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· não dá esses dólares, e tampouco o 1 ta CQktiva, que, s~ não der resultado permitir qualquer concorrência da ini- fortes, em ambos esses campas, s5~
tnercaao de dinheiro d.os Estauos Uni- a organização tal como a lei previu,
dos nó-lo empresta, com que ntassa então pode-se fazer um .mo'limento de
de moedas fortes farâ o govéi'no te~ opinião para se voltar ao regilne da
deral o seu jQgo loteríco de caça ao livre iniciativa,. paralela à. exploração
JJetróleo até agora mais que e-squive, pele EEiado.
ne.ste subsolo brasíleiro?
o SR. ASSJS CHATEAUBRIAND

ciativa privada, mesmo b-r.a.:;Jleira, eà.1 nenhum receio de mutHaçãó da sob~
matéria de óleo. A :Peti·o!JTás ê a rama de qualql.!~l' deles. A rigor m?.'ltran.9posiçã~ de uin arcabouço do go- mo. se pode afírmar que a eipet•!f·u-

vemo, noutro também do governo.. cia está feita pelos lf":'3tados mai.s rmdésse espírito chnuvin.i.sta, dê.sse es- deroscs como pelos mais fra~ets, f' pnr
pírito pl"imário, atrasadissimo, incom- tôda a parte, ela é satisfatória Se vs
Regi.stre-se esta frruse do brilhante - Que S. ·Excia. havia adotado.
pativel com tudo que seja a iniciativa atividades do óleo, em que seo emrwdirer.or da "Petro-brás'', Qr. carlo.s
o Sr. Xergtnaldo Cavalcanti ..:_ :f: da vontade do homem. No estacto nhám tantas emprêsas esn·angeirHS
Mecteiros: "Se a entidade conseg-uir uma das três soluções que o general atual do pn:s não temos elementos pelo muhdo afora, trazem mu,tas veos dólares de que necessita o ano havia aventado.
financeiros nem técnicos para fazer zes decepções, elas se s.ncerrürn na &rvindouro ... "
o Sr. Aloysio de Carvalho - Acho trab~lhar uma jndústrla nacional de bita doS capitais privados, que as exLamento, senhor presidente, que a oPinião do generâl Juarez Távora petról.eo. Não n~ devemos envergo'- plcram. Não foi o petróleo en~·11nt~aCo
~lgun3 brasileiros, de cujo patriot1s- perfeita.
·
nhar dist.o, porque a }'rança. o C a- numa regíão determinada, on~e ;:;e fez
lÚQ a naçao e eu damos testemunho,
O Sr. Novaes Filho Perfeita e nadá e a Itália também não os têm. a sua sond~<;em. Par-a qw~m ~{'r:í .'iiD.o
se tenham visto na contingncia de sensata.
E que fizeram para remediar essa la- o maior capital de decep-;ão se:,no racunl.\ar declarações que...- não traduO Sr. Berna.rdes Filho- O que ·eu cuna .da .sua organização econômica? t<t as empresas privadas, que pt'Hk'·
.zem a& concJ.usôes a qué antes haviam desejava declarar a V. Excia ., nobre Associaram-se à iniciativa priva ela ram mílhões de dólares e libra~ d~
CJlleJado, acerca da solução para o senador Assis Ohateaubriand, é,· nou- americana e.<~pe·~ializada. no ramo.
francos ~ florins, na busca àf' poros
caso do petróleo nacional.
tros têrmos, o que acaba de dizer o O Sr. Kergínaldo Çacalcanti- Nao que resaltaram negativr.-?
O Sr, Kerginaldo Cavalcanti - ilustre senador Aloysio de Carvalho. apoiado! V· Ex:cia. está equivocado.
.Agcra, a Tuni.sia resuitou urna terPercnite V. Excia. um aparte? (AsA verdade é que o general J.uafez
O SR." ASSIS CHATEAUBRIAND. rível fracasso: dois e meio mH!lões de
:;en: imento do otadon Li' as de- Tavora respondeu às perguntas dos - O C<mselho. Nacional do Petróleo libras petõídos, em poço..: : sN•os Q~lem
clarJ.çôes do general Juarez Távora, jornalh=tas, relendo tre~hos da con:- foi co~vertido na Petrobfás. El.s_ tudo,:
Agora, a Tunísia resultou um tertnas não colhi as impressões que Vos~ rerência que :[;ronunciou na, Escola UD?a. e .~>ucessora. do outro· Nao ha, rível fracasso: dois l< meio milhões de
.5,a Excia. ap-resenta. Deduzi ao con- superior de Guerra, ·em julho dêste P?J.S· e.sperança de que o govêrno, ,deJ?.- perdeu êsse dinheiro? A Na~ão franttrário, que o iltu)tre ooldadQ, como ano. As palavras de S. Excia. eol:ítá(.,, uo de um corpo estat~l, logre S<J·U.~·HJ cessa? O Tesouro trancê.s? Não. A
bra_slleíro e patriota compreendeu a aliás, com mUita clareza, no jornal para o ca~ ~o .I?etr'?leo. Renova-s:e., Gutf e a Royal Doutch-Shell, que do
·uec(ssidade de prestigiarmo.s a lei exis- de propriedade de V. Excia.
uma ~xpenencla J8. fetta e frustrad~. protetôrado já Se retiraram.
tente ~ a da Petrobrâs e nesse O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND QUal~. o.s resultado~s da ex-ploraçM
Viajei Ultimamente, pela França.,
· a.entldo se manifestou, Aliás, não po- - &lu dêle modesto acionista. a.pe- do petloleo p-~lo governo, aqmy
Alemanha, Inq-!aterra, Bélgica e Uá(ieria n~m deveria fazê-lo de out..ra nas. A emprê.sa é um numeroso co~ Sr. K_ergtnaldo C_av~lcantl - O.s lia, onde trabalham em sondagens
llla.neira, pois que ocupa o elevadQ légio de proprietários.
mais promLSSores po~slVelS.
e em t·efinaria.s centenas de mi(:arco de chefe da Casa Milltar de
Q Sr. Bernardcs Filho- No jornal
O S~. ASSIS. CHATEAUBR~AND lhões de dólares americanos. Os inPre~-idênda da República.
lê-se:
- ~tM V· Excla, &e ac.ha tao ao glec;es têm a refinaria de Fawh.•y, a
o SR. ASSIS CHATEAUBRJ_ANT.
"Quanto à exploração de nossos pa,r da marcha. dos,negóclos do ~e-~maior da Europa, com 125 1111 ba:·ris
_o" que v. Excia.' está dizendo não·
recursos petrQiífero.s - ·mesmo tro~eo, .no Brasil, 9u.anto eu da_ VJ.da diários. Foi o govêrno tra'balhlsta que
faz sentidó com aS decl{lraçóe.r; publiadmitindo-se (como admito) que soctal, l~ter-plan;!tàna .. Cen~ mJihoes induziu a Standard Oil a construi-la.
cad:'I.S, do general Távora. Se em~ssa exploração só se deva fazer d~ dola.es_, em poços nega.ttvos, com Os alemães.têm. ern Hamb1ngo ontr'l
quanto, ele só admite a atlvjdade esdentro de .um rigoroso contrôle u a rnesqmnha e .DObre refmarfa, q~e enorme refinaria, também dn stand~-rd
tabl cta Petrobrás. Paralelamente a
hacionalista - haverá três esque- nenhum país mats no mundo hoJe Oil, com a capacidade de 1,80 milhões
~ssn, não faz menção da iniciativa
xnas fundamentais de soluções a :::onstrol.- taL 0 saldQ d~ CJ?ns:elho. de toneladas. Na Bélgica, 0 gov~tno
:prt·;ada. Recebe S. Excia. a Petro·
exsminar."
Matar1pe passará. à Histórla como chamou a Standard OU pele m('f'mo
brás o beneficie de inventário. e
O S(, Kergtnaldo Cavalcaiti
uma qui~anda de refmaria. EJa n~o ~â financiou, para os
amert·~ano~ da
<'on·o compasso de espera. mas re- Muito bem.
para . allmentar ..sequ.er dos suburbios Standard, com juros éff'! 5%, " r~f1ceb:~ ·e defende-se. É o .seu grande
O sr. Bernardes Filho - Tudo que do Rto de Janeiro. .
.na ria de Antuerpia, que serve o Be-~
érro.
s. Excia. admite "'a posteriori", ad·
O Sr. Bernardes Ftlho- Peço a V. nelux:
0
O Sr. Kt?Tginaldo Cavalcanti - mite·o como hipótese. Assim falo.u, o E!X·a não to_me por ofensa, mas
conPo; iôda parte onde est.tvc, e'lconAbcnçoada seja, .se .assjm, aconteceu! ilustre militar: - "mesmo admltln- Sldero um mgênuo em ,matél·la de pe- trel um duplo cUma de seguran'fa e de
o que deduz:i, porém, da.! palavras do~se, como admito, que essa e;q:>lor~- tróleo, e sabe por que.
confiança nos capitll.is privado~ flipllée s. ·gxcia., não é exatamente o que ção .só se deva fazer dentro de um r1O SR. A~IS C?HATE..}UBRIAND cados no petróleo. Nada que· :,e Pa>:e~
0
v. Excia•. enterideu.
goroso contrOle na-::icnalista ... " Esse -:Ingênuo e
úniço defeit'? de- que com a atmosfera envenenada cto Bra0 SR . .ASSLS CHtATEAUBRlAND rigoroso contróle nacionalista chQca- n.ao me acusam 05 advers~r 10'?· Con- si!. Na própria Itália, onde socfl1.li.3taa:
_-Seja oomo ÍQr, felicito V. Excia":- se oom a tese do nobre orador. E se Slderaru-me esperto, astu<:wso, ingê- e eomunistas pregam o monoj)ólio espeh vitória que acaba de obter. O ê essa-tese que o general Juarez sus- nuo, não.
.
tEi:tal, a Gulf, por conta da !i.vre em1
~en'!ral Juarez. Távo:ra está, a_gora, no tentou na Escola Superior de Guerra,
O Sr. Be:nardet Ftlho - V .. Ex. prêsa, já encont:rou petróleo. em RalJQnto de vista estatal do petróleo.
''Lp,so fto" ·não- há nenhum recuo da quer destrUir ~ Petrobrás, acreõltan- gusa, na Sicilia.
Cs naclonaU.sta.s, de craveira de parte de S. Excia.
do. <l.Ue por aqm apareça algum estranNa ItãlJa, acredita.-sP. que o govêrn:1
s-. Excla. marcaram um tento.
O SR. ASSIS CHATEAUBRJ:AND gelro pretendendo explorar petróleo~
insista em resenar para a sua tni0 Sr. Kergtnaldo Cavalcanti
Perdão! Há. A nvre lniciativa,
O _SR. ASSIS Ct;ATE~OBRIAND ciativa o Vale do Pó, abrindo mão o
Não considero 130 uma vitória. O ge- contemporânea da Petrobl:'â.$. foi ba· - Na~? quero um s_ó. deseJO centenas Parlamento das outras regiões do país
nenl Juarez Távora é homem que nida, no- momento, do seu novo esque- ?U ~tlhares. Contanto que tenham à lniclativa privada. De rp.sto, os capipoS<õUi wn.sciênda nacional e se tn- ma. temporário~
ldonetdade e conheçan_:l 0 ~unto tnt- tais americanos já operem lla It-ália
teg!a na responsabilidade, que todos
O Sr. Onofre Gomes Tenho 9 lhor do que 99% das elJ~es do meu pais. central e na Sicilia, <mde são os vautemos, de respeitar a lei. E- a Petro- impressão de que, na púsição em que . O Sr. Be:~ardes Fllho - Não se guardeiros da descoberta do petróleo.
brá..:; foi criada-Opor lei, que devenios se encontra no· momento, o general Iluda V. Ex.· O que pretendem é -yer Estive há semanas na Itália. A nn.o
pre-:tigtar.
_
Juarez Ta vora não podia manifestar· a Petrobrás destru!da... Depois, m_n~ ser a atoarda comunista, no, -círculos
O Sr. Plínio Pompçu Permite-~ se de outra maneira. A interp-retacão guém aparecerá por aqm para se pro- governamentais. na· impren~a, no~
rue 0 nobre orador um arparte? AAs- que o senador Aloy,sjo de carvalho por ao empre~ndimento. .
meios da indUstria e do comércio só se
sentimento do orador) - Não me pa- deu ao pensamento do general Juarez
O Sr. ~ergmaldo Cavalcanti - E~- me deparou um ambiente de solidarece que o general Juá.rez Távorà., nas 'I'avora. é o que se dep-reende da lei- ta, a realldade.
rjedade com os pioneiros do No ..
de!.'l.lrações :formuladas à imprensa, tura _atenta da entl"evista.
. 0 Sr. Bernardes Filho - O qu~ lhes vo Mundo, que vieram redimir a pe ..
tenha recuado em suas oonvlcções a
o Sr. Aloysio de Carvalho - Aliás. m~ressa é que não ·descubram 0 s pe- niitsula da sua dependência dJS eom-..
-pro~>6sito da 'livre Iniciativa na ex- permita-me V Excia. que o ... diga - t~oleo.
.
..
bustiveis estrangeiros. o gás meta na,
0 Sr. Othon Mad~r - Os fatos ele- com os seus três mil e tantos qunô ...
ploração do petróleo. , Deduzi, antes, tião é preciso ne:tn depreender. O
0
que s. Excla. não deseja a. 1nterven- pensamento está muito claro. O ~ge- monstram
contráno..
metros de gasdutora já poupa mais d~
0 . Sr. Bernardes Ftlh~ - Quall:do :15 milhões de liras à ltá.Ua, mas êle
ção. Acusa-se o Govêrno de preten· neral Juarez Tavora recorda 9ue na
det' modificar o sistema do monopô- conferência da Es::-ola Super1or de podlarn, não apareceram, nunca Vle- e~;tá long>e de torná.-la auto-suficieute
}lo e.<;tatal. s. Excia. quer provar que Guerra tez alusão a três esquema!!. ram.
.
_ Em combustíveis.
0 Sr. N 0va;s Fllho - Por que nao
· não há~1ntervenção, por parte do Exe-~ Nessa me.sma conferência, manifestouEm França, se o govêrno trabalha
o cutivo, na. quftstão do petrói~ E a se !avorãvel ao último tsquema refe~ vle:ram antes.
. .
por ·seu lado, que campo de liberdade
deixa para ser discutida.
rente à. iniciativa privada, paralela à
~ Sr. Bernardes Fllho - ~uerem, não deixa êle por outro A inicia ti v~
o SR. ASSi!S CRATEAUBRI-AND ex;ploração estataL HoJe, porém, que repüo ai!ahar com a Petrobras. E' a. privada!
'
'
Embora se desenvolvam, no momett.,
- Não! s. Excia. perfílha a Petro- temos uma lei. organizando a expio- verdade-patente.
0 Sr. Othon Mader - Engana-se to no Saara es maiores e mais im ..
brá3. Nâ<f sei porque :razões ma~; per~ ração do petróleo, sob moldes rlgoro~
filha, e, por enquanto só fica oom ela. samente estatais. devemos obedecê-la, V· Ex." Não se ·deseja acabar• com a pÓrtantes op~rações para desoohrit
'SeJ"á. triste oonfessá~1o, mas não é cumpri-la. executt\-la. Se os resui~a- Petrobrá_s; 0 que se conbate é O seu mais petróleo na União Francêsa a
outra a conclusA o a extrair do que dos não forem aquéles que os napo- m~o~lo. ASSIS CHATEAUBRJ:ANO exploração desenvolve.se também
tem dit.o e estrito o presidente da: nalistas desejam. então faea-se um
· .
. amplas é.reas da. França metropohta·Esí'::~la superior de Guerra.
movimento de opini·ão, no sentido de - 0 ·Brasil tern campo bastante pa!a na. um sueesso da importância dê.'iU
0
o Sr, OthOn Meder Adcta·a reformar a lei. Quer dizer que Sua todos, e esse ê
erro da Petrobrás. coroou, em março tlltimo, o trabalho
OOII!O uma :fatalidade, como um im- Excia., em tese, considera prematuro, Ela pretende abarcar uma ·tarefa, a da F&o Standard, emp"rêsa de proprle..
peutivo do momento. . ·
intempestivo e inoportuno quatquer qual é grande demais para as suas dade da Standard oH co (N J )
o SR. ASSIS CHATEAUBRIANtD movimento no sentido de se lJlO.dJ.ficar fôrças _e as ~ôrça.s do ~tado e do (60%). Gult (10%), e 30% de ca:Pit~l
- sente~s-e, nas palavt~ de s, Exce- a JeL
povo do Bra~ll. ~tall!os e def>viando francês, na sua concessão de Gironcla.
lênda 0 ue ootá diante de imponderéo ·sr. Kerginaldo Cavalcanti - recursos formidáveis d~ economia bra .. LocaJh:ado a 'ro quUdmetrQs a sude.ste
veis argumentos que nãà preten-do, Multo· bem. Esta a dedução.
sileira, os quais podenam set .e.r;npre.. de Bordeaux, o segundQ poço perfti-~
por enqu"anto analisa-r.
.
o SR. ASSIS cHATEAUBRIANp gad~s em outras formas d~ attvtdade, rado.
Parenti.s n." 1 ro primeiro
o sr. Aloysio 'de Carvalho - Per- - Sr. presidente. a. Petro~rás Já lil ytrtude de um preconceito _,já ·ven ... Ma nu n." 1, fol abandonado em se·:
mha~me v
Excia. eKternar meu J>reexiste, no Brasil. com o nome de cido em ~a parte. 0 rotetro geral tembt'o de 1953), encontrou o petró ...
.. . ponto de vista: o general Juarez Tá- Conselho Nacional de Petróleo. Ela d~s pesq_Ulsa:s e da expior:aç_ão, refino leo a_ pouco mais de 2.000 metroo da
vora adota a Petrobrás, uor se tratar não é oUtra col.sa senão o ConseUw, distribul.ção do _petróleo Já está tra .. profundidade dando uma produciW
de uma lei e como uma eXIl)eriêncla. em suá rigidez de contrôte naclona· çado. por ·outros ·povos, mafs fortes. tnfctar de m'ais de l.OOo barris diti~
_;~~m q.ué declat!t ~~tr~b- '_!is~a,·_ t( na. sua lm;poasfbilidade pa.r~_pol'ittca e eoo_nomtca.m_ente. ou rn~na.s- rfos. O :petróleo de boa qualidade, com.

