a morte do grende estadisia. 
Hoje vemos êssrs mesmo» se
tores, que so diiiam cont.f. 
o roubo e a corrupção, de 
braço dado com.,. Adhemarl

— Segundo, porque a prá
tica dêstes 10 anos de incom
pleto monopólio estatal do 
petróleo veio confirmar o 
acérto da tese nacionalista. 
A Refinaria de Capuava não 
se interessa em satisfazer o 
mercado nacional, diversifi
cando sua produção, o que 
lhe é permitido, desde que

não aumente a quantidade de 
petróleo processado, mas de
dica-se unicamente a conver
ter em gasolina uma fra
ção maior do petróleo, pois 
êste se vende a melhor preço. 
Chega até a manter em ope
ração uma unidade de poli- 
merização de gás > liquefeito 
de petróleo (GLP), a fim de 
convertê-io em gasolina. Ora,
o preço do GLP é mantido 
artificialmente baixo, por ter 
amplo consumo nas cLasses 
menos favorecidas, que o uti
lizam em fogões, e por ser o 
consumo do GLP um fator 
que reduz o desflorestamento 
do país, pois substitui a lenha. 
Como todo produto subven
cionado, set; consumo vem 
crescendo rapidamente, obri
gando-nos a importar e a 
pagar em dclares (que não 
temos) a metade do que coru 
sumimos. A i: ansformação 
do GLP em gasolina pode ( 
render bons lucros aos srs. 
Soares Samps-o, mas êsses 
lucros faziívn .à custa da 
nossa comb.ii idn balança 
eamb.ai.

— A Refinaria de Ca?ua- 
va — explica — conta com 
mais de 12 mil acionistas, 
porém do total óe ações com 
direito a voto, 51 %,.estão nas 
mãos da família Soares Sam
paio. Bastaria pais o Gover
no comprar 26% destas ações

para adouirir o controle da 
emprêsa. Esta compra incor
reria na despesa de 2 biliões 
de cruzeiros, porém a eco
nomia que a Petrobrás ob
terá ampliando Capuava em 
vez de construir nova refina
ria é de 11 biliões de cruzei
ros e 6 milhões de dólares. A 
construção de nova refinaria 
levaria 18 meses a mais que
8 ampliação de Capuava, o 
que representa Uma diferença 
de 16 milhões de dólares 
como economia de divisas.

OS OUTROS INTERÊSSES

— Abondar te matéria paga 
através dos órgãos da impren
sa ‘ sadia” — lembra o en
genheiro Vitor Paço — visou 
a apresentar a Petrobrás como 
malversadora de fundos, seus 
engenheiros *> trabalhadores 
como incompetentes e depre- 
dadores da economia nacn- 
nai. No entar.to a Associação 
dos Engenheiros da Petro
brás nos Estados do Rio e 
Guanabara, com base nos 
elementos de contabilidade 
da Petrobrás e da “Refinaria 
União”, chegaram à conclu
são que o custo apreciável 
por barnl processado cm Ca
puava é de 10 a 20% mais 
elevado do que o das refin-» 
rias da Petrobrás. Sendo que 
Capuava, por ser menos di
versificada, (só se interessa 
em fazer gasolina), por sub- 
empreitar a manutenção 
(meio de sonegar lucros e 
impostos), tem menos ho
mens por barril processado 
que a Petrobrás. Acresce-se 
que a Petrobrás remunera 
melhor seus empregados, ofe

rece melhor participação nos 
lucros a seus trabalhadores, 
que efetuam turnos de 6 ho
ras e não de 8, como em Ca
puava, e no caso da Refina
ria de Mataripe, mantém até 
uma cidade, com tôdas as 
despesas normais de uma 
prefeituia e mais a constru
ção de novo.? prédios. ,

