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O ACERVO NOS JORNAIS*

Diário de Pernambuco
1958

5/1/1958. DSC00066
Economia nordestina (Coluna)
Trata da instituição, pelo Conselho Nacional de Economia, da Comissão
Especial de Política de Desenvolvimento Regional. Faz considerações sobre o
Nordeste citando seus problemas estruturais.
5/1/1958. DSC00067
DNOCS não indenizou as áreas desapropriadas em Poço da Cruz
Serve como panorama. Trata da ação da construção pelo DNOCS do Açude de
Poço da Cruz, levantando os problemas em relação à indenização do moradores,
citando a presença – tida como certa – do presidente Juscelino Kubitschek na
inauguração.
8/1/1958. DSC00366 e DSC00637
Aluízio Campos: O Nordeste começou agora a ser analisado como um todo.
13 técnicos da ONU, o BNB e o GDTN pesquisam economia regional
Aluízio Campos, então diretor executivo do Grupo de Desenvolvimento do
* Os recortes relativos à presença de Celso Furtado no Nordeste entre 1958 e 1964, objeto da pesquisa
documental aqui publicada, estão disponíveis no site do Centro Internacional Celso Furtado. Aqui listamos
apenas alguns itens da ficha de cada recorte, que serão úteis para uma primeira abordagem e para uma noção
de conjunto dos mais de mil artigos e reportagens coligidos: nome do jornal, data, código da imagem (o
mesmo do arquivo disponível no site do Centro), título e resumo. (N. E.)
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Nordeste (GDTN), ressalta – entusiasmado – como o Nordeste passará a ser
“bem estudado” ou estudado “como um todo”. Na matéria são citadas pesquisas
sobre recursos hídricos e mão de obra.
10/1/1958. DSC00368
Indispensável criação de Banco do Estado de Pernambuco
Cita algumas falas de parlamentares sobre a criação do Banco do Estado de
Pernambuco e, dentre elas, alguns problemas políticos envolvidos com a
iniciativa. Problemas dessa ordem se repetiriam mais tarde ao longo da história.
(Talvez possa servir como panorama.)
12/1/1958. DSC00369
Doação de todos os açudes aos municípios, às Prefeituras do interior
Trata da doação dos açudes às cidades do interior e de algumas inovações no
combate às secas. Esse tipo de política tinha como um de seus objetivos evitar
o êxodo rural. (Serve como parâmetro, uma vez que esse tipo de estudo terá um
bom espaço na Sudene.)
31/1/1958. DSC00370
Cepal estuda o mercado comum no continente
Trata da convocação – pela Cepal – de um comitê composto por técnicos de
alguns dos países latino-americanos com vistas a decidir as características de um
mercado regional e suas projeções, considerando o grau de industrialização das
nações do continente.
19/3/1958. DSC00909; DSC00911; DSC00914
Promete JK ao Nordeste mobilização de todos os esforços para o combate à seca: Crédito
no valor total de mais de 100 milhões
Matéria de capa do jornal do dia. Este destaque nos dá uma boa noção da
evidência do problema da seca no período. Algumas declarações sobre a
necessidade de “socorrer o Nordeste” estão postas na matéria, em especial as de
JK e Apolônio Sales. É importante lembrar que a aproximação entre Celso
Furtado e JK deu-se em razão do debate sobre a seca.
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21/3/1958. DSC00915; DSC00917
Reúne-se a comissão coordenadora de providências: governo federal planifica combate
à seca. Mobilizados 4 Ministérios, DNOCS e Endemias Rurais.
A matéria cobre a mobilização dos atores envolvidos (ver título) e os pontos
fundamentais que devem ser prontamente atingidos, como: urgência à aprovação
do plano de economia e entrega, imediata, de três duodécimos de dotações
orçamentárias relativas ao Nordeste.
21/3/1958. DSC00918
Linhas de fogo
No Editorial, o autor critica o “frenesi de industrialização que se apossou do
país”, argumentando que “o campo agropecuário, que é o que produz valor, foi
abandonado”.
23/3/1958. DSC00924, DSC00925
Nordeste incompreendido e desamparado
Da Paraíba, o autor trata – dentre outros assuntos – do problema da estiagem
no seu estado, falando um pouco da mobilização política sobre o problema.
23/3/1958. DSC00922
DNOCS integrado no combate à seca
Na matéria, José Cândido Pessoa afirma estar cumprindo fielmente as
determinações do governo federal, detalhando as ações dirigidas por ele no DNOCS.
9/4/1958. DSC00927
Para as obras contra as secas 735 milhões de cruzeiros foram transferidos ao Nordeste.
A matéria trata da transferência de recursos para o Nordeste, detalhando o
montante destinado a cada estado bem como seus fins, como: construção de
adutora, piscicultura, distribuição de gêneros alimentícios etc.
19/4/1958. DSC00932
O governo federal sentiu o drama do povo nordestino
Na matéria, José Cândido Pessoa, então diretor do DNOCS, fala do esforço
institucional para desenvolver o Nordeste e evitar o êxodo rural. Também cita a
viagem feita pelo presidente Juscelino Kubitschek à “zona flagelada pela seca”.
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19/4/1958. DSC00934, DSC00936, DSC00937
Para obras definitivas o crédito de 2 bilhões. Trabalho para todos os flagelados da seca.
A matéria trata da visita de Juscelino Kubitschek às “áreas flageladas”
(contando com duas fotos do presidente) e, em especial, das políticas de geração
de emprego aos flagelados.
9/5/1958. DSC01050, DSC0153
Primeiro caso: desvio de verbas destinadas às secas, no Nordeste.
Matéria relata a formação de um Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para apurar denúncias sobre o desvio de verbas destinadas ao combate a seca.
27/5/1958. DSC01056
Tubarões de água doce
No editorial, o autor fala da reunião do GATT e de sua visão da economia
brasileira e da industrialização, que é novamente atacada.
27/5/1958. DSC01059
Na Assembléa Legislativa, apelo ao governo para que mande pagar em dia os
flagelados da seca.(Nota)
Na verdade, trata-se de uma nota, que em razão da péssima diagramação do
periódico parece ser maior.
28/5/1958. DSC01064
Instrumento de corrupção eleitoral sob disfarce de socorro ao Nordeste
A matéria narra e questiona o expressivo aumento no número de cargos para
o DNOCS, comparando os números do projeto inicial aos do segundo projeto, que
o substituiria.
11/6/1958. DSC01069
A cegueira dos americanos
No editorial, o autor lamenta a “cegueira americana” que impedia os
americanos de comprar nosso café, à época mais barato que o africano, comprado
pelos americanos. Os editoriais de Assis Chateubriand estão tendo uma atenção
particular, pelo fato de ele se opor a várias ideias de Celso Furtado e/ou ao
próprio.
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1/8/1958. DSC01303
Mudança imediata do DNOCS para o Nordeste
Matéria que divulga as resoluções do 2º Encontro de Salgueiro, com as
recomendações do plenário para obtenção e utilização de água em zonas seca.
Josué de Castro também compôs a comissão do Encontro.
5/11/1958. DSC01426
Pernambuco: DNER remete 5 milhões(nota)
Nota sobre uma remessa do DNER, determinada pelo presidente Juscelino
Kubitschek, para regularizar o pagamento aos flagelados da seca.
5/11/1958. DSC01429, DSC01431
Clima de subversão social no Nordeste
Depoimento do deputado Abelardo Jurema, que critica o atraso para a
chegada de recursos destinados ao apoio aos flagelados da seca.
6/11/1958. DSC01435
Centros urbanos do Nordeste com plano já aprovado
Trata da aprovação, pelo presidente Juscelino Kubitschek, do plano de
abastecimento de água para os centros urbanos do Nordeste.
6/11/1958. DSC01439
No Ceará DNOCS ajudou PTB (nota)
Denúncia do candidato a governador derrotado no estado do Ceará, sr.
Virgílio Távora, acusando seu opositor e vencedor da campanha, Parfisal Barroso,
de uso político das cadernetas de operário do DNOCS, como meio para compra
de votos.
14/11/1958. DSC01441
Agiotagem no Nordeste
Sobre uma outra matéria, publicada no jornal Correio da Manhã, em que o
autor questiona os números dos investimentos divulgados pelo governo federal
e critica as obras, iniciadas, mas não concluídas, na região Nordeste.
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14/11/1958. DSC01444
Estuda Banco do Nordeste quatro projetos de investimentos no Parque industrial do
Estado. Entendimentos mantidos em Fortaleza pelo chefe de Dep. Econômico da FIEP.
A matéria trata de quatro projetos de investimentos no Parque industrial em
Pernambuco, destacando a preocupação regional do Banco. Cita, ainda, uma
recente conferência de Celso Furtado em Fortaleza.
24/11/1958. DSC01446, DSC01448
O BNDE e a Cepal resolveram instalar um curso nesta cidade
Notícia da realização de um curso promovido pelo BNDE e pela Cepal para
funcionários públicos, profissionais e professores no estado de Pernambuco,
com o intuito de treinar seus alunos na apreciação de problemas e elaboração de
projetos técnicos que objetivem o desenvolvimento da região.
14/12/1958. DSC01456
A América não terá jamais unidade política enquanto nela existir o
subdesenvolvimento
Cobre a leitura do telegrama de Juscelino Kubitschek, lido na reunião do
Comitê dos 21 da Operação Pan-Americana. Nele, o presidente destaca o
princípio da solidariedade e a necessidade de combater o subdesenvolvimento
para que haja, enfim, unidade política no continente, demonstrando uma
expectativa particular em relação a uma cooperação com os Estados Unidos.