.'em
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cJnteJC.o sulfúrico baix<r, dandO de satisfa;er as necessidadeS ascen- Iia Califórniâ, é titUlar dos 35% res~
dentes de óleo na França, sem .des,gas- tantes.
q:le .:;e a•,>aJie a descoberta, natmal- tar cs reéursos de moeda do paíS.
A" D'Arcy Exploration OOmpany,
mp;..·Je se impõe a pcrfurâr;.ão de ou- · Em fim de 1953 estavam em ativi- uma subsld1iria da -Anglo-lranian,
t.·cs pc~c..s: a do Po.rent:& n." 2 jã co- dade, em tôda a .Umão Frandsa, tem igualmente uma. comissão de pes~
u:e :·11.
. ·
·
thnta e tr~s turmas ):.ueofisicas, núme- quisa na Sicília, compreende. hdO : . ..
A. !!.~.so Stando..rd é a ú.I~ic~ ·em- ro sêse que será elevado para. 46 no 91.fJOO hectareS. Ela iniciou, em S<~lJL .::c, ·c:;n ma~oda de ca1/.tsl estran- fim, do ano em curs.J. Existiam 46 t.embro Ultimo, a perfuração de u.::a
eei;o;J
p~s~U!E!ln,do Q petrble::r- na tôues de pe.:f 1lraç3.o, .endo sido com- puço pioneiro, próximo a Vitória, a
l'ran.:a metropoUtana. Ela obteve <:~ PleCn.dos !:iO. po:;;os. Apenas um poço a.Igtiruns inilhas a oeste de Ragusá,
sua cvnceS.si.o cte p:es~ut:a, por um p!o11t>iro pe:fur<>l.io durante o ano en- e que já custou mei-o riülhão 'dê dó·
Jn·:•m de. 5 anos. íib>.·an_r:;ndo uma contrcu -o pe~rólea: o novo pequeno lares.
.
.
á:·ea de 6 3C·O :~ülh;:,s t}uad:adas, em campo de B~ed !).hatars., no Marrocos
A . pesquisa do petróleo dcsenvol~
te·;çn:•iti:l de 1P51.
franc~s.
'
veu-se etn ritm-o moder~do 'na Slc~Sé: ?ltii.ld.O a descoberta do campo
A perfur.açdo na Tunísiu, c:>mo jà ta arites e ·durante a segund'l ~uer~
de Pa:·en..,,S €n1 ab~·jl iÚinw, locaJi- dis:;e, foi decepciom. nte, não obstante r&.' mundial, prmcipalmente conduziza:io setenta quilômetros a sud-oeste os cs~orços das duaS emp.h%sas que e.s- da pela emurêsa ~statal italiana AGlP
.de B'lrdeal.:i:, a E'sso Standard l:o"'~an- tiveram em ativid~de a h, sutsià.iérias r Agenziá Gener"le Italiàna de 'Peh·ó~
ça:se c.:-tá a60bl amp1iand::~ sUas pes- da Gnlt e da. Royal Outch Shell.
leol": Mr.s a explonção recebeu urh
qt.:i<.~-s na ~·eg:s.n. Está perfu.t·ando em
A_ zona m~lS impor~~n.te de explo- vig:or-osu impulsO com a pro~ulgaçã-o,
Carcans, 50 q_Uilõ:netl Os n horoes!-e ,de raça o pet~ohfera , ~a A1r.1ca do Norte ~ent HÜiO, 00 nova· Lel do Petróleo da
Bord.e1llx, e na re:;ião n:.rds ao n.orte .::"rance~u. e a reg1ao ~o Saara, ao sul Sicília, c:mi condi_ções razoáveis ao
dos 17 .ffiHJ rin C:)~ertos pela sua atual a? Algena, onde se d .. scpvolve, azo~a, ca-pital estrangeiro, e g, qual_ se seoonc~Ss::C. · A companhia solícitou, um
ampltl _ trabalh(} de exploraçao guiU a solicitaçâo de concesSõe-s Pela
tatnbém, tltnâ no.Va concessão dê, ex-- em granctes areas env_olve_mto . va~- GUlf- é pela Anglà-Iràilian. A Siplcrn.ç.ão úe cC.i'ca de. 16, boo km2 ~~s f<ls prob~emRs de o:~anrzaçao ~- ~no:- cHia, que é, ·comO se -sabeí uma das
Drpart.amchtos d(_ Oh atente Mar1t1- ?;es, gasws. C<:mc.es.soes de exp101a>;ao ~nha.s rnai.s pobfes it.a Itália rec'êbeú
me, Ch~!·en:e, C'Jrrêge, pordo.~ne, :J.a._roram ou~?1·gadas, :~br::m~e!Jdo uma depois da guerra um sta!Us semiLOt-en-Garonne e 'l'a.i;'n-et~Garrene, .~ area ...d~. mal.S de 600. ~Q qUllôme.tr~s autônomJ, dentto da . Repú.bliéa Itá<mal ampliará ao rlm~-te- e leste os 11- .quacLados, mas, o~ e.,tud.o.s preim:u- Jiana. A prodUçãO petrOlifetá, mesmo
1llítes o.a sua atual área dé êxplora- nares se. tazem ~b1e uma area, p1Uito se rel3.Uvah1ei te pequena
terá im:..
1
çSti.
. .
.
. . . m~i~i.-. os trab:\Uws e~tfi.e sendo~ cou- Portante coiiSeqUências p~ra a eco~
A Fsso. Stand!lrd soFcítou, .tam1:1é;n, duz1dçs .Pü~ oompa!lhl,as . fra.nce.sas e
. i . lo 1
unia conce...~ão de.ptotl.ução llqral}ge?- es,~rang~~!as•. l\s I?tmc_Ipa.I,S sendo:..~ no:btg~o ~~ 'refeiê:rlcia muit.Q espechil
do 93 km2 no Distrito de. Pare;ntts.. C,e ..Fta~~~us.e d,es PetroJe.s, a Re~1e 5
p es·d t · 0 caso da BoliVia
De acôrdo coni unia e:;.nenda à. leglS- Autonome des P~ ~roles, a Royal Du- o€noJ a~ eêx~U~ar- 0 capital estrah~
laçfi.b 'minelr.!i fím ViJor, aprov~da pela tCh-Sh~ll e a 3. tex.
~
·.· · ·
d ·iti 1 D
dom a posSivel exceção do Norte getro, ela~vqltou a~rea m .• ~o., ezesAssemb101à NaCióJml em .6 de julh-o
'lt',rrlô,·
e
,..Ue
Joi
inSpirada
rtelà
üti-.
CiO
Canad~
a
pesqÜ1sa
dO
petrÜleo
hO
seis
anos
.ii~po~s
de
.. exp"J.:bpriar ~
U
"'
v
·
t•
·
' .
- standard oU
(N. J.) e
portânchl. JJata a écononila naddmtl .sa~ra. --~·om .Pouoos ha.mtant~s, em
t b r
· Company
T d . Est d do désetn'Ulvimentri do cathPP de Paw OásiS espalhados Unt chma rlo-oroso es a e ecer o monopo lO. e
a o, o
renti.s tâu cedo qUahtd p:JssíveL ti tu:. enor:hes distãnci~s. e um ."terre'ri~ par~ cap}fal particular , ·~strangeiro ~~
lares de eoncêtl!:ióf'fi cté pes~uisa, ten· ticu,hrmentê hostil: apresênfa _ diÍi- a~ora sendo. readmlh_q.o .~a . BoliVJa
do dlreit::O à t.XJncetsão da .ptodU~ã.o, culdades.maiores.do que as encontra- para a. pes.qmsa petrohf.era. Glenn H.
podem ;:ígora HWecipar a obte?ç~O dai, hoje, em qú:l.is::tw~r outra."l áreà.S Me Carthy Inc., emprêsa ·c,onstitufda
efetiva desta últiu1 a. Tão logo a con· de exploráçã.ô tJé~roHfera do mundo. por Mr. Gl~nn H: .. McCartP.y, um
cessão Cle exp!oraçã<l sEila formálmen~ No. \'erãoJ . o . ~r~baiho Je!l! que ser ~npe:Idente doS Estado~ UnidoS, oD~"so Standard terá tfe abandonado duran~e tres meses, As teve um_a concessão. d~ pesq~:f.s:a .e
te O 'or0•ada
torm~r, Sôb
tê;rrtos cte sua concés~ cointlriicatõrs são difidli-inas: existem pr9duÇão, a.bfB.ngendo ·970.000 acres.
são de pMqiiisrt oi-tgihãl. útria no\'9. serviçoS 'g,érep.~ freqüehtés para qs ~elo p~ríodl) de trinta e. cinco anos
com}Janhia rta quál o trstádO}etâ u~ centro.s pr!IJ;CJ.Pais,~ mas os suprimiu- na. r~g1áo do Oran C~a~o_, ao sul do
lntersêse_ de . W%, ;n·es.um~ve1~en!e tos, inck.iindo literãimeiite· b.i.do o que -pair., e está agora thic!an~o a . ~:~.
através do l3ureáu de Recher~hes des preCisa para viver. dêvem ser trans- furaçãu, próximo a. Yacliiba, na ,fronPêtrsles.
Port.adOs ein caminh§.o, Btravés de vá- tel.rs cor.n a Argent~a justamente ao
Já foratn pe1'furâd<ls quitro poçoS rias: distâncias,' niuibS VéieS em ái·eas norte do novo Mntp~ arge11tt~o Maem ParentiS. A extensão da êshutu~ sem estrttdas. Por o-utro 'lado, geolà- de Jones. desco)Jerto. em mato de 1953,
ra não é ainda ctihhecida rrias tUdO gicàmêri.te falã"hdo, pouç"o .ainda se ,co- e do ca-mpo Duran, encontrado em
indica que ela é imp-ortante. Sob. a nhece dà reg-ião: e se se enctiritrar 1950. Sob Os têrmos da .concesSão.;
pressão de 114 -de pdlegada, o poço_ de petróleo, é pre~iso que ~a~a uh.1 ainw a ':'erfuraçã.o teve. iníciO em com~;o
descoberta produziu rr.ais de l.CDO Plo vol~:~me. qtie justihqu~ a s~a ~x:- de 1954 e, d~ntro de dofs_ an~A ~ !!leio.._
barl'is por dia e nesse ritmo eStâ ago_ Ploraçâo. Mns êsse nptável esforço .e é preciso que pela menos. tres poços
-= ra produzindo·- mas em testes ~uhw as esp~rahÇ.as hêle, ~epositâq:is. pt~- até 2.~00 _metros e três, até 3.500 me·
seqtientes, Mb pressão de 1/2- polega- clsam ser. examinadas. ã luz da Sl~Iw tros, estejam perfurados.
_
da, mostrou uma capacidade
Pi'o- ficaçãb especial ctue b sucesso· terá . O consum-o interno bOUviaho dev~râ
dução no tttlnç nOtàvelmente alto, de Pàra o futuro eCon~niico da França ser satisfeito antes ctue ·qualquer óleo
mais de 5.500 barris ·tliârios.
e da UniãO Francesa.
seja exportadQ. O petróleo para as
Preste o: Senado atenção ao que vou
QUerq
agora exti,licar. à Casa o qu.e riecessídades locais ·será
vendido à
1
'tizer.
foi '' ~"11! de fo~ce·• doS smerica,nos ~mprêsa eStatal 'l~ciment<>S Petrolj-· A des.ooberta da Stnn1.àrd e.stâ :i na Srcili!l :- golpe que ta_nto. __vtrta feros ~iscaleS' B':)h:vhmos·. Pma vez
menos Uu 40 kms., ao norte dos limí- ?esmoralrzar _a çampanhf\ comunista sa.tisferta a. .demanda interna, -a emtes dR. oout:e!!s3.o da Soc±-été Nationale 1trrliann peJo contrô.te es.tatttl do .ó~eo. prêsa estatal tem a t;~pçãb para addes Pétroles d'Aquit:üne, na qual o _A pe~q~JS!:!- de petróloo· f:l-R SrCilin., quirir até. 10.000 barr1s diário$, _para
Estado, ·a.través tjo Bureaú de R:écher~ nesses ul.tuno~ anps, já entto)l a pro- revenda à Argentina. Tertdo diminUí~
khes de Pétroles, tem umà participa- ?uz~r t:utos p~lt1vos. Sem falar nas do contl.nuah1ente~ a atuai prodpção
\l:ão de 61,7%. Em 1953. essa campa- rndtcaçoes ~romlS...<>Oras ti!'"' outras c_om- bolbfana ~. hoje, apenas de oêrca
'à'ttia produziu· 302.000 toneladas Oe Panhias _eti.i atividade a.h. a Amencan. · e 1.300 barris diários. Ela satisfaz
cl 'lt do seu campo de Lacq, o qual ~nt~rnatiqnal Fu~l .a!l.d. Petroleum menos do que a m"et.ade do consumo
·h:!t~.'" urna. profundidade de apenas 62d C?ma~ny,_ urna .subs:dl~na d;:r _p:nlf corrente. QUe é de Cêrcâ de 3.30(}
me\.-os. F..sse é o limlte provâvel da Oil; recentemente ~elimlto~. o pnme_l- batrls por d1á~ A diferença é compl"!·
.capa(.\dade ·prod,utiva' do campo, rhas ro_ camiJO ~e petroleo slcrltano, ~r~~ tadn. pela importaçãO de refinad<JSl"
;;rand~ importância votencial se dâ "!mo a/ R!lgusa, ~ao s_~l. õ..a ilha, e lDIOs campos atualmente em proctu·ao gás natUra~ 1ocahzaQ.o sob Lacql 9ar~ a. prodltç:aa. tao logo receba. .0 ção, .todoS âO Sul do pa..fs, ~ão: o dê
a uma y~o:f\lndlda~e . de cêrca. de 4. 000 _ec_lu.ipam.ento de bombeamento ne~~- Camiri, produzindo cêrcl\ de mil b§lr_..
metros.
.
..
. sano •.Espera-:se qU'e a ~p~odu?ão u:n: riS j:tor. dia. ·embOra . ~ n-ovo pôco
1
- u••
recentemente
· '!eo na un·~
A• pesq
..,a da pe1ro
Iao. _ciai
rios SeJa- d~- ordem de 0.. batris drá tenha
· · SidO
.
.
~. perfurad<!''
FrãnCêsa prossegue ·em ritmo ascen,·
. .
o .B~rme;,o•. que pro.duz cerc_a ,de -170
dente .. os gastos inconidOO, _·que em _A_ .J}meric~m_ ,In_tern~t!onal localizou b.arriS dlarw~. l~caliza.do próxlnlf>. ao
1953. atingirant e. 22 1/2 hlilhões de o seu primeiro poço slClliano-, em Ra- no dêst~. nome, qu~ ~orma a, fronfrancos serão maiores no ano em 'gusa, em ma,fo de 195\l, tendo-o pron- teira· com a Argentma; e o de Sacurso 'a.evéndo atino-ir a 30 bllhões to· para produção em jãr..eirO · de-1954, nandlta 110, barris, por dia. situado
· tm 1956 (apraxintadainente 90 mllhõe.s a _uma profundidade. de ·2.300 me- a ,120 quilômetros _ao norte d~ l"f"QTI ..
<ie i:ldllafs)- A produçã.o d'e petróleo t!os . . Um segundo poço está Bgora tel{a. "Ambos. os campos de Camlr) .e
nlilto na França e na Africa do Nor:- .se~do perfurado a 1 .qnilõmetro _ao Sanadita
foram . expropriados da
te alcança agera a cêrca de 560.C0{} Porte do Ragtl.'!a. n.o 1.., estando tam~ standa!~. OU de Nova- .Jersey, em
toneladas_. tilétricas anuais; cobrindo ~m prog~·apJ_.ada, a pert:un\ção de ou- 1931;-enquãnto que o camp? de Ber~
apenas três por cento do consumo. ros poços pwnemlS. A concessão d.~ rn_ejo .. só cOmeçou a. prod~ur em es~
l!!sseB restiltados, em têrmos de pro~ Amer1can International abrange 1(10 cala comercial em 1942, embora o pôço
t'lUção á.nua~ •..s~ evidentemente algo mil . hectares.· "A. _comf?anhia WSS':Ji d~ descoberta tenha. ·.sido per:turado
:Jecepcionant.Es em relação_ ao.s gastos tambfm· 6.5.% _de· mteresse na Medt- v1nte anos antes, em 1922, também
já feitos. _Rrltrêtant-o. a Comissão de teranean Oil Company. a guál obte· par , aquela.. mêsma coinpailhia.
Enerf1a. dó- Segundo Plano _Honnet, Ve concessões abi!an-genoo 89.000 hec- Há ainda o campo Guairuy, cêrca
.desCo .. ta1:'es. A McMillan Petr-nleuJt~ Corpo- dê 60 quilôinetros aô sul de Can:lirl,
ressaltou. a iinPortã:hcla de
britcm novos campos de petrólOO .na !nt"i'bn, uma comp.:mbia norte-_ameH- ondC ó primeiio pôço pr.odutor roi
:p-n1n.o Franc~_a.J ~nic.9 mel9_ prtUco <:~~~~ c~JO$ ip,t~~~ ~ pr~Jüpa~ ~t{í9 C9muletado
i»47 •. caJcuJa....sP, oue
l.!m