— Donde sí ctepreende evi
dente e enorme sonegação de 
lucros pelo grupo Soares 
Sampaio, a fim de lesar o 
erário e os acionistas meno
res. E donde se vê -também 
que os maioros interessados

mm



m que Capufava passe a con- 
rôle estatal são os próprios 
cionistas menores da "Rer 
oaria União”, pois então 
âo haverá mais sonegação 
e lucros e seus dividendos 
erão bem ws; ores.
— Nas importações de pe- 

róleo — frisa — que Capua»
i fêz do Kuwait, há um su-

rrfaturamento tsiimado en. 
milhões de dóiíres mensais 
Inquanto isso, o Banco a j 

írasil não íeai divisas para 
agar os ar.r.ndores que f re- 
jm petroleiros à Fronape: 
m outubro iaram cance'a-

dos très navios programados 
para levarem eetróleo da 
Venezuela a Cubatão, p jr 
íaita de pagamento, deixando 
esta relinaria funcionando 
sem estoques de segurar» ja e 
ameaçada de parar. A Po;ro- 
brás deposita c-/n (}ia os cru
zeiros ao Ba-.co dß Brasn e 
êste não Jibera os dólares aos 
armadores, a^andoSàlta  de 
divisas...

— Haverá ainda muita re
sistência à encampação de 
Capuava, pois os lucros não 
declarados, aue ficam em 
mãos de uma família são

enormes e dão paia financiar, 
em “jornais bem-pensantes”, 
amplas campanhas de des
moralização da Petrobrás e 
de seus trabalhadores, e ain
da sobra para a compra ma
ciça de consciências, até as 
de falsos esquerdistas.

— Porém — continua — a 
encampação proposta é uma 
medida simples, prevista nas 
leis, seme!hante à compra da 
E. F. Paulista pelo Govêrno 
do Estado de São Paulo, 
quando gra governador o sr. 
Carvalho Pinto. Não houve 
resistência. Também já não

* ü l / i r

havia bons lucros... Satis
fazia amf 'ii.ente a setores 
que que.-em monopolizar lu
cros e soc:alizar prejuízos. 
Mas os dou- bJiões de cru
zeiros que o grupo Soares 
Sampaio recebei á serão in
vestidos em outros setores lu
crativos da economia, pres
tigiando assim a iniciat,va 
privada, e náo há, port<:i>to, 
razão para ta.it'> chôro.

— A deei=ãc definitiva, 
agora, depende única e ex- 
ciusiva mente do sr. João 
Goulart. O Bras;. espera que 
seu Presidenta h íja com sa

bedoria e atenda unicamente 
aos interesses ca ->ação

— O ex-Presidente Jânio 
Quadros — finalizou o en
genheiro Vit.;r Faço —, que 
pode ter apresentado defeitos 
mas não esperava por pres
sões para ateiider aos interês- 
ses do Brasil e procurava até 
antecipar-se a essas pressões, 
quando informado acêrca do 
problema de Capuava, cons
tituiu um grupo de traba.'ho 
para em 15 dias estudar a 
modalidade de sua encampa
ção. Infelizmente porém, re
nunciou antes dos 15 dias. . .



LUTA sindical: metalúrgicos 
QUEREM FEDERAÇÃO DINAMICA

“DINHEIRO ELEGEU MENOSSI"
De Campos de Jordão, com data de 25 do mês passado, recebe

mos a seguinte carta que transcrevemos na integra:

“Com relação ao que foi publicado nêsse Jornal com o título “Cor
rupção em Sindicato’’: “Dinheiro Elegeu Menossi”. quero tecer re- 
pjros em comentários que espero seja publicado com o mesmo destaque* 
menos em meu interêsse e sim da classe oue rípresento com respeito e 
dignidade em Campos do Jordão, e não como me apresentaram a Vv. 
Ss. certos elementos d:rrotados não pelo único voto mas sim por dee 
votos, e vem a mesma calunia ser reavivada, com mais umas dezenas 
de frases mentirosas, pelo fofoqueiro de nossa cidade Sr. Condelac 
Chaves de Andrade: pois note Sr. Buy e dímais Diretores desse Jor
nal. que:

lo l  — Não recebi nenhuma importancia de 200 Mil Cruz:iros. 
que me acusam solértamente. exposto ao pelourinho e a deshonrr. 
perante a classe trabalhadora que represento e luto incansavelmente 
para que não sejam tragados quer seja pelos grupos econômicos ou 
agitadores desonestos que usam e abusam de nossas liberdades D:mo- 
cráticas, pelos meios falado ou escrito e sem que lhes exijam qual
quer documsnto comprobatório principalmente do modo propalado 
pelo Sr. Condelac Chaves:

2o> — O que “causa debates em minha cidade de Campos do 
Jordão”, onde pelo próprio reconhecimento pessoal do Sr Condelac 
Chaves de Andrad?” que atuo com destaque nos meios políticos e 
sociais'*, é o povo saber que elementos oue trabalham e procuram 
melhore* condições salariais e demais direitos aos operários, são de
nunciados por aqueles que. ao menos por honestidade ideologica- de-] 
veriam ter uma posição mais digna, reais horvesta. mais sensata e, 
que se não Jutam a favor dos trabalhadores, deixem ao menos que' 
os outros o façam e com coragem:

3.0) — Não tive e não tenho, nenhuma voeacão de traidor, d í 
delator ou de caluniador, como afirmaram tm publicação de n.o 1? 
de?se Jornal na qual estamparam minha fóto oue foi tirada exatamen
te depois de autorizado pela Diretoria do Sindicato que sou Presi- 
d nte. “denunciei o com pio Comuna formado para tom&r a Federa
ção”. ou mesmo quando mudei de Partido Político em minha cidade, 
pois avisei por escrito e em carta com,esclarecimento pessoal, que: 
se pode ser criticada a minha atitude, também: pode ser examinado 
e se veri que nenhuma traição fiz. como af rmou o Sr. Cond lae 
Chaves de Andradt;

4.o> — Eis a qu.stão “O meu descrédito no dizer do Sr. Con
delac Chaves de Andrade-’ é o seguinte: fnão fui eleito Vereador mas 
entretanto os trabalhadores do Sindicato- me reelegeram Presi
dente por mais dois anos), onde êsses caluniadores terão que me
suportar:

5,o> — A Cópia de nosso programa radiofônico intitulado “Bo
letim Sindical”, que fôra citado pelo Sr. Condelac Chaves de Andra
de. bem que comprova a insólita e fria delação que sofri, e quanto 
às demais_ infamias que me atirou “como diz e outras patifarias” 
ambos terão a oportunidade de provarem ou de se retratarem através 
dos processos, que estão incursos e em tramitação na Justiça de nossa 
Cidade.

Sem mais subscrevo-me mui Cordialmente,

Benedito Eugênio de Oliveira”

“O* trabalhadores metalúrgicos do Estado de São Paulo estio 
descontentes com a direção de seu órgão superior, completamente 
desvinculado das bases e de seus problemas. Nas cidades do inte- 

íio r paulista a atuação da Federação tem sido praticamente nula e 
contrária aos • interèsses dos trabalhadores. A atual diretoria man- 
teve-se intransigente em não aceitar a participação da maioria da 
rategor:a numa composição unitária e a consequência foi a formação 
de um grupo oposicionista”, declarou o sr. Vitelbino Ferreira de 

Sousa, candidato à presidência da maior Federação operária da Amé

rica Latma. e prosseguiu:

“A manifestação dos traba
lhadores santistas em não per
m itir que o sr. Domingos Alva- 
rez — que também pertence ao 
nosso sindicato —- continue à 
frente da Fedetação como repre
sentante santista e a decisão da 
diretoria do Sindicato em não 
apoiá-lo, deram-me condições pa
ra aceitar minha candidatura à 
presidência pela chapa da oposi