Diário de Pernambuco
1959

1/1/1959. DSC01513, DSC01517, DSC01518
Fatos industriais de 1958
Balanço do autor sobre a indústria nordestina no ano de 1958.
7/1/1959. DSC01521
JK: Impossível adiar nosso desenvolvimento industrial
A matéria reproduz parte de um discurso do presidente Juscelino
Kubitschek. Nele, o presidente destaca a importância da industrialização e seu
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empenho na promoção da industrialização. Kubitschek também lembra que,
graças à industrialização, o Brasil tornava-se menos dependente da importação
de manufaturados, ou estaria saindo de uma condição “semi-colonial”.
5/2/1959. DSC01544, DSC01548, DSC01549, DSC01550
Indústria e não açudes para o Nordeste
Celso Furtado, então diretor do BNDE, critica a ilusão da açudagem criada
pelos americanos e afirma que o caminho natural para o desenvolvimento passa
pela industrialização, além de tratar das disparidades regionais. Matéria
emblemática, na qual Furtado aponta para uma reorientação das políticas para
o desenvolvimento.
5/2/1959. DSC01546
Seminário do Nordeste será feito em Garanhuns
17/2/1959. DSC01556, DSC01557
Fase positiva de industrialização e fortalecimento da estrutura econômica do Nordeste
terão início este ano, é o que promete o ministro Lúcio Meira
O ministro Lúcio Meira anuncia providencias que consubstanciam a
Operação Nordeste.
17/2/1959. DSC01562, DSC01561
Desenvolvimento do Nordeste tem novo órgão: Sudene
Capa do jornal toda dedicada à Sudene. Consta foto.
17/2/1959. DSC01563, DSC01564
Desenvolvimento do Nordeste tem novo órgão: Sudene. Juscelino encaminhou projeto ao
Congresso.
Notícia do encaminhamento do projeto da Sudene ao Congresso. A Sudene
seria uma instituição diretamente subordinada à Presidência da República e tem
como objetivo principal “estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do
Nordeste”.
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17/2/1959. DSC01567, DSC01568, DSC01572
Trata-se de um plano realmente ambicioso.
Matéria com as impressões de Celso Furtado sobre a a criação da Sudene.
17/2/1959. DSC01574
“Chegou o momento de saldar nosso débito de honra para com o Nordeste.”
Exposição do presidente Juscelino Kubitschek aos governadores nordestinos,
no dia 16/2/1959. Consta apenas a parte com as declarações de Juscelino
Kubitschek.
17/2/1959. DSC01574
Governadores tiveram muito boa impressão
Outra matéria sobre a exposição do presidente Juscelino Kubitschek aos
governadores nordestinos. Desta vez, sobre a impressão que os governadores
nordestinos tiveram do encontro.
1/3/1959. DSC02029, DSC02035
Openo: repercussão mundial
A matéria destaca a repercussão internacional da Openo, devido à sua
abrangência e características técnicas. Trata do interesse estrangeiro em financiar
ações da Openo – sobretudo o inglês – e do grande número de projetos concretos
de industriais – inclusive do Sul do País – interessados em integrar a Openo.
Entre outras declarações, Celso Furtado, então diretor do BNDE, afirma não ter
uma data certa para sua ida a Recife com o objetivo de instalar a Secretaria
Executiva da Openo.
4/3/1959. DSC02036, DSC02038
Industrialização melhorará nível de vida nordestino. Grande interesse pelo Seminário
técnico na cidade de Garanhuns. Atrairá centenas de especialistas – Dossier de Celso
Furtado já está pronto
Trata do anúncio feito por Lídio Lunardi – presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) – da futura realização de seminário técnico sobre
desenvolvimento, em abril do mesmo ano, na cidade pernambucana de
Garanhuns. Inclui também a declaração de Celso Furtado, em que afirma estar
quase concluído o dossiê que levaria ao Nordeste, a fim de instalar a Secretaria
Executiva do Plano de Desenvolvimento do Nordeste.
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8/3/1959. DSC02043
Um economista apolítico à frente da Openo
Em editorial, Anibal Fernandes apresenta suas impressões sobre o economista
Celso Furtado, salientando a competência e dedicação do economista à sua
profissão, além de colocá-lo como um técnico capaz e apolítico. Fernandes ainda
se utiliza de Formação econômica do Brasil para justificar o conhecimento de
Furtado sobre o nosso País, inclusive sobre o Nordeste.
10/3/1959. DSC02046, DSC02047
Cid Sampaio reiterou sua confiança no Conselho de Desenvolvimento do Nordeste.
Seminário sobre desenvolvimento, promovido pelos DAs em Recife. Há
declarações esperançosas de Cid Sampaio – então governador de Pernambuco –
sobre as novas políticas para o desenvolvimento do Nordeste, além do relato do
diagnóstico dos problemas da região e do clamor pela urgência da aprovação do
Plano Diretor da Openo, feito por Celso Furtado.
12/3/1959. DSC02066
Openo encarna desejo de todos os brasileiros: não apenas de nordestinos.
Silvio Pedrosa, então diretor do Banco do Nordeste (BNB), afirma que não
dúvida da objetividade da Openo e que a Operação tem à disposição todo o apoio
possível por parte do BNB. Pedrosa ainda apresenta alguns detalhes sobre o andamento da Operação e demonstra confiança na equipe comandada por Celso Furtado.
15/3/1959. DSC02053
Openo
A escritora nordestina Raquel de Queiroz, muito procurada por jornalistas
interessados em registrar sua impressão sobre a Openo, escreve com bastante
desconfiança sobre a materialização do discurso da Operação, e também sobre
a futura continuidade de suas políticas, levando em consideração as mudanças
de governo e restrições orçamentárias do País.
24/3/1959. DSC02055
A missão da Openo: recuperar o Nordeste com discursos, porque o dinheiro, os “cortes”
levaram... o crime de não pertencer a um corrilho oficial.
Na matéria, “um observador político” escreve sobre a arena política à época
do anúncio da Openo e da sua desconfiança quanto à objetividade da Operação.
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21/4/1959. DSC02057, DSC02061
Acompanhado de 3 ministros, Juscelino chegará sábado para instalar Codeno e
Seminário
Notícia da visita do presidente Juscelino Kubitschek a Pernambuco, a fim
de presidir a instalação do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Codeno)
para o início do funcionamento da Operação Nordeste (Openo).
25/4/1959. DSC02064, DSC02063
Encontro Juscelino-Juraci hoje. Recife, durante 24 horas, centro de atração da política
nacional.
Notícia da posse da primeira Diretoria do Codeno, a ser realizada no dia seguinte
(25/4/1959) em Brasília, em meio à notícia do encontro entre o senador Juraci
Magalhães e o presidente Juscelino Kubitschek, que ocorreria na mesma cerimônia.
3/5/1959. DSC02214, DSC02217, DSC02219
Concluídos os trabalhos do seminário da indústria: hoje a sessão de encerramento
Trata do fim do Seminário para o Desenvolvimento Econômico, ocorrido em
Garanhuns-PE, com direção executiva do governador Cid Sampaio. O seminário
contou com 11 comissões técnicas. A matéria destaca a comissão “Ação dos
orgãos governamentais e das entidades particulares que se voltam para o
Nordeste”, organizada por Diogo A. Nunes de Gaspar.
3/5/1959. DSC02221
Modernização das indústrias tradicionais do Nordeste
Definições para a modernização da indústria nordestina feitas no Seminário
para o Desenvolvimento Econômico, realizado em Garanhuns-PE.
20/5/1959. DSC02229
Sudeno:* inútil se outros orgãos existentes fossem atuantes
A matéria qualifica a Openo como uma grande manobra política, e
demonstra desconfiança em relação à realização das metas da Operação. Além
de trazer uma declaração do senador Argemiro Figueiredo (PTB), em que afirma
*

No início da Operação Nordeste, alguns jornais, sobretudo O Estado de S. Paulo, se referiam à
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste com a sigla Sudeno, e não Sudene. (N. E.)
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que, se os órgãos existentes que tem o objetivo de dar assistência à economia
nordestina estivessem funcionando, seria denecessária a criação da Sudene.
28/5/1959. DSC02233, DSC02234
Nordeste: quase dois bilhões
Notícia da liberação de mais de 1,5 bilhão de cruzeiros pelo presidente
Juscelino Kubitschek para aplicação na Região Nordeste. As verbas seriam em
investimentos no plano de eletrificação, viação e fomento da cultura algodoeira.
Há também a notícia do regresso do diretor executivo do Codeno, Celso Furtado,
do II Encontro de Bispos do Nordeste, realizado em Natal.
28/5/1959. DSC02235, DSC02238
Tratamento igual, para a agricultura, ao que vier a ser dado ao desenvolvimento
industrial
Trata do II Encontro de Bispos do Nordeste em Natal – com a presença de
Celso Furtado –, que objetivou estabelecer as reinvindicações básicas da Igreja
para o governo. Os nispos afirmaram a necessidade de planejamento econômico
elaborado para o Nordeste, completado por aspectos humanos, para que o
desenvolvimento não se torne desumano e irreal, além de igualdade de
tratamento para os desenvolvimentos agrário e industrial.
29/5/1959. DSC02241, DSC02243
Bispo (Dom Hélder) diz que o povo está cansado de promessas e manifesta confiança
na Openo
Notícia da entrega da declaração – fruto do II Encontro de Bispos do
Nordeste – ao presidente Juscelino Kubitschek, feita por dom Hélder Câmara.
Mesmo afirmando que o povo nordestino está cansado de demagogia, dom
Hélder manifestou confiança no trabalho de planejamento regional feito pela
Openo. Na declaração dos bispos, constam vários pontos que objetivam
equacionar o problema da reforma agrária no Nordeste.
2/6/1959. DSC02246
DNOCS e as sêcas: diretrizes dependem apenas do Codeno
José Cândido Pessoa (diretor-geral do DNOCS) dá notícia de safra recorde no
Ceará, além de afirmar que o DNOCS segue em ritmo de trabalho normal, à
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espera das diretrizes do Codeno. O economista Rômulo de Almeida, apesar de
simpático à Openo, mantém-se pessimista, pois acredita que à superação do
subdesenvolvimento deve preceder o fim do clientelismo.
2/6/1959. DSC02250
Orçamento da Sudeno: 50 por cento da receita de ágios (oriundos do Nordeste) vão
constituí-lo
Notícia de que 50% dos ágios conseguidos com a exportação de produtos
nordestinos passarão a constituir, também, o orçamento da Sudene. Há
declarações de Celso Furtado sobre as principais difuldades na implatação do
Codeno e sobre a busca de recursos para o desenvolvimento do Nordeste.
3/6/1959. DSC02251
Times: obsessão da América Latina por maior desenvolvimento
Comentário sobre a publicação do primeiro, de seis suplementos especiais do
Times sobre a América Latina. A matéria destaca o esforço latino-americano por
desenvolvimento econômico e a importância política estratégica de apoiar a
melhoria do nível de vida na América Latina, fechando dessa maneira as
oportunidades que existiam nesses países para o comunismo.
20/6/1959. DSC02252, DSC02255, DSC02256
Celso Furtado voltou do Rio: mais um bilhão e 500 milhões para o Nordeste
Notícia do regresso de Celso Furtado, após conseguir mais de Cr$1,5 bilhão
para aplicação na Região Nordeste. Notícia também do encontro onde seria
debatido o Plano Ferroviário Nacional.
20/6/1959. DSC02257
Openo é esperança de integração do Nordeste no panorama econômico social do Brasil
O general do exército Arthur Hascket Hall (diretor da Escola Superior de
Guerra) declara sua esperança no sucesso da Openo para a integração do
Nordeste ao panorama econômico social do Brasil.
2/7/1959. DSC02258
Tratamento desigual continua a ser dispensado ao Nordeste, malgrado as anunciadas
providências

cad_08.qxd:Layout 1

5/13/11

10:02 AM

Page 97

Pesquisa “A Sudene de Celso Furtado, 1958-1964”