tüt<t pr:.Jpor:;:&.f' cte-r1:od.uto~ leves. Par~
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as teservas totais dê.sses campos Se ..
jam de 5Q.OllO.ooo. ed batris, me.s _à
emprésa· estatal tem faltado o ca.;n..
ta1 neces.sário para o seu desenvol..
vimento. A pi'odução; na vefdade1 di•
thinuiU a ~artl.r do máXiÍnd a.!cança•
do em 19A, de 650.000 barrJ.S. Ambas a.s ãrea:s das cOncessões, _Los· Monos e Ag-ua. salada, agora. outorg:a~
das a G~enn H. ~!IcCarthy Inc~ s~
tuam~se nas proxitnídade.s. das att~~.us
âreas. proqutpras. q..a Bol!VlS. e fo1am
d~limitadas também pel~
StandaTd
011 Co. de Nova Jersey, antes de
1937.

.

A esc~se.sz· _de cá~itais _foi o prinr.;i...
Pal m?tlv~ da ntod1ficaçao d~ regjme
de mono~olio_ dos ~~cimientos . P~tro•
meros Fis.:atS. BollV~~nos, ~Ih JUlhO
de_ 1951. A Po~ttic~ de atraçap do eagitaJ estt:an~etra para o., des_e_uvo1y!Il'!e?-to da _produção petrolii_era .tem .
&do ~ant1da. pdo.-.atual govêrno, o
qual a&umiu_ o poder depois da re·
v~Iuçã-<? vi.torios.a de 1.952.· É ber:n
v-~rdade que ela. se concilia de. roan~1...
rs.. algO_ estranha com a politica ()Cn•
trár_iá de_ naci~Íl,a~i.za_ç_ão dàS mln. ~s
.
de estanh~ .. sdot~da em. !~os de 19.J2,
pela.. admimstr~çãO Es!en.s?ro.
Tem ãinã.a l.zm traço onglnal, ongihalissimo in~m_?, a _polítiqa bol.i~ia·
nà de petróleo: 0 Brasil do petroleo
é n~. do,..naciom:ili~inb pe~l!.fé_.ro,
se reputa senhor de áreas de conces.·
SõeS dessa rpatéria prima,· erh -teni•
tóÍ"io boliviano ·
l . ,., .~-··· . f '·
iri reen ..
· Pe_a eS:J>O:Sl~s.o qu~ .. !'1-ço~,c.?j. pd •
de a Casa qUe a regra, no t"?-U? o, e
a dã àdmissãQ dOs capitais priVados.
. t "''ei
... r hà.i rios neoó
~~rang ro_fu. ~u nac. 0
B. "" Ü
c s ~[v1~ ero.s, Inc 1us ve 0 rn:s
na~
8
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·· b. d . .
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d• •••
- Supera ~n a1_1c~a.: .os -~ce J1veo;o
se desenvolve~ _çadá V~:Z.. (aisã. ve:or
8
z11ela e 0 ProÓi-rho .Or .en e s 0
Ainazona.s de . e~·~
.
Éntão
O .sr · _Berntt~de3_ F.J!h 6_ -:_ •
que mterê~e pdden_l ,t.r.~ as empresas
e~tra;n~ei!aS_ elJ!. -explor~ petróleo _n~
Bras.tl? Fara ooncorrer ...Oill; elas mes
mas?!
. . .
.
. , ..
· o ·SR. ASS-Is ciÍÀTEAuBRIAND
_ Não pode deixar de interessar ,ao
mundo um ffi('rcado c a 260 rp.ilhôes
de dólares de oleo. é seus derlvados.
tsse merCado, no dia em que ençontra.rmos aqui o petrólro será consu•
mtdor de 500 ou 600 milhões. 1t claro que. às _organiZa~õe..<; hoje já empenhadtts no suprifuenio do· Brasil,
interessa. a situação do petróleo_ en..
tre nós.-.C01J1 os invPstlmentos aqui
feitor é natural o int::rêsse que tem
de participa-r das pes uisas que entre... nós se vão levar: 1a cábO. creia.
porém v. Ex.a. que o. Jnterêsse, que
havia outorora pelo Brasil como mer..
cado supridor de petr,)leo ao inundo,
êsse está encerrado. Nem se' !ala·
mais .no nosso phls, écmo càmpo de
iniclativa petrolifer_a, ~'eja na Amérf ..
ca do Norte, seja na Ew:opa. Oef&a..
mos l)assar a nossa hera .
o Sr. Bernardes Fit~ - Est.ou d~
a.cQrdo com v. Ex.a sô~re a supéi-abundância. 'Qual, en:ão, o inte~ês...
·f:,-e deSSas emprêsas...em aumentar· ~
e!íploraÇã.o Q.o petróleo .sQ.ui ... ' - .
o SR · A·SS!Sf cru'"TEAUB.RIP,.ND
·
-Repito a V. E!x ..a: o .mercac!o braslleiro, o qual não é nenhum despr~..
zivel consumidor.
o Sr: Bernardes Fil#o - ..• SQ
já o têm através da importaçio?
- o· SR. ASSIS CHATE*UBRIA.~ .......
_ o Brasil hoje não tem com que
comprá~lo. V. Ex." r. tente pa;a as
est.a.t.fstieas. o pais es:á no chao, natlitima lOiffl: ·em ma~.:ia; de moedas,
com as qualS 3e .Pagam com'Qustive~.;.
o Sr~- Bern~«Tdes Fil1~o- V. E'Xc1a~·
está desviando o assunto para nutro
setor. Cogita·se, no ·momento, da Petrobrás, da. sua eapar·idade de e'Y...
piorar o petról~, e-v. ~xcia. nos leva,
para o. s.e~r de QiVisRr, .'
o SR.~ ASSIS CHA't'EAUBRIANI)
:- E;' qu_~m an;bos ~;e, confunden:'~.i

s~xta-feira
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Como fazer a Petrobrás trabalhar tienl n inlciBtivas das qu.ais o.s particula-,
res .se mcumbiriam aqm com Inuit.o
tnàl.s t:Jü:h~ncia e n1ais lhrato, do q~~~
o &ltadu transformando ·se em fid·
mmist.rador de intere~ses, onc)~ ~I f'~ e,
pP!o mnJOs entl'e nos um pcrpetul.i
'·l'nté''.
Saiba v. ex.da que só pata a si·O Sr. Bernardês Filho - A culpa
df>. ta~...a de divü;:as não é da· Pev 'lienU·J!ltl. ü F~xunl;au){, de:,;·t·.:: ... ue Sf>
nobrá:; mas do governo, qUe nuuc~ lundou Volta h.t·oonda, jtl er~•Pr~stl~U
fez re!..erva de cambio })!lra a.temJ.er· 70 milt1ões de drlliars f'<:. r .-I. t.merg 1a
Jhe as neces-sidades. Quando utUie.a elétrica, êle deu 14 milhões. Parfi
as divi.ms o lt1Z demflgógica e hnpt•o- transporte maritin1o, 4t oulhões. At&
rtutlvahJente. Vê v. e:-tcia. qmmia~ h~54-, o Exirubank empre.sto!l !lO B1'HSil
tiJvlsH.s pUsemos fora. Se as tivesse- 5:19 milhões, e o B.~nro lnternaciona)
lhOS aplicado a favor da l?etrobràs, l94 milhões, Somnm :::ts duas. par\e-

divise.s? Queira ter V, excia. a tJonda<lé .Je ler as estatisticas das saídas
o10' Caiê. :Estamos cem urn deficit esoantom na balança mermmtiJ. Ate
o uossiJ ouro do FederaJ Reserve SanK
está. empenhado:

Jan~iro

(Seção 11)

"No obstante que el Peru ha ~ido
el primel' pa15 que ha expJotadü pP-·
t.róleo en Sud Ameúca, se enc•1wlra
ei! mvel de interiN'idad en relaci-á-n
con otrás rmcion"?~ más prevrsm·as. Q:.l"!
han ss.bido dH.rBe uua Jegislnción l'Pa!lsta, sin que por .cso se les JlUP-d,-l.
Wdar de haber descuú.lado sus in-
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Am;?rica LaLii1a. Ela é umlt m:lt>1.viJha de estupjt.:f'.Z e Cie mco~::-;cJC'nt::HJ.
O $1. B.crg:naldo Cavulcautt Por que?
O SR. ASSIS CHATEAUERIA!iD:

- Sabem os consumidores ameríca~
nos que as nosHs I't:~ls.tê!lcia:o s~o t:i'l
"La nueva ley está inS!li\ada "'n l:l dêoei.::, que, se agu.:u',arem, dJ outt-o
finalid!id de con\'ertir al Perú eo un lacto terminal-ão ganhundo a purtlJa,
dos preços ~ontra _.n0s.
~rim e}:Portador de petróleo. Su es
tructura, éoma su articubdo, qurO Sr, Kcrgmulau C.:avn1c~~nti
cor.stitU~'ril
un- sistema, tlf'nden a ?.or que sfro d~))e!S as no!":m.l r.:-s >·
!og-rm' este objdiro. Nec-e-sitamos SPl' tB11cias? Porque so,;no.~ üm pu'/o :::~~
expo,ta.C:ore.•:;, pura que h1~rrsen al plorado. pelo:; C3.pltalistas amet tc.:tpergunto a v. excia., qual seria a sr- ias, sem contai' o imo corrente, qua~e pa!s
fuertes · cantjd;odrs de fil11fll'f'r-, nos.
Sou JJüJhões,
.
·
, tuaçiio?
oue zne.ioraran nur.stn\ nwncda pot
O SR. ASS!S CHATEAUBRIANO
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti
Pata rw; qu~ tl>m a ing/õ'11Uic!Rde de la RbUt;ldancla de divisas en nucstrn
E' o cont··arw. Os C:\ptUl.\lSi.a.l
fiet•ta ol'tra nmito difel'ente. Diz o acn•dítttr no Estado 1"edenü bnisi- mercado: asi tePdrán mn m:wor no- nobre tenador Assis Chateaubrhmd leiro cümo gestor de serv!~os inrJuf- der ad{Juisitivo el s~hrio rlE'l oh...Hn v anu•:lcanos, que tem aq,m mter·N5StS,
çue no Brasil não pode haver pe- trla1s, 1JUso mvocnr os tdstisrmnr.s et !lll~ldo rlel ernple:1Õf', v el GcOíC'rnD bem gostariam que as st1as doU!:!J
ttóleo. Entretttnto, se cs eleitos se Precedentes do Llovd .13rt:.!i'ieira C.e f'Cldr:i afrontar lo~ ~rfln:'i"'S cr0blt>Mn~ de casa, infrl.tigaveís e poderos.ts,
prendem às causas, tentos de aâmHir t.Qdas as tstmdas dé terrv dó ·g~vér~ n<'!Ciooal{'s q-ue hnsfn ahàr(l · hrm c;:ld" na dPf€S"a dos set1s ()rÇamentos <iaque êle e~'tste em nosso território, pois no 1com exceçfio da São ?at:lo Rail· QifNirlos v flUe Ia Revoi11ción Rf';:-ff!u lllt'sticos. se abstivessem da ta-zer
vussuimo.> terrenos sedimentares que wayT, da J.~âbrica N9c10n'l_l de J\'f')- r:1dara, e'Ó éumplimirnto de su pro- ';'l'e\>C '!}ata nã-o beber Q t1(1.SSO pr•Jduto. Infehzment~. curtimo.<; um mol'GVelam sua existência. Por que, en- tores. dA Companhia de Alc:;uis . .Rn- grafia, los está resulviendo. ·
lUent-o de desamparo. talvez que etn.
tã_.o, se B.fírmll que ê-le não pode se1 q~anto <;a-pua va e t\rran1-,"Uinhos iá
rmttz po~· nos.."'a et1\p:a. N-ossa vtdl\
c:mtrado aqui? Teremos sido conde- vao ser rnau~wtadas, n. refinaria de
"Dadas hs grandes posibi1iô!H3P,<: de prodigalidade e d~spcrdtclo ná."J
nJdos pelo Destino?
Cul.Jatão agua:rds melhores tmnp.;s petrohferas
del Perú en sus tres l'e- inspi!"a cont'ian"a ao mundo para qul!
P~lrtt começar a. trab~\ibn
O'l»l f~
O SR. ASSIS CHATE.I\.UBRlANC ~ns_l que a afeta si'!nâo a perpt>tua ~iones, que sobrepasan a los 70 milln- êle oos emprf'ste o com nuc nas l'ea__ Nác. ·condenadoS por nós rncs- ltl'!.J·'J,tuHlidade dO t.esour'J do Bta!;il nes de hectAres oor eE>t.udiar v reco- hil!unwos fmJ'\nceiramente. Pouco ou
!!QhJq'f os seus C'HPpromlsso~? nocer, no es DoSiblf", en la ~i'ruariôn nnrla fa.,emos para ganhar o rest1rtt.o
1nos,' (:ela. formaÇ[lo· primatia. das em
nossas tõrçaa dirigentes, as qums se Converse-se con1: qualq'ier adrninis- actu:::tl. como ya lo he sefialado, oue el dos povos, que trabalham e ecouo·~
J'?\'elam calamitosas em todos os seu- fractor de Matanpe, que se r.istJUnha Ft=lado :ruecla etnprr-nclt'r la PXplotn- nuzun.
tido:s; reja quttndo negam de wodo 'a fahi a verdade. ltle dirá 0 que f- dón de estas in~f'rites riauezas. norfrOntal a cooperação
estrangeira, o. drama da ent 1·ega, em justo pr(l·•o cuê no tiene canita1 '!)ara h~cerlr ~'
A linguagem que V. Ex.a aqui em~
pant a exploração úo óleo; seja, qwm- ftwu·ia operar seus <>e'·vtco~ CClirl 1~.' no cuen~a con el númer(l de té-::nícor; ptegfl, qunnto a exploraçãQ dos capido, acleditando no .Poder C('W.dor _dR~ w~rbas do erar!o para_' fn;:•,t• a rc· ~n cantidad y c~lidad suflci~>nt.f'!l para talistas da América, em relaçao a
dessa fórmula, não patenteam, con- guwndad.e. Mntnripe .~â rndou cem una -empresa de tal magnitud.
nós, as donas de casas americana.'>
tudo, a decilião de por. ela se bftte"' Rl< JH!U.c:: mstl'!lnções gr 11:~,d1-s até P r
"T~:npoco los canitalistas naciona- a usam. em reHlç§.o ao Brtlstl. EIM
rem - o .que dá tudo no mesm~.
fa.ltn. dá.gua!
·
.;
les e.stán, en la aCtualidad, en con- .se q · ·c~xam de QtJP o cate SllblU: em
Nosso:; "nacionalistas", alguns dos
Se .a Alemanha, .que tem' E..::tados diciones de t-Dmar a cargo, por .si dez anos. 4W%. Nenhum ()Utro proquais n.\o podem ser pi·oclamado.s àe m?del&res como organização e discí- solos, con exclusión de las ernprf>l>:'l!'i duto agrário ou lm\us'l'H'll, 110 pian~ta,
fr,doles chucras, s:a.bem. como tôda P~ma, ~ba.nd~mR o dirigismo, como extran,ieras, la exnlotaci6n de nuf'strn te\'e uma tnl elevac?o de preço.c;. E
gente, que aqui não há com que pto- dl~pe-ndioso fmanceiramente e de li- p~tróleo. Sfl.bemos bi('n C!ll{' el car;!t1'll c-om êles só logramos cavar a ll<>SSJ.
curar 1~em extrair petróleo, PDuco m 1t.ad0 re d 1·
ruína!
importa, para o caso, a acusação ao-o
- n mento
econômko por nacional es tímido y aún falto de. inique o Brasil, que é um pródjg~ um ciativa. No entra en operaclont:s nuP
1
O Sr. Kerginaldo Cavizlcanti governos que teriam desbarala~.tO as desastrado. por todàs os lados a 'tudo represenlan riesgo, como ocurre con
d 1vzsas em empreendnnentos desne- qu t êl
•
V. Ex.a sabe por que? O nobre co1eg1.
cessáuo11. O qUtt' Importa é que elas se an
e se lança, havt!rá d_e afOita_-r .. la expiotación del pet.rôleo, que pre- devia procurar responder à sua prbmuchos y .ie mnznHnd. c~,Rl
n{m existem. Eis.o que 13mn.ento.
do àn:\vt:ónletu~a Jdáa encam~açao estatal senta
pria indagação, entretanto, faz per.
t-'
Q.
mo~tre1 desta Tr\- quier pérdida, en este caso, que no
Jamais disse aqui ou ~Cl'E'Vi lá fora · buna, faz dois anos, que uma das fon-. podria ser pequena, daria un resul- gunta& ao po'iO. corr:o se o povo fbsseque enl liosso subsolo nao c.x1~ta pe~ ~s da attml carência de energia elé~ tado desastrosC'. Por eso el ca'1it;j_l capfl.z de r·cspondê·1~s .A. mj.séria que
tl'óleo. Seria tapar o sol com urna tríca resu1tn. de atos dos próprios go· rlflcional há estado casi siempre nu- hoJe arrostamos dt>vemó-la a subser~
}Jeneira, e eu gosto muito do sol, para vernos do Brasil.
sente en esta c1ase de inver!';iones. viên-í·a eeonõmi{:a e come>.:cial em qu~
ttll.tat enoobti-lOo.
En los últtmos tiempos, em 1940, r-;ólo temos vivido sempre para com cs
'Felicitei o a·na findo, em São Paulo
Estados. Unidos do América.
Disse-me, hà dez anos, o Sr. Her- nun: jantar nos Camnos Elyseos, ~ se ha constituído la Compafiia PeO SR. ASsJS CHA TE,WBRlAliD
bert Hoover Jmiior. que existem no pres1dence Odria, pe,la esplêndida· ru~na dei Oriente aue ha. ef€cfuado
t.rabajcs exploratorios, sin hBber 1o-. - Sr. Presidente, .supúnhamos que
1Jrasn pelo menos sete· áre-as cum
tnensagem
que
êle
dirigiu
à
Nação.
grado
hasta
hoyresultado
positivo
com
o Govérna do Sr. Cafe Filho
fortes· indicias da e1!:iStência de óleo.
A Standard Gil fez publicar também, no proclamar a sâbia lei peruana d!l. al~uuo.
vívez·ilm1os uma etapa nova da nossa
nos jornnis, que temos jazidas petrc~ exploração do petrólf'n nRcinnal. Que.
exisi1J1cla. O nacionalismo caótico,
"Estoy c-orn·encido. pues, y sin dnd't anárquico. de fundo bolchevique, que
Uferas. Não é diferente a oplnião contraste na clai"ividência das palade outro geólogo americano, o Dou~ vras, QUP pas.r.;o a Jf:'r à Casa com a ast los esta tambifon la gran mnlo'.:-,r;~ está levando o Brasll il indigêncta,
de mis concluà:ldanos, de que es pre- teria, pelo menos. uma pausa. Mas
tor Walt:~r Link, antigo chefe de pescaóttca dos jacobin~s bras1'quisa.s da Standard OH, e boje a no~so Al~anwia
nuestro nada di.<;to sucede. neste momento.
leu-os, quando êles abOrdam • o as- ciso dar un sentido realista
serviço.
.nRcicrna:Iismo, Qt'e ilebe ser construc- Nllma boi-a feliz de sua vida o prisunto? Que llção não nos oferece a tim y no negativo".
meiro magistrado solto"u o grito de
O Sf'. Ker-girtalão Cavalcanti
RepúbUca do Pnci!ico, no apreciar a
alerta contra a jacobinismo econô·A verdade é que, eem dlvlsas, ~onse~ modestJa dos recursos nacionais, para
(Ley de Petrôieo n. 11.780 Y Rc- ntíco e politico, F'oi belo o vra.:to do
gulmos fazer a frota. de petroleiros,
as refinarias de Mataripe e cuoat.áo, enfrentar a série de lances oue en- glamiento edición oficial, pgs. 18-201 . vice-presidente, que o presidente logo
volve uma sJstematJzada politicn dP
e a Hid1·eiêtrlca de Paulo Afonso.
Somes dev~>dores, 11oje, em quase sufocaria, precisamente num momen·petróleo!
.
toà.os
os países do planeta. ~ ver- W em que a.o; con.'!:eqüê-nciRs da sovte··
O SR. ASSIS CHATE.~UBftiAND
dade QUe est~n1os -pagando mnit.a tü:ação do Brasil, na órbita eeonO·~
O nobre colega está afh'lnando
"HflY qnienr.s r:atrccinan la tesl<;
mica. mais se .agrava nos seus terrivei.'!J
uma série~de fatos que ni\o se con- de que nuestra riqueza petrolífera col.<_;a. Mas à custa' de-uma emissão efeitos.
ciliam ·com a realidade. Quem possi- debe ser explotada pOl" el Estado o alarmante da riossa presença, nos
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti
Oilitou .Pnulo Afa·nso, COPl dois em- por capit!l-les nacionales, exclusiva- mercados de artigos e.!l<:"'nciais ao propréStimos em dollars foi t~-lnl\l$inado mente, diz o chef~ do E.'<:ecutívo do ~resso rotineiro do Brasíl. Estamos Quem vai salvar o Brasil, são os nr~.
trocando pesados sacrificios por mi~ cionalistas. C-anelamo todos. intlita~
c~p\tal estl'angei.ro. ComG \}retend.e Q
Los que sostlen~n este punto ragcns Per outro lado, os americtt- res e civis, a salvarem~ o paiS.
ilustre colega que se poss!l ter Je- Peru
de vista, lo han concretado en Ia
vado avante unta etnprt:sa, como
O Sr. Domingos Velasco - O nQbrc;pauto Afonso, sem diYisas? Não se fórmula: el petróleo penlano debe ser nos não ignoram que nos faltam ~Ie- orador permite um aparte? V. lf:1c:"·
e.figura ü;tp ao distinto colega, pen- sólo para los peruanos. Tal política mentos para mudar a atual oolítica sabe qUe raramente intervenho com
sando melhor, um vc;dndeiro con- ma:ntentlrit~ ls c.ondic!onr.s
llctuales do café. qn~ êles, mais a Colm.nuta, o interrupções.
-tras.senso'! Onde se podcrm a"dqui- de decaJmiento de Ia industria ~del México, o Salvador, Nknráiua, Costn
rit um ~:quipamento pt!Sa(lo como l) petsólro. com. inuy l'emotas expecta- Rica. Kenya, a: Etiópia e o resto ela
O SR . .ASSJS OHATEAUBRIAND
da central elétrica de Patllo Afonso, tivas de mejoratlas y con el riesgo Africa nos .impuseram.
- V, Ex.a. é um íntenrentente de ta ta
conl cru:c:eiros? Estfl.rá, pon·t•ntura, evidente· de mantener tmproductivo
escasos nos nossos debates.
olvidado o pais da soma ele maís de
Sa.he llcaso o que são as n<lssa.s
o St. Domingos Vela~co - Reat...
meio bilhão. de dollars, CJ.Ue devemos el más impd'l:tante de nuestros recur- exportações
de café, este ano, até
de atra}.ados comerciaill só nos Es- sos natu\·ates. FUé ese criterio el que agora, nos E:stados Ull'idos, mercado mente, não estava com vontade d.e
tados UÚidvs? Donde s'ltmm tantos detuvo e-1 desarrollo de esta lndustria que já dominamos de ponta a ponta? 1nterrmnpê-1o. · •
investimentos do govêrno tede-ral em Y el que origlnarta, la prolongaciór.
O S8.. ASSIS CHATEAUBRIANO
moeda americana, senão do que éle de su ent.ancamiento, mientras no 31%. :e um descalabro: Çl públi.oo dos
(.feixou {le pagar ao comércio dos Es- estemos en' condiciones de asumir, Estados Unidos, nestes anos de p!·eços - Compreendo que o ::ts.Sunto coça "4
tados Unidos, para fazer face aos con nuestros proprios medlos, 1a exp1o- altos, já se habituou aos s~us {'btends", sensiblHdade de tôda a tribo .••
O Sr. Domingos Velasco - ...porque
aeus próprios comPromissos, aos c·om~ taclón de nuestros Yacirltientes, y que com os "robusta'' africanos. cujo con~
promissos do tesouro nacwnal, aos permanezc(l estéril en el subSuelo dei sumo ali jã é da ordem de quase 6 se mostra muit-o irritado, talvez pela.
compromissos dos investiélort!s do terrttorlo, una riqueza naeionn! sin milhõe-s de sacas. O Brasil faz a polf- declaração do seneri::ll Juru·ez: -m~
tka econômica mais ~tastJ.·Q!g da., vota. ,
pais~ Nosso pobre tesouro s~ la~a f!i"'\'-ectw alguno •.
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o Sr. Plinio Pompeu - O próprio
O SR. ASSIS CHATEAUHRIAN<D
- Ja dl.Sse que a conSidero uma vito- sr. Getulio varga.s pretendia que as
ria ctos nacwnar...stas. Sou um velho co:·niJanhms pudessem explorar o pee tm!]etucente proteswr. Não set ~;---e-r trú!f'o, sem destruir a Petrobrás. Deder a paCH~ncia, quando se trata de ·->~,ava s. &." que ao lado dessa em·
oré~a
nacional, as estrangeiras pueducar e reeducar.
des.:;-em também explorar o petróleo.
O Sr. JJom:ngus ··Velasco - Falta a
o Sr. Domingos Velasco - Mas
V. Ex.>~ a ]Ovtalldad..e sempre manlv. Ex."' não cena isso do congresso.
fes'ada.
·
O _Sr. Kerginaldo Cavalcanti
O Sft. ASSIS CHATEAUBRIAND
Ao contrano. ta::;o questão de tra- Am'<la uma nrecha na mut·atha, fique
zer as t!Iscusst}es da Casa um oom J sr uado certo de que ela cairá.
m:mo1·, de que ela pod€l'á aa:· testeO SR. ASSIS CHATEAUBRlAND
munlw. Não se1 perder a mediaa, -- ~r. Presidente, o nobre SenJ.dOr