ção”.
UNIDADE E AÇÃO 

“A chapa da oposição trava in
tensa luta pela unifieaçá© de tô- 
da a categoria e visa sobretudo 
dar à diretoria da Federação 
maior dinamismo e representati- 
vidade. Os sindicatos que nos 
apoiam representam mais de 90# 
dos trabalhadores metalúrgicos 
do Estado de São Paulo — ou 
seja 380 mil dos 400 mil traba
lhadores metalúrgicos —  e temos 
ainda o apoio de vários outros 
setores representativos do ope
rariado. que nos tem dado uma > 
grande colaboração nesta campa
nha — concluiu o sr. Vitelbino 
Ferreira.

QUEM E V ITELB IN O
O sr. Vitelhino Ferreira é pre

sidente do Sindicato dos Meta
lúrgicos de Santos e presidente 
do Forum Sindical de Debates da 

mesma cidade. Muito tem contri
buído para a unificação do movi
mento sindical em Santos e na 
Baixada Santista apesar dos es
forços do sr. Magaldi, do M. S.
D., em dividir os trabalhadores.

ARARAS
Em Àraras, tóda a direeão do 

sindicato local foi despedida du
rante a última greve, para conse
guir antecipação salarial, em 
obediência à palavra de ordem da 
Federação. Esta não deu aos 
grevistas a menor assistência e 
só,foi possível manter a lideran
ça sindical na cidade através da 
criação de uma comunidade de 
trabalho. Foi uma solução herói- 
ta. mas não sindical. A pressão 
que assegurasse a imunidade sin
dical não se fêz sentir. Afirmou 
o sr. Darcy Passos, promotor e 
lider em Araras, .exemplifieando 
o descontentamento das bases 
em relação » diretoria da Fede 
ração e prosseguiu:

“E’ por essa trágica experiên
cia que a diretoria e a base sin
dical de Araras manifestaram-se a 
favor de uma federação fortale- 
eida pela unidade e mais atuante 
para dar-lhes a proteção e a for
ça que deveria ter. Êsse objetivo 
ao nosso ver só poderá ser al
cançado eomo fruto desta luta 
em que todos estamos envolvi
dos” . E continuou:

“E se não bastasse isso, assu

me a atual diretoria da Federa
ção posições contrárias aos inte- 
rêsses populares. Combate a uni
dade do movimento sindical, en
fraquecendo-o pela divisão que 
só serve aos interêsses ahtina- 
cionais. Manifestou-se a favor 
do Estado de Sítio que certamen
te atingiria o movimento popular 
e as liberdades sindicais. Opos- 
se às recentes lutas reivin- 
dicatórias vitoriosas do operaria
do paulista através da chamada 
Resistência Nacional” . E con
cluiu :

“A experiência que temos pela 
participação nas lutas sindicais 

'de Araras e São Cario«, a convi
vência com as bases metalúrgicas 
no interior de homens como Ma
rio Carvalho de Jesus e os moços 
da Ação Popular, dá-nos autori
dade para dizer que o anseio das 
massas é uma Federação que de 
uma constante cobertura às lutas 
sindicais locais, através do apoio 
das centenas de milhares de tra
balhadores. cujas organizações 
são afastadas da Federação. Po
sição que defenderá em Assem
bléia de qualquer sindicato com 
a certeza de que os trabalhado
res aprovarão esta luta” .

V ITELB IN O  Ferreira de Souza 
presidente do Forum Sindical de 
Debates e do Sindicato M etalúr

gicos de Santos

DARC^ Passos —- promotor e 
lider de A raras
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FIESP: FILIGRANA JURÍDICA
*>

PARA NÃO ENFRENTAR CNTI
(1.* DE UMA SÉRIE DE DllAS

REPORTAGENS)

A verdadeira história da gran
de greve que sacudiu São Paulo 
eet4 por ser contada. Está para 
ser contada a luta dramática de 
nove lêtras- de duas siglas, na 
disputa da supremacia na con
dução dos fatos sociais neste 
grande Estado: FIESP (Federa
ção das Indústrias do Estado de
S. Paulo) e CNTI (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria). A luta. mais uma vez, 
entre o capital e o trabalho.