Há a liberação de verba para a criação da Sudene, que, até então, só ficou no
“papel”. Segundo o governador do Rio Grande de Norte, Dinarte Mariz, isso
ocorre porque os interesses da Região Nordeste são sacrificados e preteridos pelos
de outras regiões do País.
10/7/1959. DSC2264
Codeno espera iniciar construção de 1ª usina siderúrgica do Nordeste, brevemente
Celso Furtado, então superintendente do Codeno, anuncia a construção,
para os próximos meses, da primeira usina siderúrgica do Nordeste. Ele também
observou que está havendo, pela primeira vez, um entendimento dos
pensamentos dos governadores da região em prol do problema do
desenvolvimento da mesma.
10/7/1959. DSC02265
Todo apoio da CNI ao fortalecimento da indústria nordestina de tecidos
Assinatura de um convênio entre o Codeno e a Confederação Nacional da
Indústria (CNI), que visa fazer um levantamento das necessidades das fábricas
nordestinas de fiação e tecelagem.
11/7/1959. DSC02266, DSC02267
Codeno conseguiu reestabelecer verbas(Cr$ 195 milhões) para estrada de ferro central
(Serra Talhada- Salgueiro)
Codeno restabelece verba para o plano rodoviário nordestino, o que permitiu o
pagamento do fornecimento de materiais, que estava atrasado, obras executadas e
folha de pessoal.
14/7/1959. DSC02270
As principais alterações ao projeto da Sudene
Com base em sugestões feitas pelos governadores do Nordeste são feitas
modificações no projeto original da Sudene.
18/7/1959. DSC02271, DSC02272
Assessor executivo explica: Codeno funcionará sem complicações burocráticas
O Codeno tem conseguido alcançar o objetivo a que se propõs, quando foi
criado, de eliminar os entraves burocráticos, caracterizando-se como um
aparelhamento administrativo simples e flexível.
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19/7/1959. DSC02273, DSC02274
Nordeste poderá ser transformado ainda num celeiro sul-americano
Importância do planejamento da recuperação econômica do Nordeste, pois
todo o avanço no campo industrial terá efeito nulo caso os problemas enfrentados
por essa região não sejam solucionados.
19/7/1959. DSC02276
Celso Furtado: maior teto, nas agências do Banco de Brasil, para operações têxteis.
Verbas são liberadas para atender parcialmente as reivindicações dos
produtores de algodão e, assim, poder amparar as indústrias têxteis durante a fase
de planejamento de sua recuperação.
19/7/1959. DSC02278
Os dirigentes das “produtoras” deverão reunir-se amanhã: memorial sobre Sudene.
Solicitação da supressão do artigo 28 do projeto-lei que determina a aplicação
de recursos do Banco do Nordeste.
9/8/1959. DSC02528, DSC02531, DSC02532
Afirma o secretário de Agricultura: plano de irrigação será condicionado, agora, à Lei
de Irrigação do Codeno
O então secretário de Agricultura, Antiógenes Ferreira, declara que o Plano
de Colonização do governador Cid Sampaio irá sofrer modificações no sentido
de ficar condicionado à lei preconizada pelo Codeno.
12/10/1959. DSC02533, DSC02536
Codeno estuda condições: mercados, instalação e expansão, no Nordeste, de 40 unidades
siderúrgicas: 40 mil toneladas
A matéria noticia a ação de um grupo de trabalho do Codeno, comandado
pelo engenheiro José Moarcir Tenório, com o intuito de estudar a situação das
indústrias de arame no Nordeste. Isto se deve ao interesse do governo federal em
expandir e implantar a siderurgia no Nordeste.
12/10/1959. DSC02537
Conselho estuda custos de produção da indústria têxtil paraibana
O Codeno passa a estudar também o setor têxtil do Nordeste, com o objetivo
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de, através de um planejamento básico dessa indústria, conseguir recuperá-la e
desenvolvê-la para uma competição com o eixo industrial Centro-Sul.
13/8/1959. DSC02538
Crônica do interior: Operação Nordeste
O cronista demonstra confiança no êxito das ações da Openo em razão da
união no esforço dos governadores do Nordeste ao mesmo tempo em que deixa
clara sua preocupação com a continuidade das ações para o desenvolvimento do
Nordeste, considerando a futura mudança de governo.
26/8/1959. DSC02539, DSC02540
Projeto da Açosul é o mais aconselhável. Norte e Nordeste: Amplas possibilidades e
condições para instalações de núcleos de indústria siderúrgica
Anchyses Lopes, presidente da Associação Brasileira de Metais, declara que
o Nordeste tem amplas possibilidades e condições para desenvolver núcleos de
energia siderúrgica. À época, o Nordeste e o Norte consumiam 8% do aço
nacional e as projeções de crescimento da demanda eram bastante animadoras.
Os especialistam apontaram o projeto Açosul como o melhor.
27/8/1959. DSC02541
Irrigação no Nordeste: projeto para regulá-la
Notícia do envio ao Congresso nacional do projeto de lei que regulamenta
os trabalhos de irrigação no Nordeste. Há uma declaração do presidente
Juscelino Kubitschek na qual ressalta o empenho de seu governo para o
desenvolvimento da região. Os recursos do plano de irrigação do Nordeste
comporiam um fundo movimentado pela Sudene.
27/8/1959. DSC02542
Equipes (Codeno) no interior estudam rodovias e algodão
A pedido de Celso Furtado, novas equipes de trabalho procuram levantar o
maior número possível de dados precisos sobre a situação econômico-social da
Região Nordeste. Inclui notas sobre setor rodoviário, cultura algodoeira e
irrigação e abastecimento.
1/9/1959. DSC02311
Codeno organizou plano de defesa da xelita
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Notícia da apresentação, por Celso Furtado, do plano de defesa da xelita do
Nordeste ao então ministro da Fazenda.
2/9/1959. DSC02314
Os nordestinos importam inflação do sul
Narra reinvindicações de representantes de alguns estados nordestinos, em
reunião com equipe do Codeno, destacando a exposição do sr. Rômulo Almeida
– fundador do Banco do Nordeste e então secretário do governo da Bahia – de
que o comércio e a indústria nordestinos importavam a inflação do Sul, em
razão da escassez de capital para aquisição de suprimentos.
2/9/1959. DSC02319
Nova reunião do Codeno será em João Pessoa
Notícia da definição da data da próxima reunião do Conselho Deliberativo do
Codeno, marcada para ocorrer em outubro do mesmo ano, na cidade de João Pessoa. O tema da reunião é o anteprojeto de lei de eletrificação, a ser enviado pelo
Codeno ao Congresso. Inclui nota sobre a admissão de Gilberto Freyre no Conselho.
2/9/1959. DSC02322, DSC02324, DSC02325
Plano de ação Carvalho Pinto poderá ter importância para o desenvolvimento do
Nordeste
Após reunião do Codeno, Rômulo de Almeida – representante do governo da
Bahia – fala das mudanças ocorridas no seu estado, a partir da exploração do petróleo
e das reivindicações no plano de eletrificação rural das margens do rio São Francisco.
4/9/1959. DSC02557, DSC02558
Fábrica de borracha sintética e Aço-Sul foram de iniciativa do Codeno
Na Assembleia Legislativa, Celso Furtado demonstra seu estranhamento ao
constatar que a fábrica de borracha sintética e a Aço-Sul, de iniciativa do Codeno,
vinham sendo atribuidas ao governo de Pernambuco (Cid Sampaio).
10/9/1959. DSC02559, DSC02560, DSC02561, DSC02562, DSC02563,
DSC02565
Em 10 anos 250 mil hectares poderão ser irrigados no Nordeste
Trata do Plano de Irrigação, elaborado por DNOCS, Comissão do Vale de São
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Francisco e Codeno, que objetiva a criação na região semiárida nordestina de
uma agricultura resistente às secas com irrigação possibilitada pelas águas do rio
São Francisco. A mensagem do presidente Juscelino Kubitschek foi baseada
em documento do Codeno, elaborado por Celso Furtado.
2/10/1959. DSC02569, DSC02570
Governadores contra exclusão do DNOCS da Sudene: repulsa à emenda João Agripino
Notícia da derrota da emenda Argemiro de Figueiredo, que pretendia excluir
o DNOCS da futura Sudene. Em oposição, governadores do Nordeste e integrantes
ministeriais do Codeno aprovaram unanimemente a proposta do coronel Afonso
de Albuquerque Lima contra a emenda Argemiro de Figueiredo.
3/10/1959. DSC02571, DSC02572, DSC02573
Congresso Nacional, Codeno e Sudene: nordestinos até agora nada têm recebido
A matéria relata a descrença de parte da classe política em relação à Openo,
ao Codeno e à Sudene. Inclui a declaração de vários políticos, dentre os quais um
deputado que afirmara que todo o dinheiro só poderia estar sendo gasto com
publicidade, uma vez que não observava nada de concreto transformando a
realidade nordestina.
3/10/1959. DSC02574
Assembleia Legislativa: Rejeição da emenda excluindo DNOCS da Sudene e incluindo
Minas na Openo
Aborda o apelo do sr. Nivaldo Machado na Câmara Federal para que a
emenda que pretendia incluir o estado de Minas Gerais na Openo fosse rejeitada
tal como foi a que pretendia a exclusão do DNOCS da Sudene.
6/10/1959. DSC02575, DSC02578, DSC02579
Ao questionário enviado pelo Codeno, DNOCS não deu resposta
A fim de elaborar um plano de emergência para a zona da seca na Bahia, o
Codeno envia questionário ao chefe do 4º Distrito Regional do DNOCS,
engenheiro Dezildo Menezes Pereira, mas não obtém resposta mesmo depois de
quase dois meses.
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8/10/1959. DSC02580
Nota.
Nota do comparecimento de Celso Furtado à Câmara, onde falou durante
quase três horas sobre o andamento da Openo e os problemas nordestinos.
10/10/1959. DSC02582
Emenda criando a Sudene abre luta para o PTB
Detalha as divergências dentro do PTB sobre a aprovação da emenda que
cria a Sudene.
13/10/1959. DSC02583
Economia do Nordeste interessa a São Paulo
Matéria onde o economista Rômulo Almeida trata das condições para o
reequipamento industrial do Nordeste, essencial para o “arranque” do Nordeste
rumo ao desenvolvimento.
14/10/1959. DSC02584
Separação do Nordeste: Diretor do Codeno crê
Matéria sobre declarações feitas por Celso Furtado, no Serviço Geográfico do
Ministério da Guerra, alertando para o fato de que o Brasil estaria como que
divido em dois caso não houvesse uma política que corrija as desigualdades
entre Centro-Sul e Norte Nordeste.
18/10/1959. DSC02586, DSC02587
Celso Furtado sugere reforma administrativa