-

na controversia, ·sobretudo, tratando- t'lLt.i.lV Pompeu deflorou um. argu~e ue' cote~as que tanto tém de ame- ue;_•tu que eu tlnha guardado. para o
nos como de respettáveos.

me~

cüscurso de_ Sel!,unda-tell'a. Ja

-lue s . .IQI:", mvadmdo_os arcanos da
O Sr. Kerginalao Cavalcanti
V <:.mo:. arnencan~zar a ex;::ressáo, dl- !lll~hl<l. cunscLénCla, tal desccbnr la
Jen~ro este argume_nto, e que agorn
:.;encto: um verdadeu·o jatr ptay.
est,..t

êle desvirg"inado, vou contar a

O SR.

ASSIS CHATEAUBl:UANl: tu.<.;tuna.
V. Ex.~~. encontrou a sentença
o Sr, Bernard.es Filho JUsta. Cne)suei a supol' que o atual

pte.5.aente Jevarut a pa1s por um canHnho de 1nawr sensatez, que o seu
p~·;;decessor.
?Oucas semanas el" t•·etanto, depoiS cte empossado ooH\o
c!lete do govérno éle ace!tara, nu
· proOJema do petroJeo, uma conclU.<;ao
que nao sera sua. Das nos.sus atitudes,
vis ·a. VIS do pet:-oJeo, decorrem dlve.~:sas cvnsecrüencias, acérca da maneu·a do mundo crvrllzada nus JUlgar.
A obs~inaçt.o nosso drante da ""·uçâo natural do prooJema t1ra a maiOr
-parte da autonda.de ao governo, a t.tm
de 1·eclamar assJstêncta dOs Estados
amigo~ da Europa e da Amenca: AQUI.
. sentimos, reflexões reaçbes poirttca.s
nB..o s~ conciliam com os n0s.sos m.
teresses. Pretendemos conservar caracteres essenCiais de uma rorte capital da liberdade, ostentnndo o temor
dos nossos meU:wres am1gos, dos que
melhor nos protegen1 contra o usurpador de tantos • ggtados soberanos
da Europa centra\ e bald.mca. Não
existe ambiente de confiaw~a, entre
nós, quant.o nos povos mais democráticos do ocidente. Descontw.~se de
todos em geral. E' uma p,sioose do
botucudísmo.
0 Sr. Othon Mndff - Penso qut:
v. Ex.a .exagel'a. Há hoje mais simpttt.ia e receptividade para o capital
estrangeiro.

Ceif.:neta cta Hcença
àP<fi·Le'!

para

~Assentimento cio

V. Ex-

n1a1s um

oradOr)

-

(Seção 11)"

cid.1 como responsável pelos tantasm"E mais perigosos q~ a nos~a pobre
:mag-inação ia buscá-D aos mundos
int'lginários da sua !an!asia.
Essa anarquia mental e sentimental
:1.âa lem feito outra coisa aqui, senão
"istematizar~se na· indisciplina, para
el{e~uir do Brasil tudo aquilo 0 _ue até
onrem construiu o edifício da eXp!oração c expansão de suas riquezas.
Se há um continente ·.}Ue utr:t por
i.nversões estrangeiras, é esta p;lbre
América Latina. Vítima .simulLneamehte da caudilhazem P dos maus
gúverncs. Não exiStt em quasf' que
nP-nhum dos seus Estados ~:::stão
2conômico-financeira. E' na g-rande
maioria dos seus paíse.._, endêm~co o
iTlflar.ion:Smo. Oesma11telados a'icerces e estrutura dos sist..,mas fimm~
~eiras doméSticos, e, por isso n1esmo
:--J'I)bres de disponiJ:;tilidades monetirias.
.;..,ses oaísesr carecem im~ricsatrente
de correntes de. capitais' de tora..
Porque são elas que llUxiHam as su-as
iébeis linhas de comércio E'xteri.ilr a
o:;e ~abrirem de· recursos 1ue coro.'f)le<em ·a.<: suas neces&idadP.c: de jl'lisas
u-ara equlpamento ind11:::t.rial ~ oa!"arnento dol'l serviços de turos d~ divtcta exterr.a e das capitais pJrti~
culares.
.-\tentP-se no caso do Brasil rie
agnra. Nem o café .nero o cacau es~ão
;obrindo as nossas prem,..ntes a.~·~es
::;idade de divisas para tocar a ,. '':in:l
~la vida
do paLs. Com.Jromett>-m-se
t(ldos os dias as possibilidade.'! da
entr!l.da de capitais de f0ra com a..::
r.nm.oar.has nocivas contra êl~ da
trihuna partam{'ntar. da· imprersa ·p
m"'!';mo de agentes mais altos do govêrq.o.
·

v. E:x.a começar a contar a
ni.:;toua e JÚ que se retenu â má 'f~i:l
cadt> para .::om o capttal estrangei!'O
~owa-se nece::sárro que se satba 1t!
umJ g1·anue veraade; o capital estrat.geiro tem tlvre entrada no BrasiL,
podt ndo ser aplica ao com as t·es~tl
têt'::>. que a Lei estabelece. ~as, o escr:-t~.~eu·o Só consrdera amtstosos os
-;t; ,.s a favor da ·aplicação do seu cap\Hi> aqui
1.1esde que se aoram as
comp~wtas' para a explOração do petrólt>.u. Assim, se se disser, amanila,
tJUe c capital
e:">traogeno pode ser
.lpt,lado livremente no srasn, menu~
::z._u<>ntu ao · petróteo, êtes c::msi~erarao
que o capitaL es'.tangeHo nao :.em
o::-ntJ·aCta tivre rto paLs .. V. Ex.", nobre
O Sr. Kerqinalclo Cavctlcânti
Set1actar Chateauonand. sabe mu1to
Não apoiado. V. Excia
não e.stá
venJ que esta e~ a verdade.
::ii7e,3d-ú a verdade. Nós, nacion~dis
O SR, ASSiS CHArE.-'\UBRIAND tas, não somos contra os ca::~gais
~ ;;um os serviços públicos de Juz, honestos. os capitais limpos qu ~ nos
lõ:·... a e transportes ocorre o mesmo. '>atem à ~rta.
c>rtlw.:amente, (. Codigo de Aguas veda
O SR
ASSIS CHA 'T'EA UBR' A 'lD
aos estraúgetros o acesso as fontes da
E em1t.imos. a todo r,ranse emi.>nPr-gla do pais. Igualmente às n- timos. dia e noite na <;upo.~ldo
we~as do ..subSolo'
"renrtica de que papel~moecta tem·
0 sr. Bernare:; Ftlho A so- fôrç-a
~apitalizadora
~..-,fremo"!
dP.
iU<o;?.O, então, e apertar o cinto: vamos •tma psi('.O~ emi~'i.onista Ma1 ,!:;.t-!on;;t.mir menos petro1eo e tng·o. o 1-.em .-,;:: qtH" Rqui ~omha1:.em O l.fl,txo
que nâ.o devemos faz.er e acabar ..::om 1a.o; "orren~es de capitais de for>~" quf'
a pn.robtás, ·por êssc motivo.
·J
que ~les estimulam, dentro dalló
•,.,..,..,,""';'.~.<: do BrRsiL com 'l <wU t,ransO SR. ASSIS l'HA TEA UBRIA >;[;
O
SR.
ASSIS
CHATEAUÉRIAND
Só palavras. os atos náo cai- _ Desde qUe descobri que o Presi- Uordante emissionismo e a :ma anirest,xmdem às bOas intenções.
..ten c care Filho voltai·a. à sua pn- mAdver.<:ão às ecnnomia.s ~stran'2.'eiras.
não é mais do que a rormaçõo dé
o Sr. Othort Mader - Os ato~ mH.;va condição· de potiguar, -conven · t:?rupos
caplt.alísticos inter.1m, 'J.'le o;edo Mmistro da Fazenda levam a essa d -me, por minha vez. de que o cone nhoreiam parques de ind·,str:as u~be
conrlUsão. Pelo menos suas palavra,; de nossa toílette presente continllJ.Vf\ ~"::.S, usinas e plantações do .1osso
a ser a tanga.
o revehu·am.
interior para controlar pi-àticam~r..te o
'_lreço d~ mercadoria que éles !)rodn •
O Sr. Kerginaldo Ca-va?canti
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
"'Rm. .Gnn10 serâ qne um p!l[S sem
- o Ministro a Fazenda tambên! Mu.,tc bem.
eixo no mecanismo das suas re1.ações
destraldou a oanderra do sistema que
SR. ASSIS CHATEAUBRIAND ~conômicas." dOtado de ~ove-rnos '!to ...
eu chamo de internacional do pe- - O A.ssentar.
praça
no
nacionalismo.
lados na Je~rdem admimstrativ':l, que
trolro. A solução. pela vta na..;Iona
list.l. além de errada e puerü, não tip.:~ ··chauvin'•, 'não é nada. Dêle ~xprimem fôrças ne~atiyas. elerr.entos
.50.i1·
é
que
é
tudo.
Desde
mais
de
4:0
de depressão no dominio das suas
a;-resenta a realidade prãtica. Entre~
hu.t.o, a bandeira foi enroJacta, 51·· anvs, quançlo se abre a campanha fontes produtivas. pode"á arcar, s.em
coutra
a
Brazil
Railway.
que
se
assenrepercussões
dilacerantes no corpo
multàneamence, peJo Presidente da
tn neste pa1s a .solução dos seus· mais. n,qcional. com investimentos .nmo a
Repüblica e o Ministro da Fazenda. graves
problemas, colocando-as em Petro))rás?
D~darou o Sr.
Guàin, há poucos
dias ao "Correio da Manhã", qual ~untlamentos- de uma pura emotiviPor maiores que sejam. os es.,ol'ços
o. IJOHto de vista do sr. Cafe Filho dmlP. Inivíduos analfabetos, sr. Pre- dos espíritos pouco prátioos. que
S. Ex.a. capitulou para não se chocar ~idt~nte, envergBm o purel dos após- f~zem desabar sôbre nós tamanho
com ·OS tapuios t·etrógrados do n..t- toJvs, e" passam a evangelizar, com oesadelo, . não chegarão nunca ê!~.;;
uma mistura de misticismo e de vecionalismo estudantil.
Hlacaria eleitoral e demagógica, par~ a provar que o Brasíl dispõe de m~tos
O· sr. Kerginaldo Cavalcanti
ver,at.r jornal. A ordem econõmrca financeiros para se ·tançar imp•mePennite .V. Ex.'" um aparte? (Assen- e social, dominada pelo jôgo dessas rn.ente B uma tBI aventura. Só uma
timento do orador, - Há dois pe- fôrças elementares, elas 1 se põem l ~rresponsabilidade ootal da parte do.;;
rio<ios .a considerar na vida do Pre- agil' sõbre uma sociedade destituída de homens de govêrno levaria o Brasll
sidente a RePública: o antecedente ao re-~ü.tências para se defeder, sanendo a bl9quear tanta obnt útil. tanrt., sergavérno, e o da Presidência. Pelo ::mdt se encontrain os seus .interesses _vtÇO-l.nl\diável para se -ipodP.rl!:o- de
um negócio,. o quai cabe de modo
me..1o~ em r-elajiâO ao petiodo passado, bãslC.os, contra aquelas stvas_,_destrut:
tientro do s!stema do Uvre empelo que conheço, s. Ex.ll. foi sémpre deras do seu progresso. Pouco antes tfpko
preendimento. Em tôda parte os
um soldado da ordem, idealista e na- da falência da Brazil Raílway, em records
de produtivütl'>.de" n~ '>Ond~
cionalista. se s. Ex.a, como Presi- 1953 viu-se o· país invadido, descte a ~em e na
exploração do óleo c'lhem,
dente, enveredou no caminho Q~ in- sua metrópole, pOr uma onda jacooma. de forma incontrastável.
antes à livre
ternacionalização, deYo dizer-lhe que A srazll aailway ffl\a tragada pela.'! emprêsa do que ao Estado.
está lamentàvelmente errado. Deve- conbeqllências da guerra balcânica,
mos receber as influências da opinião com a suspensão da entrada de ra- O Sr. Ker9-ina!do Canalcânti
nacional, nãó para nos decapítarm.as, pitais aqui. Uma organização marn- V. Exc ia. joga afirmação des.s9. naporqUê não somos gado que segue o vili.lOSa, que derR tantos e tão. extraor
boladelro, · mB.s pnra nos con :luzir, de 1tr.iá.r1os 'ertlço:>, M ·via assaltada tureza no ar, zr.as ,l;1ão as ~rova.
acôrdo com ela. porque o pO\'t &abe o pela& miss~ot·lrios -. seita jacobina. ·o SR. ASSIS CHATEAUBR,AND
que a apr tS.et•tavar.l, emWra já ven· '-- Petróleo· e -·espírito do risco te
qtte lhe convém.
_1\nt.t:. de

Janeiro de 1955
equivalem: são uma mesma e 1ls:õ~,
O que comporta riooo é que a Uvreiniclatlva deverá tomar ~an si e o
Estado largar de mão. Produto de
impôsto não é dinheiro para o Ec;tado
montar loterias.
Os ·americanos detiveram a inflaÇão. ComO? Por um 'ado desestata ...
lizando a economia nacional, ou 1=eja,
apagando os derradeiros vesti~.ío~ do
dirigismo rooseveltiano, graças a um
trabalho de saneamento financ-eir-o,
com um clima exuberante dP li!ice
iniciativa. E deixando que a pr·Jsperida'de nacional se opere atravPCJ de
relações sadias com o .P9der púl>Hco.
O Sr.