FIESP E CNTI

A FIESP é uma confederação 
dos donos de fábrica que, por uma 
excrescencia legal; vive e atua 
como mç Estado dentro de outro 
Estado- fazendo as vezes de con
federação industrial. Face ao 
enquadramento sindical, a cada 
sindicato industrial deve corres
ponder um sindicato de patrão e 
a cada federaçã0 operária, uma 
federação patronal: a Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria correspondente ã 
Confederação 'Nacional da Indús
tria.

Contudo, os patrões paulistas 
têm apenas uma federação — 
FIESP — enquanto os trabalha
dores estão fracionados em di
versas federações. Sem falar que 
algumas federações operárias 
obedecem ao comando patronal.

A FIESP sob a direção do sr. 
Rafael Noschese. udenista. O 
CNTI, comandado pelo sr. Clods- 
midht Riani, operário do setor 
eletricitário em Juiz de Fora, Mi
nas Gerais, e deputado por aque
le Estado- A Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores na Indús
tria. órgão legal. que no plano 
do enquadramento sindical se 
equipara à Confederação Nacio
nal da Indústria; *oi reconheci
da em 1946, por decreto presi
dencial. Deocleciano de Holanda 
Cavalcanti, um “tira” do DOPS 
de São Paulo, foi colocado (por 
influência de Walter Bellian- da 
Companhia Antartica) na presi
dência do órgão. Com tipos como 
Deocleciano, a FIESP agia livre
mente, fazendo executadas, as 
suas ordens. Agora, no entanto, 
a coisa mudou. Gente melhor su
cedeu aos Deoclecianos e a cúpu
la patronal tem de dialogar com 
a cúpula operária- •*em oportuni
dade mais para os seus monólogos 
nem para fazer da CNTI um séu 
instrumento-

FILIGRANA JURÍDICA
Para não sentar frente a fren

te com os trabalhadores da CNTI- 
a FIESP encontrou jma filigra
na juridica e fincou pé na ale
gação de que face ao artigo 857 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho, é prerrogativa dos sin
dicatos (de patrões e operários) 
representar as partes nas ques

tões salariais. l'ma “peninha” 
para atrapalhar e tentar a con
fusão político-econômica.

A CNTI respondeu à chicana, 
com um comunicado que a im
prensa sonegou ã opinião públi
ca. Mostrou que “a mentira orga
nizada e bem paga"’ não poderia 
esconder o volume da greve e que 
os patrões não tinham autoridade 
para apegar-se a uma filigrana 
juridica. quando sonegam impos
tos, desrespeitam normas jurídi
cas, não rsgistram empregados. 
n»o recolhem suas quotas de pre

vidência social deixando o “ope
rário que construiu .suas fortu
nas. ao desamparo na velhice ou 
no infortúnio” .

JOGADAS DA FIESP

A artimanha jurídica levantada 
pelo patronato não vingou. Foi 
pulverizada pela CNTI. Como o 
delegado regional dó Trabalho, 
sr. Francisco Leo Munari. aten
dendo solicitação da CNTI con
vocasse a FIESP para que ambas 
as organizações discutissem, a 
máquina patronal voltou a agir. 
Um botão foi acionado, na FIESP 
e “federações operárias” dirigi
ram oficios ao presidente da Re
pública- pedindo a destituição do 
delegado do Trabalho- O pedido 
foi assinado pelos presidentes 
das federações operárias da cons
trução civil (Luiz Menossi)). pa
pel e papelão (Olavo Priviatti), 
federação do vestuário (Darcy 
Gatto) e outros.