Cobertura de conferência pronunciada por Celso Furtado no auditório do
Estado Maior das Forças Armadas na qual falou sobre o andamento da Openo,
a criação da Sudene e sugeriu uma reforma administrativa.
20/10/1959. DSC02588, DSC02589
Golpe sério na Organização, retirada do DNOCS da Sudene
Notícia do golpe que pretende a retirada do DNOCS da Sudene, dificultando
sua criação.
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24/10/1959. DSC02590, DSC02591, DSC02592, DSC02593
Urgência a todos os projetos de interesse para o Nordeste
A matéria trata do levantamento, pelo bloco parlamentar das bancadas
Norte/Nordeste, de todos os projetos relativos a essas regiões a fim de
providenciar seu andamento. Constam também notícias sobre o caso da exclusão
do DNOCS da Sudene.
27/10/1959. DSC02594, DSC02598, DSC02599
Manobra para enfraquecer Openo: sem Sudene Nordeste vai perder um bilhão de
saldos de ágios e dois por cento da renda tributária nacional
Notícia da possível não aprovação da Sudene. Inclui depoimentos de Celso
Furtado, que critica a divisão entre os políticos nordestinos em razão do caso da
exclusão do DNOCS, prejudicando a aprovação da Sudene e o desempenho da Openo.
28/10/1959. DSC02600
A sorte da Sudene
Editorial sobre a Sudene e a possível exclusão do DNOCS.
30/10/1959. DSC02601, DSC02602
Indústria têxtil preocupada: restrição à liberdade de importar máquinas para
reaparelhamento das fábricas
Notícia da criação do Geimape (Grupo Executivo de Indústria de Máquinas
Pesadas) que abriria novas frentes de industrialiazaação no Centro-Sul do País.
Inclui seção sobre a luta entre os setores têxteis do Norte (indústrias apoiadas
pelo Codeno) e Sul (agora apoiado pelo Geimape).
3/11/1959. DSC02448
Indústria da seca: DNOCS fora da Sudene
Mais uma notícia sobre a emenda proposta por Argemiro Figueiredo, que
excluiria o DNOCS do controle da Sudene. Sete entre dez deputados nordestinos
se manifestaram contrários à medida.
3/11/1959. DSC02455, DSC02456
Reunião do Codeno amanhã para exame do plano de emergência contra a seca
Notícia de uma nova reunião ordinária do Codeno, marcada para as 9h do dia
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seguinte, com o objetivo de discutir as diretrizes básicas do plano de emergência
no combate à seca. Na reunião, Celso Furtado prestará contas junto aos
governadores sobre as medidas adotadas pelo governo federal e sobre os
problemas na aprovação do projeto que criará a Sudene.
4/11/1959. DSC02459
Codeno vencerá a batalha contra a exclusão do DNOCS
Em palestra à reportagem do Diário, Afonso Albuquerque Lima afirma a
crença na vitória da proposta de uma Sudene com o DNOCS.
5/11/1959. DSC02461, DSC02464, DSC02466, DSC02467
Frutos da Openo poderiam ser prejudiciais aos nordestinos
Noticia a publicação, em três jornais cariocas, de matérias pessimistas em
relação à Openo. E argumenta por uma Sudene com o DNOCS.
6/11/1959. DSC02604, DSC02605
Sudene torpedeada pela politicagem nordestina
Trata dos obstáculos à aprovação do projeto da Sudene, e com isso o risco da
Openo – muito divulgada nesse período do governo Juscelino Kubitschek – ser
reduzida a nada.
7/11/1959. DSC02606, DSC2484
Difícil constituir inquérito sobre o DNOCS
Trata da possibilidade de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar a ação do DNOCS, desejo dos udenistas.
10/11/1959. DSC02607, DSC02608
Cid traça desníveis entre Nordeste e Sul
Cid Sampaio, à época governador do estado de Pernambuco, apresenta uma
série de estatísticas sobre as absurdas disparidades regionais. Destaque para a
estatística sobre o investimento governamental no Nordeste.
19/11/1959. DSC02609, DSC02610, DSC02611
Problemas do Nordeste devem ser resolvidos através de planejamento: estudantes da
Cepal se dirigem a JK
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Setenta estudantes de nível superior, concluintes do curso de treinamento em
problemas do desenvolvimento promovido pela Cepal, lançam um manifesto a
JK e aos congressistas nordestinos certos de que a recuperação do Nordeste
depende grandemente da ação consciente do poder público.
20/11/1959. DSC02612, DSC02613
O Codeno survisionará as redes de armazéns e silos em todo o Nordeste, autorizado pela
Conferência, no Rio
Como resultado principal da conferência contras as secas, o Codeno deverá
passar a supervisionar armazéns e silos no Nordeste.
25/11/1959. DSC02499, DSC02500
Sudene: ou agora (ou nunca) sua aprovação
Matéria que discute as chances de aprovação do projeto da Sudene,
considerando o recesso – próximo – no Congresso Nacional.
28/11/1959. DSC02501, DSC02617
Sudene: Jogo, agora, vai ser descoberto
Matéria sobre os deputados nordestinos contrários a aprovação do projeto da
Sudene.
1/12/1959. DSC02659
Amanhã, em Salvador, reunião do Codeno
Nota sobre reunião do Codeno com o objetivo de discutir o anteprojeto do
plano de eletrificação. Na reunião, Celso Furtado fará uma exposição sobre a
marcha dos trabalhos da Openo.
2/12/1959. DSC02660
Sudene: Diário provocará, agora, os pronunciamentos
Surpreendentemente, quando já não havia mais esperanças para a aprovação
do projeto da Sudene, o sr. Nestor Duarte, aproveitando-se da discórdia sobre
um requerimento de sua autoria – sobre a proposição de criação da Fundação das
Pioneiras Sociais – foi à mesa e fez a substituição: “Em vez das Pioneiras, a
Sudene”.
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2/12/1959. DSC02666, DSC02667
Divergências entre CHESF, Codeno e SVOP quanto ao Plano de Eletrificação do Nordeste
Notícia da reunião a ser realizada no dia seguinte à publicação da matéria
(3/12), em que seria discutido e votado o Plano de Eletrificação do Nordeste. A
matéria dá conta das divergências que deveriam influenciar o processo decisório.
3/12/1959. DSC02672
Votação final, hoje, do projeto da Sudene
O projeto que cria a Sudene volta a ser discutido, agora com uma menor
divergência sobre a emenda Argemiro Figueiredo. O projeto da Sudene estava
prestes a ser votado e aprovado.
4/12/1959. DSC02676, DSC02677, DSC02678
Governadores e demais membros do Codeno firmam um protocolo sobre eletrificação
O anteprojeto do Plano de Eletrificação é novamente discutido, e o Codeno
firma um protocolo sobre eletrificação. Celso Furtado estaria levando os quatro
pontos principais do debate sobre o anteprojeto ao presidente Juscelino
Kubitschek no mesmo dia da edição desta matéria.
11/12/1959. DSC02680
Juscelino prestigia posição de Celso Furtado no Codeno
A matéria narra a absoluta confiança do presidente Juscelino Kubitschek
quanto ao trabalho do economista Celso Furtado à frente da Operação Nordeste.
As declarações tinham o objetivo de demostrar a firmeza de propósitos do
presidente, em meio às “eminências pardas” de sabotagem do projeto da Sudene.
11/12/1959. DSC02682, DSC02683
À industrialização do Nordeste novas perspectivas, abre a Sudene, afirma o presidente
Miguel Vita, da FIEP
O presidente da FIEP, Miguel Vita, fala de suas expectativas em relação à
Sudene e à industrialização por ela incentivada. A redação final do projeto da
Sudene tinha sido aprovada na Câmara, no dia anterior à edição desta matéria.
15/12/1959. DSC02689
Sudene: sanção hoje: Apolônio para o comando
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Com uma possível sanção – no dia seguinte à edição da matéria – da Sudene,
é especulado o nome de Apolônio Sales para o cargo de Superintendente do
Codeno.
16/12/1959. DSC02692, DSC02693
Sudene sancionada: JK ressalta a importância
Trata da sanção ao projeto que criou a Sudene, com declarações do presidente
JK, em que se afirma que sem a Sudene seria impossível a recuperação do
Nordeste. Traz novamente rumores de que, assim que estivesse funcionando
plenamente, a Sudene teria seu superintendente, Celso Furtado, substituído
por Apolônio Sales.
17/12/1959. DSC02696, DSC02698
Sudene combaterá disparidade econômica
Publicação dos principais artigos da lei, sancionada pelo presidente Juscelino
Kubitschek, que cria a Sudene.
(Sem data)
Openo já tem réplica: Codesul com protocolo
Notícia que políticos da Região Sul firmam protocolo com o objetivo de criar
um Conselho de Desenvolvimento do Sul, em oposição à Operação Nordeste.
18/12/1959. DSC02699
Celso Furtado da Sudene
Editorial, numa época de rumores sobre uma possível substituição de Celso
Furtado por Apolônio Sales na Superintendência da Sudene. O autor explica por
que Sales seria o cadidato ideal ao governo do estado de Pernambuco, mas não
para a Superintendência da Sudene. O texto traz a ideia de uma separação entre
o técnico e o político.
19/12/1959. DSC02700, DSC02701
Produtoras excluídas da Sudene
O presidente da FIEP, Miguel Vita, declara sua surpresa ao saber da exclusão
dos orgãos representativos das classes produtoras do futuro conselho deliberativo
da Sudene.
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20/12/1959. DSC02702, DSC02703
Celso Furtado só voltará a Recife se nomeado por JK
As razões para a atitude de só voltar a Recife se nomeado Superintendente
da Sudene por JK tem a ver com o fato de Furtado ter comunicado a Kubitschek
– desde o início do Codeno – que não cederia a pressões políticas nem aceitaria
colaborar sob orientação partidária.
24/12/1959. DSC02704, DSC02705
Inalterada, até agora, a opinião de Juscelino: Sudene fora da política
Matéria sobre a futura nomeação do primeiro superintendente da Sudene. Havia
rumores de que Apolônio Sales ocuparia a vaga, que a priori seria ocupada por
Celso Furtado. Inclui declaração de Celso Furtado em que afirma que o presidente
JK havia lhe dito que a Operação Nordeste correria fora de esquemas de partido.
25/12/1959. DSC02707, DSC02709, DSC02711
O caso da Sudene
Editorial sobre a Sudene, Celso Furtado e o deputado Elpídio Branco.
27/12/1959. DSC02712
A Sudene fora da política
Editorial de um Anibal Fernandes otimista, com o cessar dos rumores de que
Apolônio Sales seria o superintendente da Sudene, em vez de Celso Furtado.
27/12/1959. DSC02713, DSC02714
Maior atenção da Sudene a problemas do açúcar: pedem os industriais
Relata a pressão dos industriais do açúcar por incentivos da Sudene