Kerginaldo

Cavalcdnt-1

Excia. está compa.re.ndo ele-mentos diferentes: o formidável poder
econômico dos Estados Unidos GOm
o de um país como o nosso. fl.inda
em formaçàfi. e que_ o Estado tem o
dever de tutelar .

V.

O SR.

ASSIS CHATEAUBI't'AND

- Era vezo antigo chum~ar ao PreSidente Getúlio Vargas a H~SP"Jtu;abi
lidade do que de mau aqui aconte-cia
·por canta da ação g-overnam.,..:\t3.l,
"!m seu longo reinado. Pois p;)SS-:J
dec1arar, êle não desejava. quando
mandou elaborar a Petrobrás, o ar9:anismo rigidamente estatal Ql!<"' lhe
Ch€10\1 a srtnção, vlhdo 'dB Cà:r~ra.
Seu propósito era o de permitir que
a livre iniciativa também co1~r.oras
.<:e nas duas pontas do compass.) petrolífe-ro.
·
Quem baverla logo de sair a (':lma fim de perturbar os plnnas

;JO.

'la-zoáve-is do Chefe da Nacá{' resse
te'lreno') A infernal •Jnlão Dem,.-:rática Nacional, a poderosa fôrc1 de
opo!-iição que tão violentam.Prt~ o
combatia nc campo da adminlstr:tÇáo
e da política.
No ante-projeto da PE"~,robr-ás Cdtg:amos as.c:;im) Ge-túlio Vargas iá 1'lzia
C.e;rtas concessões ao :)l')nto, fie rista.
das ~s.."oas ' mais esclart>eídas em
matérta de p-rospecção e E>:.çÕlDl'açáo
do. 'J{'.tróle-o. ·Levantavflm-se o-~ .. a o
Brssil as pontas de um v~u Jig~!:-o,
para nos enoo'laiar a trilhar o cam!nho dA~ grandPS Naçõ~ "1VUi!:H'li!.S,
em matPria de petróleo. f".:x€'t.úlb Var'l'as entrava a transü1;ir oom o hf'tmetismo ctas suas td~i.as nac\on lli:.tns,
no assunto. O estatuto ct{) :)<·~rólen,
êsse. -~eontão, já abria clareirag ::mi.madoras.
..
A esta altura. surge a Unii'lo Democrática Naci(\nal i)ara adotar. não
o que GPtú.lia Vargas havta proi.uziUo
oomo trans~cão nas suas h{rsutas
doutrinas de- petróleo. mas sill"' os
seus p<Jnto.s de vista primitivos e pti..
~íir.ios.
·
Confe.o:so. Sr. Preside-nte Q'te como
fundador da União DemocrRtil'~ Na~
cionaJ tive vergonha tftsSa m~a que
tanto a iudei a dar ao B'las''. El~
~-eabrnnha o seu v-elho l)ai. ~lo que
faz· de funesto -num terr~no. o~ de o
seu papel teria que- ser a cie ~eví&lra
das te.o:es ecoi"ômicas ?astardas do
poder ditatorial.

o

Sr.

Othon Mader

Per:nite

v. Excia. um aparte?
O SR.

-

ASSIS CHAT'E..-\UBB.-IAND

Pois náo.

O Sr. Othon Mader - Ess<> atHude r~ão a tomou a União :>emoc:átic.:t
NacionaL e sim muitos do~ ;-\"'YJUtJ.dos
désse' part1do. Mesmo nã. Çàm<'l:r:l dos
Deputados. !!:rande parte da t>a'lcact:t
udenist.a fof contrária· à or'<>r:taçã'1
nacionalista. ·Nesta Ca~a. t:'<'nbém
vários <;enadares udenl.c:ta,c: co"'lbateram. da maneira que lhes foi p:Jssível,
o monopólio estatal.
O Sr,. Onofre Gomes.- 'No ;~ntido
de p€:rmitir a concn:rrêncta da livr~

iniciativa.
0·. SR.

ASSIS t;:HATEAU,<'IAO'ID

Penso que· o nobre· _colega. t.er11.
sidO apenas, néste ePU;ódió. o carneiro prêto do partido.

!
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o Sr. Othon Mdder - o Pregjden~ ra, em largo estilo, para sustentar a pensar sôbre problemas d:o BrBsil,
o sr. Othon. Mllde'l'-- Mais de um
eram os carneiros prHo.s: S~nadol' te da UDN, Deputado Artur .Santos, aVlcUú.u.ra, e cum. es:íia, dist~ormos ae fora das linhas primárias em que se

para nossa gemt, fecham tantos daqueles brasllen·o~ a:\
Plímo Pompeu, Senador VespaSlanO foi contra o monopólio estatal da Pe- .:aJor1as anin1a1s
trobrá.s.
fraca# sem saúde, sem· res.sténcra tr~ última geraçí.o, o sr. Capanema u~o
Martm!S e outros.
.slca.
era, na Câmara, no úJUmo quadrit>nw,
O SR. ASSIS CHA TF_d\ UBRIAND
O SR I ASSIS CJ!ATEA UBRlAND
o Sr. Bernardes Filho_ v. Ex.~< um. ''lídET' de seu. uartido, .~1_:;'" 11~
- Ate aqUI V. Ex. a so citou um. ter- - O Deputado Artur Santos é um
no. A grande maioria do partldc, com Ieader europeu no sentldo da exten- está. urzendl) um<l. veruaue. Minl:t~-.;- P~nta-voz do govêrno, um lmp11a
o .seu leader, Sr. AfOI?so Armas, to- .são dos norizont.es poliucos. Faço· lhe ração - a mmeira _ for, a r.~vr,/diret~, pe~.s~af do pre.siaente Va~·f!:-lS .
mou a sl o encargo de demonstrar a honra de não 1nclm-lo nem no me!Q cnatla ma 1s cum broa dt ll:.Oa de :nr· Seu JacobiniSmo era por de1egRçao.
O Sr. Bfrrtardcs Filho - 0 ranga·
que éles 1am muito alé.m, na i')reamar dos demagogos estüpidos nem dos ve- .lho que prôprrarnente com ~ngo.
transbordante do nac10nausmo lSOla- lha.2os malandros do "petróleo é
O SR. ASSIS CHATEAU:SRlAND ceiro evoluiu muito depressa!
cionbta do que o Presidente Vatgas. QOf,;SO".
-V. Ex.a, que .LJ~us m€ peruoe, e L:«O SR. ASSlS CHATEAUBRJAND
Pequena pítalls~a ae nascença.
·
- Sou o homem do .sertão. que gosta
O Sr. Ofhon Máder o sr. Othr:n Mtlder - Ainda e:n
d€fesa da União Democratíca NaciO- parte· da UDN votou pelo monopólio
o sr. Bernurdes Filho _ lnjust\ça. de· progre.<;.so.
nal r:sclareço que as opmrões estavam estataL
V. Bx.a. esta mce1ramente elJS<Hmuv.
o Sr. OU/On Miider - A UDN não
divididas. No PSP e no PTB,' entreF1z-me por mun mesmo. Naoa ile.r- fechou a questão da Pe~robras.
tanto a maioria era quase pc1o maO Sr. Kerginalrto Cavalcantt del; sou U!no ae uru pai· voo.1.e.
Pnme1m, temos de admitu que a sonopóÜo esta tal.
O SR. ASSIS CHATEAUBR!AND
O SR. ASSIS CHATEAOBRlANLl _ Mas
seu "hder" :somül: ~:1m a
iução proposta pelo Presidente GetuO SR. ASSIS CHATEAUBRIAND lio Vargas era uma soJuçáo naCJonn- ~ Quallcto Hascemus, nos ctoJs, nos:;v::. ,5ovêrno 0e até transbordou do leito
- o~ ca:·ne1ros pretos ~ão cte todos lista, não no sentido integraJ, ·ma.s, pals pucaam wmc:ü· uma ae Jeü;:.
governamental.
os past'{}S,
incontestavelmente dentro do ponto
O Sr. Eernurdes Filho - . Naque.t
O Sr. Othon itfiider - Colocou o
o Sr. Aloysio de Carvalho - Nã.o relati'l;o ~m que colocou a solução ce1upo uma .:t.na ue Jeue t:llta~'<>. -..o •.,. problema
ua base da"ronsciência. voé de acreditar que a Umáo Ucmoc.rá- nacionalista: segundo, que essa solu- c1·uzeiros por me.s.
tassem os· congressistas como quisestica Nacional houvesse a.ssunvdo essa ção foi exa:ninada, na- Câmara dos
O SR. ABSlS CHA TEA UBRIAN L sem.
atitude em. oposição ao Pre~laente Deputados, pelos componentes de diGet.úüo Vargas.
·
versas correntes politicas, .os qua1s se - Na r'auu~.~a ta1~t" uul p-uucv mau..
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
manit'estaram com absoluta _li~mção Não podemos, portanto, esLaueleLtl
O SR. ASSIS CHATEAUJ3RIAND de espírito defendendo os mterêsses cotejo enu·e:: a~ CVlJQ..i~ot:::. e111 !,Pte ua~· - Neste ca.so pi:Ovou que não era um
"hcter". Pe)otõf's partidári~s SP fa- Au contrarto: Jm pa.m agraCia-lo da Nação; terceiro, no.s, que não ve- cemos com as de C•l.Uil..itlHa D.lüOut:::. zem
com idéias e disciplina vindas
e SUI-erá-to, por parte de alguns uae- mos pela pele macia da Btandard ue brasJ.lerros.
dos chefes. Onde o partido deixa a
nista:-; que viviam com éie e seu na- Oít a.dotamos o mesmo ponto de viSsolução dos grandes problemas da nacionalismo sonambulo; e, por parte ta nacionaJi::;ta e fi:r.emos a Pet:-oDrâ$.
Sr. Presidente, Getúlio Vargas era
de outros, GUe queriam a populari- Ora, meu ·nobre amigo, nada existe a uma c na tur"' u~wul'd.lUa peia 1Ut:•a ut' çto à consciência. dos correle~ionários,
dade t;.ue êlc tmha em virtude desse censurar ne:1se ponto de vista, :nes- que as 1mponaçoeo ora.saern1.::. e o esse partido não paESa de um m01-t.o.
nadonB.H.smo, tirar-lhes o sono.
O Sr. R.erginaldo Cavalcanti mo porque, petróleo imediato, comer- mars que atetas::;e o beDl e.s~ar oa~
dfilmente t"al:mdo é muito óif1cil. massa& nao devenam ser preJUU1Cauus Pois féz muito bem. Se o meu pnrtido
O SR. ASSIS CHA TEA UBRIAND Estimaria :ne apontasse V, Excelên- por qualquer llnha maiS lDlPl'Udentt:. fechasse a questão no sentído anti ..
P~lo que V. Ex. a declarOu, a cia o que :5e tem feito nesse sentidO. do seu govêrno, convexse1 certo dia nacionallsta, eu desobedeceria, aínda
U r1~w Democrâtica. Nacwnal w as- As soluçMs petrotiferas sâo sempre com o Mrmstro Vicente .ttao, que. o que o partido· me· expulsasse de súas
sumiu e~sa. atitude por espmto de a prazo lon~o. a não ser quando fru- ·Brasil sabe ser ~ ;uriscousulto d.e fBeiras. Quando se trata de probleoposi;;ão ao PreSidente Getúlio Var- to de acaso promissor. Estamos rea- extraordinã.ria I.!UJtura e de rar·a lU- ma de tamanha importânria para 1\
gas . .Houve, na Uníão Democrá&l~a lizando tudo quanto V. E:x.a acaba cidez. Falei~lhe acerca do nwao cO· Nação, as fronteiras não vão além
NactcnaJ, um episótllo: o seu prest- de dizer ser impGssiveJ, sem dívi5as. mo o govêrno 1ectera1 se diSpunha. a dos interêsses nacionalf.sta.s. O con<:Ientc, Sr. Odilon Braga, connecHla- Por mais que nos matem no negóc.lo interpretar e executar· a lei o:a Pe- trário é crime contra a. pátria e deve
ntentc antigo paftidàno da Uvre ml- do café, por mais que baixem o preço trobJ·ás. E êle me declarou que já ser punido ..
ciatn a, e.:n matéria de petroleo, d.e· dêsse produto, nada Impedira tenha~ terminara seus estudo&, pelos qutus . O S:R. ASSIS CHA TEA Ul3Rl AND
clarou, de público, que acompanhava mos a1=; refmarias de Matar1pe, Cuba- evidenciava a posslliilldade do cap11,a1 - Sr. Presidente, não encontro. no
a m:~nitestação da major1a do seu tão, Manguinhos a Jundlat-Santos, privado operar, .iado a lado do mo- quadro das importações de cap1tats
partido, l'\0 sentrdo do znonopóllo es~ a frota de petrolenos realizada pelo nopólio estátaJ. Infelizmente, a agr- e das exportações de mercadorlas, a
ta tal.
presidente. Volta "Redonda Paulo taçào udenista vi.l:'la perturbax o es- possibilídade de o Executivo fazer
Afcmso. E tudo 1sso se. estâ consl"- tudo dêsse raide saneador na legisla economias de moedas arbitráveis a
O SR.· ASSIS CHATEAUBRIAND ~uindo com ês.se mjsertrve1 cruzeiro, ção de arame farpado da Petrobrás que se refere o nobre Senador Ber- Logo, meu caro colega, a Untão que V. Ex. a. arrasta- pela Jama, c:onardes ·Filho para se tocar, seque!',
Democr~tlca
Nac1ona1 não . adotou mo se nada significasse.
o Sr. Othon Mãáer- v. Ex.a esta um ·centésimo do programa do petrónenhuma at-1tude de opOSIÇãO ao CheO SR. ASSJS CHATEAUBRIANP fazendo injustiça à UDN. Já d1sse leo, !lO nosso· pais.
fe do Estaao. sua linha de conduta
que muitos de seus deputadCJs vota~
· significou justa.inente a dec1sâo de se - V. Ex."', então, nunca leu a lista r~m contra o monopólío es.tatal: e O Sr, Presidente (Fazendo soar os
mostrar mats· realista do que o rcl. de créditcs do Import and Export ainda que houvesse votado em massa, tímpanos) - Peço licença para lemSe o preSldente mandava mata-r os Bank, ao Brasil. So..--nam quase 800 nada adiantaria, pois a UDN consLl- brar ao nobre orador que, está esgoestraneir.os que se propunham a ti~ milhões de dólares.
tui minoria na Câmara dos Depu- tada a hora do eXpediente.
:rar petróleo do subsolo do Brasil. a
tados. A lei. é de autoria do govêino
O Sr. Kergí71-alão Catazcanti - No que
O Sr. Onofre Gomes (Pela ordE"ro)
UDN se p.ropunha a esfolá-los. 'l'a.npossuia maior·ia.
- Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.~~.
to que aHsim falavam Uuatre <·herru:. entanto, a nzemus.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND consulte a casa sôbre se concorda
udenist.Bs:
"Entremos de testa
O SR. AS.S!S CHA TEA UBRIAND
rente, no "petróleo é nosso", ante.s -Peço à casa que me -consinta vol- - Que adianta, meu caro colega, um com a prorrogação àa p_ora do expe~
que o Pres1dente Vargas tenha to;. ve~ a Getúlio Vargas. ·Tenno algum~ homem. ou um. conjunto de homens diente, a fim de que o nobre Senador
mado tOdo êJe para sl. E vamos ·ui~ coisa de atraente para contar acêr;::a terem uma idéia, um itinerárlo, e náo Assis Chateaubriand conclua suas brise baterem por êle? O que dã sentJdo lhantes considerações.
trapassá-lo !lO estilo patriótico''.
do modo por que S. Ex.u havia re~
às ncmsas doutrinas, é quando as te~
Foi mna corrida de obstá~U!Os pa- visto ~- e peço que o Senad(l preste mos, e por elas seqtimos· ânimo de
o Sr. Presidente - O Senado aca·
ra. não deixar o Presidente GetUlio atençao para e.s~a palavra "revisto" vir à arena pelejar, até ganharmos a
ba de ouvir O requerimen.to formulacertos Jtens na:::ionalíStas do seu vitó1·ia.
Vargas sozinho co:n a glória de hado pelo nQl.)fe Eenador Onofre 9-0mes.
vér aqui levantado as murathas não programa poHtico.
V. Ex:.a precisa não esquecer da eschinesas ma.s soviéticas do "petróleo
O Sr. Kerginaldo cavalcttnti Os senhores Senadores QUe o apro- ·
pecial ternura que o presidente Vaié nosso".
Refere-se V. Ex.a ao Presidente Ca- gas nutria pela UDN-. Era ela um de vam, queiram permanecer sentados.
Ao regressar da Europa, numa au- fé FJlho?
seus amorea de perdiç&o. Não o vi (Pausa).
diência a deputados e senadores, eu
F,stá aprovado.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND exacerbado, porque o udenismo levou
disse ao .Presidente GetUlio Vargas: - Não. Estamos discutindo é o Pre- a lei da :Pet1·obrás muito além das
continua com n palavra o nobre
- "Presidente, vemos desbaratadas sident.e Getúlio Vargas.
balizas que êle lhe havia fixado, O Senador Assis Chateaubriand.
ns últimas oportunidades de, dentro
!ato de um "fuehrer" àa _oposição, coO Sr. Bernardes Filho - Lembr; mo o Sr. Afonso Arinos, ser a favor
rlo seu govêrno, fazer Jorr•u petroO SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
leo em sent1do cometcial, lsto é pe- a V. Ex.a çue há uma série de dis~ dr- Petrobrás n:ionolítica, já 0 indu- - Minhas relações oom o nJhre setróleo qu~ repre~ente neg-ócio inte~ cursos do Sr. Getlll1o Vargas e mti~ zia às reservas, que eram peculiares nador Onofre Gomes abrang:e.m uma
boa parte do orbe castrense brasileí~
meros documentos escritos que talnssante para o Brasil".
vez, coloque Vossa Ex.• na contíngén- sua natureza. Os tupiniquans são, ro. Tal a razão pela qual nos entenGetúlio Vargas pensou um segun- cja de adrnitir Que Getúlio Vargas ti- em geral, assim, neste país. Estrei- dem<JS bem nesta ca.,a.
do, e depois disse /i?m voz pausada, nha , dupla personalidade: pont.k~a tam-se uns nos braços· dos outros.
de quem se exime de culpa:
o sr. Othon Miider _ MuitÓ mais Antes de terminar esta.s breves
mente, uma, nas conversas, outra,
considerações em tôrno do t::roblenM
"A Petrobrás, tal como estã é
nacionalista
que o'Sr. Afonso Arinos do ;petróleo nacional. desejo apre~
O SR. ASSIS CHATEAUBR!AND
uma "leiz!nha" udeni.sta".
sentar 0 perfil do contraste das res~
- Náo era o presidente Vargas um é o Sr. Gustavo capanema..
O SR. ASSIS CHATEAUBR.IAND pectiva.s situações dos· órgão~ e.sta~
O Sr. Othon Mlid.er Permite espírüo vulgar. :E:le fixava as reperV. Ex.a. um aparte? (Assentimento cussões inf1.acionârias_-!1o seu último - Poderá ser i mas· o sr. Arinos era tais, Chamados, ontem e hOje, pr!:>
do orado1') - Continuo a afirmar G.Ue govêrno, apreen.sjvo, prinoipalmente o ''líder'' da lJDN e não fof desauto- govérno, para a - pe.sqnjsa do óleo.
não-._) era ê.$se o pensamento da tota~ no que as emissões importavam oom rado pelo diretório do partido pela Falo sem pessimismo, com dados lU!idade da Uniáo De:nocrática Nacio- o agravamento dos custos do standard atitude extremada que adotou . . As teiramente o·bjetivos.
Quando 0 Brasil sustentava. como
devida ·e a penuria crônica do meio respon.sabílidades da UDN são maional.
O SR. ASSIS CUATEAUBRIAND econômico e financeiro, Náo preten· res que as .do PSD, porque ela é um órgão monopolítreo e. estatal <la pe.spartido
de
revísão.
de
reforma
poliql'iosa
do filão ..negro, o Conselho Na~
- Mas foi· o . que prevaleceu, como dia chegar ao racionamento da gaamalgama de péssimo quilate da Jiga solina, do óleo nem· do trigo. Falel- tica, de melhorJa dos costumes, e tem ciU'l\«1 de Petróleo, 3 inftaestruturJ.
'lhe certo dia de ~a poiítica milhei~ no.s seus quadros homens capazes de da economia do Pais era o;;&tra1 roui·
,pessedLsta, udenista e petebista •
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to mais r!;:·a. muito ma1..c:; s.úlida B<:.~ s:a1, c ~1intstro da l"J.z.e.n.:<.a, d',à::ia-~ E::mco Qa Itálla e que perdurou até hipnoth;a a ma.iol'i:J. da c:asa e entlbia l
t.a tl;z:Jr-Ee que o pr-2ço do dóhlr no mente, em tras.::s lacônicaa e Hm- l!J33. Julgo; enLretantc, o nos~o rxso o poder de iniciativa no govétno. Es ... •