Entretanto, o sr. Eduardo de 
Carvalho Tesse, assistente juridi- 
co da Delegacia Regional do Tra
balho- teve como legitima a par
ticipação da CNTI como manda
tária nos processos de dissídio co
letivo (aumentos salariais) da 
quinze categorias. Foi o assis
tente apresentado como tendo co
metido o “crime” de ter partici
pado do .gabinete do sr Almino

Afonso, quando este era ministro 
do Trabalho. Mas o “crime'* es
tourou como uma “bôlha de ea- 
bão” quando o sr. Luis Roberto 
de Rezende Puech, procurador 
regional da Justiça do Trabalho, 
também reconheceu como legiti
ma a posi«;ão da CNTI- nos dissí
dios- Ora. o sr. Puech é colabora
dor do jornal “O Estado de S. 
Paulo” e não houve meios de fa
zei provocações contra êle.

Diga-se, ainda, que a artima
nha juridica não poderia subsis
tir, tendo que o Direito consti- 
tuendo trabalhista- no caso o an
teprojeto do Código do Trabalho, 
elaborado entre outrors pelo sr. 
Evaristo de Morais Filho, nos ar
tigos 746 e 748, prevê que cabe 

às federações como a CNTI, "re
presentar em juizo ou fora dele 
os interesses dos sindicatos”, 
“firmar' convenções coletivas de 
trabalho, quando elas se esten
derem a todo o seu âmbito terri
torial e interessarem a mais de 
um? classe dos seus filiados” .

O OBJETIVO MESMO

Uma greve é apenas um aspeto 
da guerra social. Apresen
ta nuanças espantosas e as mais 
importantes raramente chegam 
ao conhecimento público. Um 
exemplo é a conversa do ministro 
do Trabalho senador Amauri Sil
va, na Delegacia Regional do 
Trabalho, com o deputado fede
ral Rubens Paiva- quando êle 
considerou encerrada a entrevis
ta coletiva dada ã imprensa.

Disse o ministro: ‘A FIESP 
está entestando o presidente. 
Testa contra testa. É o que vou 
dizer ao presidente, pondo-o a 
par do que presenciei” . Acres
centou sôbre a FIESP: “Ela está 
querendo briga. A greve £ai por 
sua causa” .

Sim, porque o objetivo era po
litico, dentro daquelas coordena
das nacionais responsáveis pelas 
convulsões de 1954 e 1961- Minu
to depois da oonversa do miftSfi- 
Iro com o parlamentar, o minis
tro ouvia do lider Clodsmidht 
Riani o seguinte:

*‘0 s artifícios dos reacionários 
e do governador Adhemar de 
Barros não terão êxito. Diga ao 
presidente João Goulart que ôie 
conta e contará com o exercito 
dos trabalhadores contra o ‘‘im
peachment’’ .

Quem falara em impedimento 
do presidente da República? Uma 
dfes pontas do véu de mistério 
que encobria a greve era levan
tada-

NA JUSTIÇA

Os lances da luta FIESP ver
sus CNTI, na órbita do Judiciá
rio. não são de àgora, mas de 
longa data, e ainda estão por ser 
contados. Hâ vinte anos patrão 
n&o ia à Justiça do Trabalho tra
tar com grevista. Em setores do 
patronato viceja a mentalidade 
de fazendeiro atrasado. Houve 
porem evolução social que reper
cutiu na Justiça do Trabalho. 
Me;ffio num litigio de vulto da
quele que dominou São Paulo, 
quando a FIESP acionou todos 
os seus dispositivos, quando em
pregou sua força total na grande 
batalha, na preliminar, três juizes 
votaram a favor da CNTI e qua
tro contra. E o parecer do pro
curador da Justiça do Trabalho 
(cuja manifestação <ião é conta- 

.da como voto) foi a favor dos 
trannlhadores. Em tese venceu 
a CNTI e os patrões só tiveram 
grnho de causa porque a sistemá
tica atual, a ser corrigida no Có
digo do Trabalho, è do tempo do 

Estíido Nõvo.
. (Segue).