Diário de Pernambuco
1960

9/1/1960. DSC03481
Celso nomeado para a Sudene.
Nomeação oficial de Celso Furtado para o cargo de superintendente da
Sudene, o que, segundo ele, não foi nenhuma surpresa.
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10/1/1960. DSC03488, DSC03489, DSC03490
Repercute nomeação de Celso
Nomeação de Celso Furtado foi elogiada pela grande maioria, inclusive
pelos próprios oposicionistas, que ressaltaram o inegável acerto do presidente JK
com essa nomeação.
14/1/1960. DSC03496, DSC03497
Superintendência da Sudene: Posse hoje de Celso Furtado
Destaque para a nomeação de Celso Furtado, que será ao meio-dia no
gabinete do ministro da Justiça.
16/1/1960. DSC03499, DSC03500, DSC03502, DSC03503, DSC03504
Celso empossado na Sudene
Solenidade de posse de Celso Furtado, tendo em seguida a íntegra do seu
discurso como superintendente da Sudene, em que ressalta a importância da
integração entre os estados nordestinos.
16/2/1960. DSC03505
Sudene é meta da integração nacional, afirma Lúcio Meira
Representante do BNDE afirma que “sua” instituição colaborará com a Sudene
no que for necessário para obter êxitos no que a Superintendência está se
propondo. Ele ainda comenta a respeito do papel de integração nacional que está
se desenvolvendo na Sudene.
29/3/1960. DSC03506
Governo terá de indenizar flagelados do Jaguaribe: relatório da Sudene a JK
Durante 20 horas seguidas, Celso Furtado acompanhou a catástrofe de Orós,
afirmando posteriormente a necessidade de reorganizar a economia local e
indenizar as populações atingidas.
31/3/1960. DSC03508
Catástrofe mudou planos da Sudene
A catástrofe de Orós fez mudar os planos da Sudene em relação ao
desenvolvimento do Nordeste, onde ações desse órgão visarão minorar as trágicas
e imprevisíveis consequências da calamidade.
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15/4/1960. DSC03510
Sudene é, hoje, uma realidade pujante.
Em entrevista ao jornal, o governador de Alagoas destaca a atuação brilhante
de Celso Furtado nos assuntos do Nordeste, bem como os êxitos nas reuniões
realizadas pela Sudene.
7/5/1960. DSC03511, DSC03512
Celso Furtado levou ontem para a nova capital Plano Diretor da Sudene
Com 300 páginas e nove capítulos, o Plano Diretor seguiu para Brasília, onde
o presidente JK o encaminhará ao Congresso nacional.
2/7/1960. DSC03513, DSC03514
Planos de colonização da Sudene não sacrificarão as comunidades regionais
O exame das emendas ao Plano Diretor da Sudene, apresentadas por Gilberto
Freyre, representante do ministério de Educação no Conselho Deliberativo,
provocou vários debates e trouxe à discussão diretrizes e linhas de ação que a
Sudene adotou, ao planejar a aplicação dos investimentos do governo federal ao
Nordeste.
3/9/1960. DSC03515, DSC03518
Urgência para o projeto que destina 1 bilhão à Sudene
Urgência para aprovação dos projetos de interesse da Sudene se faz necessária,
uma vez que a demora pode trazer dificuldades para o Nordeste, já que essa
experiência negativa ocorreu no ano anterior.
5/10/1960. DSC03622
Sudene só tem sentido fora de toda política: diz Celso Furtado
Conforme Celso Furtado, a Sudene nasceu de maneira extrapartidária, e deve
continuar dessa forma para obter êxitos.
8/10/1960. DSC03623
Sartre chegou ao Recife em trânsito para Europa
Encerrando sua visita ao Brasil, chegaram ao Recife, em trânsito para a
Europa, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Eles não fizeram nenhum
pronunciamento a respeito da passagem pelo Brasil.
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9/10/1960. DSC03626
Sartre regressa irritado: No grande hotel “não estava para viagem”
Sartre regressou sem dar nenhuma entrevista, e se mostrou bastante
preocupado e irritado.
8/12/1960. DSC03628
Celso Furtado crê no bom governo de Jânio Quadros
Celso Furtado defende Sudene ao ser entrevistado num programa de
Também afirmou que confia na boa administração de Jânio Quadros.

TV.

8/12/1960. DSC 03053
Sudene e região
Matéria sobre as contribuições da Sudene para o desenvolvimento da Região
Nordeste. Principalmente no que se refere ao aumento da competitividade
entre as regiões brasileiras.
10/12/1960. DSC03629, DSC03631
Sudene ameaçada se Congresso não votar o “Plano Diretor”
A Sudene poderá perder mais um ano nas suas atividades básicas para todo
o Nordeste se o Congresso não votar, imediatamente, o Plano Piloto do órgão
criado pelo governo para coordenar a política de desenvolvimento regional.

Diário de Pernambuco
1961

8/2/1961. DSC03270
Celso Furtado pediu demissão da Sudene: aguarda resposta de JQ
A carta de demissão de Celso Furtado da Sudene, sendo o principal motivo
do pedido o fato de ele não querer ser mensageiro de qualquer corrente política.
17/2/1961. DSC03276
Nordeste não pode continuar na condição de enteado pobre da rica comunidade nacional
O movimento para soerguimento e integração da Região Nordeste no cenário
brasileiro, tendo como as principais lutas o fim do subdesenvolvimento e
consequentemente a melhora das condições de vida da população.
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2/3/1961. DSC03284
Apoio à Sudene
O apoio do presidente João Goulart aos trabalhos desenvolvidos na Sudene.
13/5/1961. DSC03291
Sudene e congresso
Os entraves à aprovação do Plano Diretor pelos congressistas.
25/5/1961. DSC03292
Cid em João Pessoa: “Nordeste tem o direito de crescer dentro de um Brasil unificado”
Fala que, para um desenvolvimento mais expressivo do Nordeste, é preciso
que haja pontos de convergências entre as diversas opiniões.
13/7/1961. DSC03300
Celso: enorme interesse dos EUA pelo Nordeste
Os interesses dos administradores estadunidenses em apoiar o projeto de
desenvolvimento brasileiro.
15/7/1961. DSC03302, DSC03303
Kennedy garantiu a Celso todo apoio dos EE.UU. ao Nordeste
A vinda de técnicos e de recursos financeiros americanos com o objetivo de
viabilizar o projeto de desenvolvimento nordestino.
20/7/1961. DSC03310
Rússia promete colaborar para o desenvolvimento do Nordeste
A disponibilidade do governo soviético em colaborar para o desenvolvimento
do Nordeste por meio da parceria de técnicos brasileiros e soviéticos.
22/7/1961. DSC03313, DSC03314
Celso não pediu ajuda aos EUA: expôs Sudene
A possibilidade da criação de uma linha de crédito liderada pela ONU e OEA
para ajudar a Sudene a reverter o estado iníquo da Região Nordeste.
2/8/1961. DSC03316
Ted Kennedy crê em soluções do governo do estado e da Sudene; EE.UU. vão ajudar
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A repercussão da passagem de Ted Kennedy pelo Recife e da sua crença de
que a Sudene e governo estadual, junto com a contribuição norte-americana,
solucionarão problemas nordestinos.
13/9/1961. DSC03317
Diretoria da UNE pede a JG permanência de Celso Furtado
Os interesses da diretoria da UNE em apoiar Furtado, e do seu pedido de
permanência a João Goulart.
20/9/1961. DSC03320
De todo Nordeste chegam mensagens de apoio ao economista Celso Furtado
A vontade popular de que Celso Furtado permaneça à frente da Sudene.
12/10/1961. DSC03321, DSC03324
Diz Celso Furtado: novo governo apoia totalmente Sudene
As principais preocupações do governo JG com o Nordeste e dos entraves ao
desenvolvimento desta região.
17/10/1961. DSC03325
Celso Furtado e Almino Afonso defenderam a reforma agrária
A defesa feita por Furtado da reforma agrária e sua crítica à estrutura
agroaçucareira nordestina.
5/11/1961. DSC03329
Celso Furtado: Sudene dará ao Nordeste nova estrutura agrária
Os projetos de reforma agrária que estariam bem encaminhados e os projetos
estruturadores desenvolvidos pela Sudene.
6/12/1961. DSC03330
Plano da Sudene não é subversivo: Celso
A reportagem trata da impossibilidade do plano da Sudene ser subversivo;
do fato de que aglomerados de operários sejam sinônimo de perigo; e de algumas
emendas que são de interesse da população em geral.
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7/12/1961. DSC03333, DSC03334
Recife parou ontem uma hora para defender Plano Diretor da Sudene
Relata o protesto na capital pernambucana contra a mutilação do Plano
Diretor, estando os manifestantes primeiramente a favor da instituição Sudene.
Diário de Pernambuco
1962