de 54 mais diÜ~Ll que o de 29, porque ta-se tolhldiJ quase de impon<tr.
1
o Brasil, hOJ~. n~o ê mais ~ naçà·) coO Sr, Kerginalda Ca.\'alcanti - E•
lonw.l, de ha~ 2i> anos. ~~·~,o~ h:-lbltos o que chamamos de poHhc~ suidcta.
C?stur~e.f; e L.. Hoct_o.s de \ n et de n~- Apontamos os lnatea nacionais, mas
çao CiViliZada. N.Jo têm comparaçao
a~ nossas nece~sidades de cto;.lat'~. hfJé não ll<ls podemos comparar com os
tm~ncmros
c
e
economl~toa
m,~en.s.
Cüm as cte um quarto de seC.~1lo atrâs. E;stado Umdos onde· existem milhôes
a curto pni?o1. nem il<l.vfa RS es,rej:.-nn01.~10naL ._abe, no enta · · qU 0~ Temos um trem de vida muito mais Qe desempregadOS, sub.sjdiados p€1os
Jia<: auP se fizeram aq•li, c-om o ore. ef-elt.os
se prendem
geralmente. ~
. .
·
·
cofres públicDs.
~ Muitn men<1s E;>:istiam mals de quat.ro -cau..o:;a. ora, corno poderemos nós, que custoso, em dtvtsas. fortes_
:mill-JõPS de sacas de c-afé dentl'o no somos um Pais que. impo:ta maquíO Sr. Bernardes Filho - V. Exw
<Y SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
Pa's e t.amponco o deflcit de rpais de naria . . .
celência se esquece de que já fabrica~ - Jà temos motivo de agitação nas
!"00 milhões de dólar:'!s, aue tivemos
mos muita coisa em nosso paiE.
ruas e pret~xto para maior ín:tiltração
na exoo:itação da safra dêste ano.
O SR. ASS!S CHATEA1JBRJA~"!:l
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND comunista, nos espirito8 e nas fábriPor outro lado, as
condlçõ.;s do - ~ue importava.
-Não inlporta. Grande parte do que cas.
f>'T'UUiro pioram d1a a dia. DespejamSr. KeraínaCdo Ca'J(tfc\tnti St:! fabrica, hoj-e, aqm, exige ta1noem
o -Sr. Pl'e;idente (Fazendo . .soar os
~€ na circulac;ão
ininterruptamente .. o
. resistir à pressãQ do Pl'\~S que materias primas de IOl'a. Essas ma~ timps.nos) - Atenção! Está ('O!ll a
b'lhões de cruzeiros papel
oompra nossas maténa.s primrs e terias, a ma1or parte1 se pagam em }ls.lavra o nobre senador Assis Cbad~nheiro ésss que está longe
de lhes impõe: o pteço? Co!Uo oo JeremP.<s,
teaubriandl
nr.ompimhar qualquer surto da . prQ- -:epíto, r~ístír à .)tP.s.S<i'J - a 'que dollar.s, certamente.
õução. Mttlgrado a re~L~tência cpo~ta todos nó~, nacionalistas, estamos assiso Sr. Bernardes. F'ilho - .Mas não O ~· ASSIS CHATE,:\UBfWA~H)
prln MiPi.«tro da Fazenda, a VC'l'tut.~l!' tindo e -·digamo-lo francamente - importamos tudo.
- Nao acl.lf:Q os tanáticos nh•:.W1~üs
emi."",çianista continua pela impO.SSlbl- dos capitalistas ameJ'ir:an(ls. no sentiO SR. ASSIS CHATEAUBRHND do "peu·ó!eo e nosso" c'Omo t:.;)u,t.•:.ta
lid"\de de estancal' despasas feltas, do de levar nosso País à miséria e
Encontrei
o
Sr.
Eugêmo
,)tldln
COUSCLtlltt;S :lo rúal que la.;>.em :\ t.U.Q
S0h .. P.tudo_ com numentos do funcioimpor a alteração rla solUção da Pe- um dia deste!;, de braços cruzados, a pá.tna. 'l·omando o p-etróleo ,:1!h·a. ex ..
]'19-"~mo clvi1 e militar. pagamento de
trobrás ? Por oue essa camp-~mha, tão dizer-me: "Ontem e lloje não com- ph~a~,-ao pel.o.s brasileira<s, t>ks pen ...
rl"'fici+.s monstruosos das autarquias. súbita e susnicacíMima, na úlü:na Eepramos um do !lar·' Falta-nos até o ::;am que ·fol'talecem a seg-Ul'ttn'ia Co
_..em renda.c:; correspondentes nos or- mana, contra a Petrobrás?
com que adt~uinr penicili?a".
paiS. Trata-.stl de uma forma c:e :ca ..
camentoS federais. Como nunca -em
rnats
O SR. ASSIS CHATE.\IlBRlAND
r11a hfstóría, foi tanto au3.nto hoje, o
Orã, sr. nresidehte, uma nação civcinio p:Ierd e Cf".ga. Dep,ws·d~
Brac:;il, um intoxicado peto uso do - Perdôo certas frases infelizes de que nã() possui divisas para adquirir de ~Iê~ qiíitlqüénios de trlU1\ff} ól~~a
r.~net-m<H~da.
Seu povo, como suas V, ...Excia. porque o Ci"lnh(~~o !H;ni penicHma, medicamento com que se ti!:.e, a segurança nacional só· ~t}':il Jo~
e!iteS. rterderam ouo1Iquer sentido dp como morador de uma casa. mal- salvam milhares de vidas todos os ~f:JC.{l debilitar-se. A Aet·onáutua liãO
v~lor na circl1lação monetâria e ~a assombrada. Est<>u convicto de que dias, onde irã. encontrar dollars para Pocte !J:"'ats -=~.dquüir aviões e a M~n·i.'1lla
1ml'}{'lrlâneia do- seu sane!lmento. se V. Excia. ·não ine conhece, a ma lO- instalar o m·gôciO inquietador da Pe- tem C!Ue su:;peüder até ct·u:teh'.)S de
ounndo ela tem Rtln~:rl.o M grau de ria. da casa. entretanto, sabe oue nfio trobrás? E' preciso que se ~-epha, no ~·oi.ina dos s:m:s jovens oflcM:~._
fh•ç:radacão e avntam,~nto a que che- sou capaz de trazer a um, debate pais, baixado a um nive1 infer~or de
C<J'~uma-!'ie tln1 programa de •'UlPJ:
dêstes. senão razões de crd-~m púbii~ raciocínio pua. se trocar penicilina tlP~t ,mento cto _srasil, baseado 1111~ megou a nossa.
ea suneriores. Não sou caçador de por sondaS, que deverão procurar um lhores rintenções de erguê-lO. E' o
A hemorragia por que DaSS<\ o, Te- sufrágios com plá.gios d~SCf\tl'!dos rle óleo que 'o govêrno até hoje não 4ue oostuma. reciJ.ltar de um n J.r:t...::.sr-ouro do Brasil só pode·S~1' esta~ca- "slogans'' soviéticos.
E'. temtw de
m-v .nal oricntad<J, de uma na-,:.:.1) mal
~
na a nreeo da sn~pensfio de des!ttinos acabarmos com a d~magogia do pe- achou.
~·trh!Jtla. o pa:.,r.nJonio nac·m.ai está
como o Plano Salte, a Petrobrás, a ex- trÓleo oa.ra. nM se insistir em f?-zer
O Sr. Bernardes Filho - Se o mi- sendn depredadO. por homn.s. 4ue
nlnraeão das estradas de ferro pelo aouí déntro a mais falsa e mais de~ nistro da Faienda fez essa declara~ acreditam que; assim agindo, o detenF.stl'\dO. etc.. ou, então, a abertura ~JOrávet histó1'.i.a dOs seus er-:sM.ics, ção ...
dem e o conservam~
dns 001s3S para grandes entradas de ncs últimos trinta
anos. Petrólf"O
O SR. ASSIS CHA'I'EAtJBR-IAND
Faz alguns meses, eu nnrra:;3- em
capitais com clima a tal adequado,
cheira no Brasil à p-ropaganda rus..<;a
e isca de votos .. T~mos aue camlnh3X - E V. Excia. duvida? Então é que aruxellw;, a um dos maiore§ ,) ~mens
no
Senado
os
men1bro!
da
QtJ..~i:l,
lá
Os notte-a.merlcanos .suprlram n para o racíon~m'Pllto de Jlluíta corst'\
de Estado da EUropa, a ocli.:;.seiu _da
EU.ro?a e parte da Asia, -de formidá~ essencinl à e.st.abiildade da economia· não têm confiança na palavra tos cc- minha pátria na jornada me.-u,('_ó!ilegáS.
Estamos
a,.brindo
a
falênc•a
1e
i•t:is recursos financeiros. tendo ·eleva- ·brasileira. a começar do Petról-eo.
ca da busca e exPloração do ~!'"...:Oleo.
do a sua circúlacão rnonE'tári.R.. entre
\lm'·dos órgt.os do go"êrno repres~nta~ ouviu-me cem 'Sua costumada o.-ne ...
!2941> e 1953. de 28 ..112 bilhões ~.z _dó~
O Sr. Kerginaldo r;'a'!>ttlcanti tívo.
voiéncía, O Sr. Van Zeel~nd. Dtpt•~.