5/4/1962. DSC01244, DSC01245
Cid adverte que a política executiva da Sudene pode ser golpe fatal no federalismo
As críticas do governador Cid Sampaio às políticas adotadas pela Sudene.
Para ele, a atuação do órgão enfraquece a ação dos governos estaduais e representa
perigo ao modelo federalista. A isto, Furtado respondeu que a Sudene é um órgão
federal e que, neste caso, só executa obras se o próprio estado envolvido não pode
fazê-las só. E que, além disso, todo seu escopo e linhas de ação estão definidas
por um Plano Diretor votado e aprovado pelo Congresso Nacional.
14/4/1962. DSC01246
Art. 34, do plano da Sudene, precisa logo ser esclarecido
Informa sobre a necessidade de a Sudene mostrar em detalhes como o art. 34
será colocado em ação. Esta foi a exigência de setores interessados no projeto de
lei, a saber, a Federação do Comércio Atacadista de Pernambuco.
18/4/1962. DSC01247, DSC01248
Comissão das “Ligas” ouviu Cid, D. Carlos, Costa e Silva e F. Falcão: hoje com Celso
Furtado e Pe. Melo
Reunião ocorrida com a Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída
pela Câmara Federal, para estudar a estrutura agrária do Nordeste e sua relação
com os problemas sociais da região.
20-21-22/4/1962. DSC01251
Recife é “Veneza” só em cartão postal: 300 mil pessoas têm sêde.
As dificuldades estruturais enfrentadas pelos recifenses, tal como a de
abastecimento de água em várias regiões da cidade. E os projetos da Sudene para
tentar sanar esses problemas.
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20-21-22/4/1962. DSC01253
Cônsul inglês opina sobre causas do atraso do NE
Entrevista com o cônsul inglês, que afirma que no passado a Inglaterra já fez
muito pelo Nordeste e que os altos índices de desemprego dificultam o progresso
da região. Sobre a questão do desenvolvimento regional, ele apenas se
pronunciará quando estiver a par dos projetos desenvolvidos pela Sudene.
10/5/1962. DSC01254
Gilberto Freyre: O perigo está na morosidade burocrática
Nesta matéria, o sociólogo aponta que a burocracia é mais perigosa do que
o comunismo para o Nordeste. Para ele, a Sudene não conseguiu, até o
momento, articular de forma eficiente seu papel de órgão supraestadual de
planejamento, coordenação e supervisão.
2/6/1962. DSC02809
A indústria nacional, a Sudene e o desenvolvimento do Nordeste
A possibilidade de que o objetivo da Sudene seja evitar o desenvolvimento
do Nordeste, e quais são os métodos para que isto seja alcançado.
5/6/1962. DSC02812
Assinados ontem na Sudene os primeiros convênios da Aliança para o Progresso
Os recursos oriundos dos convênios com a Aliança para o Progresso. Com um
montante de 131 milhões de dólares para serem usados em projetos de
abastecimento de água e campanhas de saúde.
24/6/1962. DSC02816
Aliança para o Progresso difere do Plano Marshall e é programa de construção
Os objetivos da Aliança para o Progresso, que seria um programa de
construção e fomento do desenvolvimento latino-americano.
30/9/1962. DSC03012
O segundo plano da Sudene
As ações da Sudene a partir do segundo Plano Diretor. Os principais objetivos
são: a) criação básica de infraestrutura; b) aperfeiçoamento do fator humano; c)
ampliação do sistema produtivo; e d) investimento em projetos de melhoria do
bem-estar da população.
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3/10/1962. DSC03013
A Sudene e o Nordeste
O planejamento como mecanismo que pode proporcionar desenvolvimento
gradual, mas seguro.

Diário de Pernambuco
1963

5/2/1963. DSC02633
Frente nacionalista lançará manifesto e dará apoio à Sudene
Manifestação de apoio dado à Sudene. Defesa principalmente da autonomia
da instituição e não intervenção na política exterior dela.
11/4/1963. DSC02642
Celso Furtado fez relatório e deu ênfase ao apoio da “Aliança”
Os projetos comuns entre Sudene e a Aliança para o Progresso.
17/5/1963. DSC03018
Celso Furtado pede ALALC com sentido latino-americano
Aqui repercute as metas de Celso Furtado com o Plano Trienal. A saber,
planificação da economia brasileira, manutenção da taxa de crescimento
produtivo e diminuição gradual do processo inflacionário.
4/7/1963. DSC03043
Goulart empenhado em receber cooperação estrangeira, diz Celso
A possibilidade de acordos entre estados e outras nações, mas com o adendo
de que não haja interferência dos últimos na política interna.
18/7/1963. DSC03046
Gilberto Freyre crê nas possibilidades da “Aliança”
Freyre diz acreditar na “Aliança” e mostra como ela pode ser benéfica para
o desenvolvimento educacional e na área de cooperação, e também na mudança
de ideias vigentes na região.
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7/8/1963. DSC02841
Celso: Sudene não aplica dinheiro sem concorrência
Furtado fala das denúncias contra a Sudene no que diz respeito à compra de
equipamento sem licitação pública. Celso nega tudo e diz que esse tipo de
campanha para desmoralizar a instituição é perda de tempo.

Diário de Pernambuco
1964

11/1/1964. DSC02344, DSC02345
Energia de Paulo Afonso chegará a Fortaleza em 64: promete Celso
Panorama geral das políticas da Sudene para o ano de 1964, com destaque
para a ampliação do setor energético, que possibilitará a chegada da energia de
Paulo Afonso a Fortaleza.
18/2/1964. DSC02348
Sudene confia no futuro da pesca no NE: lagosta e atuns
Sudene, via investimentos e intensificação em pesquisas, espera obter bons
resultados no setor pesqueiro no ano de 1965.
29/2/1964. DSC02349, DSC02350
Lincoln Gordon no Recife: encontro hoje com Furtado
Lincoln Gordon se reune com Celso Furtado para discutir a situação
nordestina, ao mesmo tempo oferecer juntamente com o governo norteamericano ajuda para desenvolver a região.
1/3/1964. DSC02353, DSC02355
Gordon: Interesse profundo de Kennedy pelo Nordeste
Na cerimônia de conclusão da turma de economia no Recife, Lincoln Gordon
discursou, apontando a preocupação e sensibilidade do falecido John Kennedy
em relação aos problemas e desafios do Nordeste brasileiro. Sua contribuição foi
de grande valia para a América Latina e o mundo, deixando a semente de
esperança.
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21/3/1964. DSC02358
Atuação da Sudene, em 1964, será marco decisivo, afirmam técnicos
Técnicos da Sudene preveem para o ano de 1964 grandes realizações, como o
aumento de fornecimento de energia elétrica, construções de estradas e pesquisas
avançadas para a agricultura, dentre outros, o que será um marco decisivo.
19/5/1964. DSC02362
Paulo Guerra: Sudene fracassou na gestão do sr. Celso Furtado
Paulo Guerra, em entrevista, analisa alguns pontos do governo anterior e
declara que a Sudene na gestão de Celso Furtado fracassou em seu terreno
objetivo. Ele ainda afirma que o marxismo contaminou a referida instituição.
9/7/1964. DSC02879
Sudene e Estados Unidos poderão garantir desenvolvimento do sertão sanfranciscano
(Notas de Sebastião W de Araújo)
Comparativo da situação do sertão, de 20 anos atrás com os dias atuais.
Destacam-se as ligações entre os municípios da região via grandes obras nas
rodovias. No entanto, ainda há grandes desafios, como o da eletrificação, onde
a atuação do novo superintendente será decisiva.
9/7/1964. DSC2880
Sudene enviará 60 tons. de alimentos para população do RGN e Paraíba
Sudene entra em ação para ajudar os estados do RGN e da Paraíba, atingidos
por inudações. Dentre suas ações estão o fornecimento de alimentos e reparações
de pontes, estradas e habitações.
4/8/1964. DSC02881
Sudene deve retomar projeto do Maranhão e eletrificar 73 comunidades rurais
Com o novo superintendente, Sudene retomará projeto de eletrificação do
Maranhão, beneficiando 75 cidades. Projeto este que estava paralisado, e a partir
da ação da nova superintendência ganhará novo fôlego, juntamente com a
elaboração de outros, abarcando diferentes setores.
5/8/1964. DSC02884
Sudene está em boas mãos e será dinamizada, diz Lomanto
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Governador da Bahia afirma que a nomeação de João Gonçalves para
superintendência da Sudene foi acertada. Segundo ele, a Sudene precisa ser
dinamizada, transformada em um instrumento de planejamento regional, e
João Gonçalves é a pessoa certa para conseguir tal objetivo.
22/9/1964. DSC02997
Ajuda nipônica será oferecida à Sudene
Visita de japoneses ao Recife visa desenvolver intercâmbio Japão-Nordeste.
Autoridades do Japão participarão de inspeções em obras, ao mesmo tempo
em que contatos serão feitos com os diretores da Sudene para se estudar a
possibilidade de cooperação.
7/10/1964. DSC03001
A Sudene e o problema rodoviário nordestino
Diante da situação precária do sistema rodoviário nordestino, o que se tem
são entraves e dificuldades em liberar as verbas por parte da Sudene, dificultando
a realização de obras, o que possibilitaria a melhora da situação atual de nossas
rodovias.
28/10/1964. DSC03010
A Sudene no caminho certo
Crítica à atuação da Sudene na gestão anterior, no que diz respeito ao
abastecimento de alimentos na região. Ao mesmo tempo, o superintendente
promete novas ações para superar, segundo ele, o tempo perdido e desenvolver,
sobretudo, o setor de pescado.
12/11/1964. DSC03467
Sudene interessada no projeto do governo para mudar a estrutura agrária canavieira
Superintendente da Sudene, por meio de ofício dirigido ao governador de
Pernambuco, demonstrou interesse em mudar as estruturas canavieiras do
estado, podendo ainda ter a colaboração internacional nesse projeto.
20/11/1964. DSC03468
Presença de Castelo reafirmou interesse pela Sudene e NE
Em visita a Pernambuco, o presidente Castelo Branco observou os problemas
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e desafios do Nordeste, mostrando interesse em solucioná-los juntamente com
a Sudene.
24/11/1964. DSC03470, DSC03471, DSC03472
Sudene começou a elaborar o terceiro Plano Diretor
Sudene inicia reunião para coletar informações e elaborar o terceiro Plano
Diretor, previsto para o primeiro semestre de 1965.
8/12/1964. DSC03475
Sudene iniciará ano novo com problemas resolvidos
Superintendente deseja iniciar o ano de 1965 com todos os problemas
resolvidos, além de nomear pessoas para os cargos que ainda estão vagos.
30/12/1964. DSC03476, DSC03480
Sudene mudará feição social do NE dentro de 5 ou 10 anos
O superintendente da Sudene, João Gonçalves, em reunião realizada em São
Paulo, afirmou a necessidade de programas que preparem a região nordestina
para “a grande virada dos próximos 5 ou 10 anos”. Para isso contará com a
colaboração internacional.
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Jornal do Commercio
1958

1/4/1958. DSC00012, DSC00014
Ameaçada toda a estrutura econômica do Brasil: direito de greve e previdência social
inquietam as classes que produzem
Cobertura da reunião do conselho de representantes da Confederação
Nacional do Comércio. Dá especial atenção ao “perigo” que representam projetos
de natureza econômica e social em tramitação, como os relativos ao direito e
greve e a alterações no sistema previdenciário.
1/4/1958. DSC00015
Grupo da Federação vai estudar projetos de natureza econômica
Notícia da criação do Grupo de Estudos Legislativos, em Pernambuco, por
iniciativa da Federação das Indústrias.
2/4/1958. DSC00017
Disparidades Regionais: Codepe estuda múltiplos aspectos do problema
Noticia estudo do Codepe sobre as disparidades regionais e situação de
fragilidade do Nordeste, sugerindo como principal medida a ser tomada uma
concentração de esforços na industrialização da região.
3/4/1958. DSC00018
Necessário desenvolver, na região, mais objetivo espírito de comunidade
Cobre a estada de Michael Sapir, economista, conselheiro da ONU junto ao
BNB (Etene) e GTDN. Para Sapir, era possível que organizações públicas e privadas
criassem um movimento de autodesenvolvimento do Nordeste, que também
serviria para pressionar o governo federal. Percebe maior preocupação do governo
central com a região, lamentando que a seca tenha atrapalhado os planos.
4/4/1958. DSC00019
Experiência pioneira em Mamanguape: Levantamento de dados sobre potencial
econômico do Vale
Noticia estudo do GTDN sobre o potencial econômico do Vale do
Mamanguape, na Paraíba. O estudo foi iniciado com pesquisas hidrogeológicas
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e tinha como objetivo estabelecer um plano piloto para a região. O estudo
também contava com participação da Unesco.
6/4/1958. DSC00020, DSC00022
Parfisal conspira contra o Nordeste
O jornalista comenta a falta de comprometimento de Parfisal Barroso (PTB),
ministro do Trabalho, com o Nordeste, salientando as perdas para a região no
âmbito do Instituto do Açúcar e do Álcool. À época, o ministro andava se
desentendendo bastante com JK.
9/4/1958. DSC00024
O Nordeste desprevenido
Entrevista com o ex-ministro da Viação e Obras Públicas, José Américo de
Almeida. O ex-ministro sugere medidas preventivas contra a ameaça constante
da seca e sugere uma culpa política por essa falta de prevenção, em razão dos
vícios dos representantes nordestinos no parlamento.
10/4/1958. DSC00025, DSC00026
Mercado Comum Latino-americano
Notícia do apelo do recém-eleito presidente da Argentina, Arturo Frondizi,
em prol de uma cooperação com o Brasil na construção de uma política comum
para a América Latina, que também era estudada no âmbito da Cepal. No
encontro com Frondizi, JK pôde colher a opinião do representante argentino
sobre a renovação das relações diplomáticas entre Brasil e a URSS.
11/4/1958. DSC00027
Improvisação, fator de atraso para a região: urge planificação
Cobertura de reunião ocorrida na Federação das Indústrias, promovida pelo
Centro das Indústrias, com destaque para a palestra de seu então presidente Cid
Sampaio. Em sua exposição, o engenheiro destacou tópicos como: o contraste do
consumo entre Norte e Sul; a industrialização; o projeto da refinaria em
Pernambuco; o planejamento e o combate à pobreza e à miséria.
11/4/1958. DSC00028
Política e estiagem
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O editorial apela aos políticos pernambucanos, em especial o governador, para
que não percam de vista a tragédia econômica e humana vivida em razão das
secas naquele momento. O motivo do apelo deve-se à proximidade das eleições
estaduais no estado.
12/4/1958. DSC00029
Debates na sessão da Câmara em torno do problema da seca
Entre enérgicos discursos sobre o flagelo da seca, JK é convidado pelo
deputado Oswaldo Lima para retirar o Viscount da habitual rota de Brasília e
voar ao Nordeste, a fim de enfrentar o drama das populações, vagando sem
rumo e sem amparo – este apelo, segundo Lima, é feito em nome de 14 milhões
de nordestinos.
15/4/1958. DSC00030
No Recife, o deputado Josué de Castro: É necessário que os 15 milhões de nordestinos
tomem real consciência de sua força política
O deputado Josué de Castro, então presidente da Ascofam, coloca o problema
das secas como decorrente da falta de representação política nordestina na
política nacional. “O desequilíbrio político entre o Sul e o Norte é a grande causa
de nossas desgraças.”
17/4/1958. DSC00031
Vem ao Nordeste o Sr. Juscelino
Visita de JK ao Nordeste, abril, 1958.
18/4/1958. DSC00032
Programa completo do Sr. Kubitschek
Itinerário da viagem de JK ao Nordeste. O presidente chegaria no dia 18 a
Poço da Cruz, a fim de visitar a zona da seca, de onde partiria para Recife no
mesmo dia e, finalmente, regressaria ao Rio.
19/4/1958. DSC00033
Em Poço da Cruz, impressionado com o que observara: Presidente promete abrir ainda
hoje crédito de 2 bilhões contra as secas
Na visita, Juscelino Kubitschek declara que o problema das secas é “o maior
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da nação”. Declara ainda: “[...] depois de verificar tudo de perto, resolvi abrir
crédito [...] de dois bilhões, o que será feito amanhã, possivelmente. Assim
poderemos melhorar um pouco esta calamidade impressionante.” Contém foto
do presidente JK com alunos e professora de grupo escolar de Poço da Cruz.
20/4/1958. DSC00034, DSC00035
Nada faltará ao Nordeste, diz Juscelino
Noticia declarações do presidente JK, que comenta sua recente viagem ao
Nordeste e sua comoção com os problemas decorrentes da seca, como a fome. O
presidente anuncia ajuda por meio do envio de gêneros alimentícios, a ser feito
inclusive com a utilização de aviões comerciais, com o intuito de socorrer os
flagelados.
24/4/1958. DSC00036
O maior problema do Brasil
Editorial discutindo a visita recente do presidente JK ao Nordeste, região que
sofria com a “maior seca da história”, segundo o próprio presidente. O editorial
destaca a necessidade de “medidas preventivas” e declara esperar ações firmes do
governo federal, com o objetivo de remediar a triste situação do Nordeste.
30/4/1958. DSC00037
Reivindicações regionais
Editorial lembra uma série de reivindicações regionais, conforme o título.
Defende uma ação mais firme para que se tragam obras estruturadoras para a
região, cobra uma postura mais firme de órgãos como o BNB e esforços para que
a refinaria de petróleo seja instalada no estado de Pernambuco. Ressalta as
desvantagens dos estados nordestinos em relação aos outros estados da federação.
9/10/1958. DSC00589
Desenvolvimento Econômico da América Latina (nota)
A nota relata a reunião da Organização dos Estados Americanos (OEA), com
a intenção de estimular o programa destinado a criação de um Banco de
Fomento Interamericano.
14/10/1958. DSC00590
Mais uma casa de crédito em Pernambuco. Inaugurada solenemente, sábado, a
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Cooperativa Banco Nordestino LTDA.
Inauguração da Cooperativa Banco Nordestino LTDA. Faz parte do conjunto
das matérias que visam dar um panorama das iniciativas e do que se pensava
sobre a região antes da criação da Sudene.
15/10/1958. DSC00591
Desfeita a dúvida. O Estado Unidos reafirmam apoio à Operação Panamericana
Parte do conjunto de reportagens que tenta traçar um panorama da época,
a matéria trata do apoio americano a um esforço integracionista panamericano.
19/10/1958. DSC00593
Brasília como fator econômico do Nordeste
A matéria noticia conferência organizada pela Ordem dos Economistas do
Brasil, a ser realizada pelo banqueiro Dalvino Santos, tratando das relações
Nordeste-Brasília. Esta conferência tinha como um de seus objetivos iniciar
um ciclo de debates sobre o tema.
24/10/1958. DSC00594
Brasília contribuirá para que Nordeste tenha novas condições
A matéria trata das disparidades regionais do Nordeste e da necessidade de
“irradiação do progresso”. Traz aquilo que foi apresentado na conferência do
banqueiro Dalvino Santos sobre as relações Brasília-Nordeste, contendo um
depoimento do próprio.
30/10/1958. DSC00595
Pernambuco vai defender a necessidade de política especial para o Nordeste
Exame do programa de estabilização monetária e o projeto de reforma
cambial pela Confederação Nacional da Indústria.