era men.Js, multo n.e- brias.
da mi>.tade do qne ~le hoje cu~ta
D Sr I[erilhwldo cavai~af'ti _
Que nt>.o se ünhnm nttasaàos comer- ~ ti! st>;~uf.!nb,;Suoo <~I~P 'C.Ifl \mw
eia1s do valor de mais de 450 rnilhô~.s ve!'S<l. V Excia. só \'ê no& aspectos
,
.;:
rle- dõln:-es {é bem verdade que Essa
Eomr~ ê uma dívida ilO,ie consolidall.:t q.ue ap~e.'>enta, d<1s .no~sos ,;>rohl,er?~;
iJlf'rcadD lHTe
no~

'I

Ja.res para 33 bilhoes e 781 mtlhoes. tsso só com utn Ministro da Fazendn.
Nós em IO"ual período, fom-os de ~'1 denot.ista oomo o que· aí está ou
O Sr. Bernnrdes F'ilho- .é porque
parã nerto"" de 50 bilhões. E ·não se êsse ministro é eXPnlso, ou cftminha- jogamos fora os dollars. Esta. e a
ajudoU aqui a. n\nguêm.
remos para a Mlséna.
realidade.
Um das contrastes da f\OSSa s!.~t~a0 SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
O SR.. ASSIS CHATEAUBRIAND
efto de créditD externo, entre 19"'2 ~ - A saida do ministro da Fazenda - Joga-se fora aquilo que de ~tem.
l9S4 está. neste fato~ no fim daq~ele é probii!ma do presidente da RepU- Onde 'iai aehar dollars o g:J/êrnil, se
ano.' o Sr. Horácio Lafer la ~ Wa- blica. :t:le não é responsável perante o. café não sai?
.thiruo;ton e levantava 300 bilhões tlara 0 Senado.
' o sr. Ber:1ardes Filho - De\remos
pagar oonozélados comerciais· N_ã? to:
ccmprar dollar e fazer hlvestUtlt.n1-am l)edidJ:s garantias esnecJa;c;, e
Uma das fraqlJezas
do atual go- tos para cumprir os programas traptt•clsO prender, por um "neg:ative 1vêrno r~side no seu medo de' racionar çados.
u1eii~e'', o ouro depOsitado no Banco 1a. importação, no que ela deverá ser
Federal de Reservas.
atacada com maior vigor. O petróleo,
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
no- dia. em que se tiver clarivtdêq.c~a - Convido V, EXcia. a tomar unt
Perguntar-se~á então.: se hâ d~üs para restaurar o prestigio da marinha disco voador, e irmos -busear, com o
;:mos. com uma
c-onJ'.l!1tura mmto mercante e recuperar as ~stradas de Sénador Cavalcanti, d<;!llars na lua.
mais oronicia. não foi pr.~~;~v~1 tor&r ferro, poderá cair em ma-is de 50 tni- Porque aqui é que êles não existemo Conselho Nacional de ?etr(lleo
lhóes de doHars ·a sua im:portação. O
0 Sr. Bernardes Filho _ Apenas
(companhia na realida-de de pesquisas mar Pslá deserto de bandeiras brasi- cito
fatos. D' a. realidade nacional.
-f' exploração do ouro ,!egrol, como !eiras. que navegani consumindo em
O SR. ASSIS CHATEAUBR.IAND
t que bole \remos haver d>J!:=tres, dentro comhn.Stivel 60 ou 70% menos do que
do q_uadro de indig-ê.ncia, d~s.:;a múf>da, os ca:ninhões nas rodovias.
- A reandade nacional é' outra e não
oue devora o .País? B' fato que. exis· tas a que se refel'e o ilustre colega. A
Como ed1·t or d e d'1á r los e reyrs
existência de dolhrs disponi\•eis. 110
tl1. a~ora outra gestão fina:1~~ir:\ ~o
pla.110 do Estado Federal ma~s sad1a, m_e bato desd~ .1947 pela redu_çao do f Brasil da adminütraçâo Café Pilbo,
:rllais re.sponsável, no~ s~u ~storço rfl• numero de pa"gmas dos jornalS, sem é tão hipotetica. quanto a salvação
para dor, os encargos. porem. que ~e encontrar %overno que ~euse enfre~= dêste país por um ato de contnçoáo
g-ra.vam ·dos erros do p:,\ssaclo. S90 tar S. MaJesta~e. a Imp ns~. As t
àos brasileiros· deB\'airados do manigl'and~.s de mals para. que ela, com a bela~ .. de pub~lCldade. da unprensuae com.io nacionalista, A reãlidade brasi-lelra são as éstradas de ferro do goçrise de- d61ares. oen~e entrar eUl altas brasrl<J.Lta sao t,;iS, por.1sto t;nesmo q
se pa~~~ o papel a _la. cruzet-ros o dotl~ vêrnc, sem um dollar para compr:ll'
cavalarias petroliferas.
0 povo _btasüe~ro quem; e~~ sobressalentes, quanto mais trilhos e
Onde, portanto. buscar. ~i_~pvnibi lar .. E.
liõades neste })arque de m1serm e de ret~tb~lndo, 11?~ matutmos pauLst~. . , material rodante! São os portos bra~
anunciO_s cla~slfiCados, de especutad_"' sileiros quase todos com·as banas fef-Gme rle dó1ares ?
~es deo 1móv~Js, ~e 10, 15 e 17 Ct"';zet- chadas, sem óragagem. São as indt:sw
o govêrno se \"êrâ obrigado a 1:\- 10S o cer;ttnnet~,o. Çof!;-o )ornahsta. trias do Rio, São Paulo e Rio Grande
ciocinar o petróleo, visto não poder- mostro um dCI.S ladroes , por onàe se sem Iicer.ça para importar uma. ~ça
mas oonsumi...lo em -valor ~upt>ri(lr escapr.m os J)oucos dollars que re<:e- de substituição dos seus equipaména oito o-U dez milhões de dólan~s men- bemos.
, tos. E' a imprensa impossibilitada de
aa.ls, p()rque não temos o11de bus:Jrtamos, Sr. Presidente, em uma 'i importar uma estereotipia sequer para
câ-IOS.
.situacão: •• •
·
.
tornnr Jugar da outra, que se acabou.
O Sr. Kerginaldo Cav-a1can 1 i O
Othon Ma der - Gravissín>a. Estamos eiú marcha batida pat~a o de• P_ermite V. Exci~. um .apayre '?
·
sem.pre~o. por ~s.cassez de ~uprllnentos
(Assentimento do orador) - O nobre
o -sR. ASSIS CHATEAUBRIAND de materias pnmas essenCiais. A15 ru~
~nleg~ apresenta, justamente. o fa~o .... para a qual só existe para- bricas trigo e petróleo devoram quase
tm sua· crueza ..•
lelo, na outra de 1929 a parttr <1~ se- tõda a insignUicante receita de dol·
O SR. ASSIS CHATEAU3RIAl(T tem~ro, com a depressão dos Estados lars que nos resta. Els o corpo de de~
- Não sou ~u' quem o aprcs<'llta-. mas umdo.s, con.~eqüente à. f-alência do lito . da meg:tJ_omania. do ·petróleo, que

Sr .

.

contou-me a história pelf'l

:l;,·f>~s~

da

A Standard Oil p-r-;~endJa,
construir a ;na refinaria de p:::tróleo~
Bélgica.

para· o B~nelux em Rotterd<lm _ Ciu ... J
mento, o govêrlro belga con \T!~ou-a. à
instalar a. primeíra refinªrla rj., áre~
do Behelut, ém Antuérpia. Para Uso
propô.'b~e empresta1'-l'he Vl>'l.t~ e c~n
oo mllhões de dólares do Te!>·'~l!'V, n.
10 anos de .urazo; e juros de -.;4:,. A
Béhtica · recusou o auxilio ·do p,,mu
MarshaJL Os dólares que ')fl<;,'Jt>~ sAo
as frutos· sa:«:~nados· do seu <.rab.1lho,
errt coopera<;-ão com a lf,uropa, os Es-tados Unidos e .:J mundo.
·
Qu.ando v-êmos. 3-r. Preslti"'n'e. n:n
potro- oeQueno e oróspero, com se>u com~rcia €Xterno ie rnals de am toJli{lo

e

dU7.entos milhÕes de dólar~s, pagar
P. standard Oil para que ela entre
dentro das front~.~rss do scv nats. Só
nos inspira oiedade o. sentin,lent"'l tr.,.lsto das nos~a<; timoratas catf':Q:')"ias de
homens uúbltcos. Revelàmo-nJ.S de
uma lnrl'.igência mental e ch·,,:.a. de
meter dó.

o Sr. Bernardes Filho -.Multo
obrígado.
O Sr: Kerginaldo Ca,mlcana Onde V, Ex.8 vê indigêpc.a ·.n.~n~nl e
~~~iC~ ;; ~te ?-penas o zêlJ ft:<ts nos ..
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O SR. ASSIS CHA'I'EAUB"liAND
- Zêio que faz t,:ão sõmente o ,r.~::s ro ...
lar pelo- d~~penhadeiro abaixo óa ca ...
tástrofe ec~nõmiea e- finnncei:a. o
oapelório das emissões tncontH'I<>3, oue
o pais supoitou ate ontem, só fN· ttdi.ar
Biliões de cruzeiros de des-Jf5:} da
rotina orçainentária da adm.ril.~rrf!çãÓ
fed.er~l se -estão paganrlo oJJ ba•I,Y de
emiSSoes de papel.moe<t:].. rssG para
não aludir a outros bitiJ"B desp-endi..
dos com •}u-ras. que o E:sta.l 1 ~:deral
não tem ~Ine.rgadura finan~Seh.r. r,tata
pngâ~lru; . .tJtmbérn se erui+f~ parn 3\l~ ..
tentação
. das ãguru; p{ldres d~::>-'ia prca.-

I

'
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mar de despesas gerada nc. -ventre da
desordem finance.tra.
Por sua vez os Estad Js se desmandam no torvelinho de- investimentos,
_ .sem rendas própTtas para. o resp,ecttvo
custeio. Havia 39 oiliões e 532 milhões
de cruU!iros, vot.ados nas lei:, de meto
estaduais.- só pl\Te, invesf.lment:os sP.m
reoeita orça1neutária especificada.
C'otn um. p"tenc!al interno limitado,
e abstendo-se deliberadamente, de receber auxmo.S externos, como itl\ o
Brasil enfrentar o problt•ma da. exploração dNi seus; recursJS naturais? o
'Volume da exporta{.-i'lo nacional diminui a olhos vlst~ pela pressão de ,putras mercados que !)todu?,em mats barato e com mais pr<:~duth;d!:vie que o
nos.so. As economias estadlJ,ais quase
tôÇas 6~pendem Ja exportação, e ·a
exportacao decr~:~. A pregaçl\o da
auto-suficiência não deu resuThH!o
porqu~ cada v~ mai.s nr~:tcisamos fma
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portar do exterior, pílra. manter um ro, com OS flOSSO.S reC1..i1'.SOS ~IÓtlTÍCS,
padrão de vidat hoJe, equivalente ao Volta Redonda, J?~vlo Atonso, tora.m
de ontem.
realizados, com.IJ já disse, en largHparte com capitais americanos. As giO Sr. Kerginaldo Cavalcantf - O gantes~!as
obras da. Ltght em Hibe!ráQ
que V. Ex.a. está. tli7..~n1o não corre!:ia
ponde à realidade. Permita que o diga. daa Lajê.s e CUo:l!,áo, e J.s da An1€.r:1can Foreign po~er, qm;se tudo é feito
O SR. ASSIS CHATEAUBRIA!ID -· com dólares do Impart and Export
Só Importa aquêle que exporta. Os Bank~ ou do Banco Internar::ional.
produtos do trabalhQ nacJonal se to.r .. Sem os capitais estrangeiros, .Rto e
nam cada. vez mais invendáveis, e aqul São paulo seriam, agora, duas cidade.S
•aspiramos manter o t'em de V"ida dOs de fôgo morto.
anos em que se v.;ndJam 1 h1liã<> e
O que a insânia nacionalista e~tá
quatrocentos milhõ~ de dóJm·P.S. Pôea
pedindo é QUe o Bras:l, a ~ata~
se o 13rasil em "lllack-out·• e se en .. aqui
já no jardim das (lliveiras de
tende que, no meiO: dos extl'a.va.saroen- hora.s
tos jacobinos, se terá o apoio dos ,Pal- um calvário de lorpas, cancele o sistema internaêionaJ de crédito, a políses que hostnlzamoo.
tica de confiança na boa fé dos ho·~
' O Sr.- Kerginatdo Ca.vqfcaríti - Não mens e dos negócios, para se e:D.c•lnuestamos apenaS· di.stutindc os nosf!os lar numa caverna de trogl..;ditas, ou
problemas. Est.a.mos !'P.aiizando.
nutria maloca de tapufas, e dal~ tenO SR. ASSIS CHATEAUBRIAND- tar ditar teg-ras à City e ao Wal1
De ·grnnde, nada com o no~o dinhe1- Street.
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Ainda bem, srs.. senadores Bernar ...
ctes e Cavalcanti, que o Mln~~rro da
Fazl~nda de um govêrno sustentado
aqUl por Vossas Excelências declara
lá. fora, onde se regula o conlpà.:Jso da
nossa vida, através do crédito e dos
preços do cafe, que existe algo de poa
dre-, no BrasiJ, tal 'qual no Rein? da
Dinamarca.
(111uito bem! Muito bem/ Palm'lS. O
orador ~ cumprimentado) •
..

SENADO FEDERAl.:
ATO DO DlRETOR GERAL
O Sr. I)l.retoi Geral no uso de s11as
atri.l:)t:.ü;ões, concedeu salário familta à
Mar)& Luiza Muller de Ah.neida, Ofi~
cial Legislativo, classe f/r~ por &e:Js
depe>)clente~ Filín.W e Flavia MuJier
de -"!lmeid"ct, e. partir cte dezembro _ç.
l'U'I.R.<:I:lrl.n
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