Jornal do Commercio
1959

1/4/1959. DSC00016
Assistência técnica às indústrias
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Fundação do núcleo de assistência técnica às federações do Nordeste
(Confederação Nacional da Indústria), com sede no Recife.
1/4/1959. DSC00017
Seminário de Garanhuns já tem temário concluído: oito países convidados
Com direção de Celso Furtado e a participação de vários países, o Seminário
de Garanhuns discute as possibilidades de investimentos para o Nordeste.
1/4/1959. DSC00018
O Nordeste continua esquecido
Importância do Seminário de Garanhuns para discutir melhorias para uma
região tão castigada e esquecida pelo restante do País.
2/4/1959. DSC00021
Perdão dos débitos fiscais para o contribuinte do Polígono das Secas
Projeto de lei visa beneficiar com isenções fiscais estados localizados na
região do polígono das secas. Uma maneira de fomentar benefícios para a
agricultura, comércio e indústria.
2/4/1959. DSC00022
Três unidades da federação possuem dez vezes mais bancos que o Nordeste
Destaque para a imensa desigualdade que há entre as regiões Nordeste e Sul
no que se refere aos estabelecimentos bancários, tendo o governo federal
contribuído para esta assimetria ao longo do tempo.
3/4/1959. DSC0023
A CAGEP e a Openo
Possível integração entre CAGEP e Openo, o que possibilitaria um maior
abastecimento de gêneros alimentícios para o Nordeste.
4/4/1959. DSC00024
Presidente decidido a recuperar o Nordeste
Senador Ruy Carneiro expõe sua opinião sobre Juscelino Kubitschek,
destacando que o presidente é sensível às necessidades do povo nordestino,
estando empenhado no êxito da Openo.
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4/4/1959. DSC00025
A riqueza sulista e o Nordeste
Em entrevista, João Goulart evidencia a gigantesca desigualdade entre Sul
e Nordeste, tendo o segundo enriquecido o primeiro, quando deveria ser o
contrário. Sua visão se volta para a necessidade de ações em benefício da região
nordestina.
5/4/1959. DSC00026
Juracy Magalhães propõe ação unificada dos políticos do Nordeste
Em visita a Pernambuco, Juracy Magalhães discute com o governador
pernambucano, Cid Sampaio, melhorias para o Nordeste.
5/4/1959. DSC00028
Notícias diversas de interesse para Pernambuco e Nordeste
Informações destacando alguns benefícios para os estados nordestinos.
7/4/1959. DSC00029
Quem dá e torna a tomar...
Crítica a Openo e a suas ações, destacando que sua criação saiu cara para a
região nordestina.
7/4/1959. DSC00371
Federação cede local para sede do Codeno
Federação das Indústrias de Pernambuco cede espaço para instalação do
Codeno.
8/4/1959. DSC00372
Dom Mariano consegue ajuda para a diocese de Pesqueira
Após algumas viagens, Dom Mariano consegue recurso para o Nordeste e,
em especial, para Pesqueira.
8/4/1959. DSC00373
Estender a Operação Nordeste à Amazônia: apelo
O senador Cunha Melo reivindica ações por parte do governo federal para a
Amazônia, região que abriga muitos flagelados nordestinos.
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9/4/1959. DSC00374
O projeto da Sudene ainda bem devagar
Entraves para a criação da Sudene.
9/4/1959. DSC00375
Especialistas chegam para o Codeno
Especialistas chegam ao Recife para compor Conselho de Desenvolvimento
do Nordeste.
9/4/1959. DSC00376
Redenção sem verbas
Corte de verbas para o Nordeste traz decepção ao nordestino, que começa a
ver a Openo como um órgão que apenas oferece palavras e promessas, não
atendendo aos anseios do Nordeste.
10/4/1959. DSC00377
Diretor executivo da Codeno deverá chegar amanhã
Chegada de Celso Furtado ao Recife, em companhia de economistas da
Confederação Nacional da Indústria.
12/4/1959. DSC000378
Distribuição da renda nacional e o problema do Nordeste e da Amazônia
Estudo sobre distribuição de renda no Brasil mostra os grandes
desequilíbrios que assolam o País, com necessidade de mais recursos para o
Amazônia e para a região do polígono das secas. Ações federais com aplicação
em empreendimentos prioritários possibilitarão um maior equilíbrio
nacional.
12/4/1959. DSC00379
Empolgado São Paulo com a Openo, o nacionalismo e a reforma agrária de base
Em entrevista ao Jornal do Commercio, o deputado Germinal Feijó afirma
que a Openo foi bem recebida em São Paulo e que a população deste estado se
interessa pela superação do atraso regional do Nordeste. Germinal Feijó também
comentou questões como o nacionalismo e a reforma agrária.
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19/4/1959. DSC00596
O 3º. Distrito Naval deverá integrar-se na Openo, diz o comandante, chegado ontem
Comandante do 3º Distrito Naval afirma seu apoio a Openo, destacando
que o desenvolvimento do Nordeste é imprescindível.
19/4/1959. DSC00597
É preciso rever normas e princípios na política econômica do Nordeste
Presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal declarou seu
apoio à Operação Nordeste, destacando que o governo federal compreendeu a
gravidade da situação do Nordeste e que o desenvolvimento industrial é de
extrema importância para corrigir as desigualdades regionais.
19/4/1959. DSC00598
Observadores estrangeiros estarão presentes na Reunião de Garanhuns
Representantes de vários países estarão presentes no Seminário de Garanhuns,
com o objetivo de discutir a possibilidade de investimentos para a Operação
Nordeste. O evento também contará com conferências sobre temas tecnológicos.
21/4/1959. DSC00599
Governadores (9) virão ao Recife
Celso Furtado expõe os planos da Openo, em que afirma que o de recuperação
do Nordeste está baseado num tripé: ampla irrigação, pavimentação e energia
elétrica. Para discutir diversos temas e participar da inauguração do Codeno,
estarão presentes no Recife nove governadores, o presidente da República,
deputados, senadores e outras autoridade federais.
21/4/1959. DSC00600
O Codeno será instalado sábado – na mesma data inaugura-se o seminário
Inauguração do Codeno e do Seminário de Garanhuns deixam o dia
movimentado em Pernambuco. Eventos contarão com a participação de várias
autoridades nacionais e internacionais.
23/4/1959. DSC00601
Chegou o secretário-geral do seminário de Garanhuns: o “temerário” foi confirmado
Definidos os temas que serão abordados no Seminário de Garanhuns, com
destaque para os problemas industriais da região.
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24/4/1959. DSC00602
“Sudeno deverá suprir a falta de coordenação entre os órgãos federais”
Em visita ao Nordeste, o professor Barcelos Fagundes comenta sobre a Openo
e afirma que os órgãos federais terão oportunidade de se coordenarem tratando
de comum acordo dos problemas do Nordeste.
24/4/1959. DSC00603
Secretario do Codeno hoje no Recife
Chegada de Celso Furtado ao Recife, local onde residirá e executará seus
trabalhos em benefício do Nordeste.
25/4/1959. DSC00605, DSC00606
O Recife atrai as atenções políticas: Codeno instala-se
Meios políticos voltam suas atenções para o Recife, onde será inaugurado o
Codeno e serão realizadas importantes reuniões.
25/4/1959. DSC00607
Nordeste, problema nacional
Criação da Openo renova a esperança de ver um Nordeste melhor, uma vez
que corresponde aos anseios da população. A preocupação do governo federal em
encarar o Nordeste como uma de suas metas vem demonstrar que a questão
nordestina é, acima de tudo, nacional.
26/4/1959. DSC00608
Openo instalou-se, presentes JK e 9 governadores
Informações a respeito da cerimônia de instalação da Openo, com destaque
para a presença de governadores dos estados nordestinos, Celso Furtado e do
presidente da República.
28/4/1959. DSC00616
Há descrença no Nordeste quanto à ação da Openo
Em entrevista, o deputado Aluízio Alves afirma que observou pessimismo
no Nordeste em relação à instalação da Openo.
28/4/1959. DSC00617
Pernambuco vai ser sede da reunião da Cepal
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Recife é escolhido para sediar o congresso anual da Cepal, que promoverá
curso com duração de três meses.
28/4/1959. DSC00618
São Paulo vai colaborar orientando o Nordeste sobre erros que cometeu
Com a experiência de ser o estado mais industrializado do País, São Paulo
mostrará ao Nordeste onde não se deve errar. Isto revela preocupação em
solucionar problemas nordestinos, que são problemas nacionais.
28/4/1959. DSC00619
Seminário de Garanhuns faz surgir ideias diferentes sobre quais seriam as
melhores soluções para o desenvolvimento do Nordeste, opondo Celso Furtado
a Artur Rios.
30/4/1959. DSC00621
A orientação da economia do Nordeste
Debate em torno das teses de Celso Furtado, defendidas no Seminário de
Garanhuns, com a ideia de que o Nordeste poderá ser útil à nação, e não apenas
um fardo.
30/4/1959. DSC00622
Plano que causa estranheza
Plano de Celso Furtado para desenvolver o Nordeste gera debates e críticas,
irritando o mentor do projeto. A oposição afirma que não se pode observar o
desenvolvimento pelo prisma exclusivo da economia.
2/4/1959. DSC03399, DSC03401
O projeto da Sudene devera ser emendado
Reportagem revela que a Confederação Nacional do Comércio, por
intermédio do seu representante Severino Maia, fez algumas ressalvas ao plano
de criação da Sudene, como a introdução da câmara dos comerciários no seu
conselho, entre outras ressalvas aprovadas pelo pleno.
14/4/1959. DSC03402, DSC03403, DSC03404, DSC03405, DSC03406
Instalação da Openo: dia 24 presente JK
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No gabinete de reuniões do BNDE, reuniu-se o grupo de trabalho formado
para dar providências à criação da Openo, com presenças ilustres. Celso Furtado
especificou, na reunião, que a Openo dependeria enormemente de financiamento
externo, sem chegar a uma quantia exata. Também foi marcada para o dia 24 a
instalação da Openo no Recife, em um evento que contarácom a presença do
presidente. A CNI demonstrou todo o seu apoio à empreitada.
26/4/1959. DSC03407, DSC03408, DSC03409, DSC03410
Openo será desenvolvida em 3 frentes, afirmou o economista Celso Furtado
Íntegra do discurso improvisado na inauguração do Seminário de Garanhuns,
em que Celso Furtado esboçou rapidamente as linhas gerais do plano de
desenvolvimento da Operação Nordeste, que seriam três: ordenação dos
investimentos públicos, integração econômica e a organização interna da Openo.
26/4/1959. DSC03411
À estrutura agrária nordestina são indicadas duas soluções no seminário (Garanhuns)
da indústria
Em grupo de trabalho voltado para o estudo da estrutura agrária do
Nordeste, coube ao sociólogo José Artur Rios a análise da atual situação da
agricultura no Nordeste. Expôs uma análise dos dados já existentes, de
demografia, geografia, agricultura e economia. Foram apresentadas as seguintes
conclusões: 1) Planejamento ordenado da agricultura e indústria para
modificação da atual estrutura e 2) desapropriação das áreas férteis e colonização
por agricultores que trabalhem na produção de alimento para demanda regional.
26/4/1959. DSC03412
Onze documentos básicos serão discutidos no Seminário de Garanhuns
Matéria mostra o primeiro dos onze documentos a ser estudados no
Seminário, a tese de Celso Furtado “Orientação da economia do Nordeste”.
29/4/1959. DSC03413, DSC03414
Celso Furtado, vendo sua tese contestada, perdeu a calma e a serenidade
Matéria noticiando o grande debate após a apresentação da tese de Celso
Furtado sobre a situação econômica do Nordeste, havendo vários presentes que
apresentaram indagações e críticas às suas proposições, tais como o deslocamento
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e colonização de novas fronteiras agrícolas no Maranhão e Goiás, e a verdadeira
causa da crise açucareira no Nordeste. Estes fatos fizeram Furtado perder a calma.
11/7/1959. DSC03420
Codeno: 5 itens já articulados
Em reunião, Celso Furtado diz que cinco itens importantes estão articulados
no Codeno: plano de eletrificação, rodoviário, irrigação, orçamento e liberação
de verbas. A matéria comenta reportagens de dois jornais do Rio sobre o Codeno,
sendo um favorável e outro contra.
25/8/1959. DSC03423, DSC03424
Celso Furtado e Lott ontem em conferência
Encontro entre Celso Furtado e o marechal Lott, no qual Furtado apresenta
a proposta de desenvolvimento do Codeno e indaga a posição do marechal, se
favorável ou contrária. O marechal vai concorrer à eleição no ano seguinte e
preferiu se abster alegando que a favorecimento ou não a uma proposta como
aquela poderia causar um clima separatista no Brasil.
19/9/1959. DSC03427
Desmentido de Celso Furtado
Nota em que Celso Furtado desmente a notícia que vinha circulando de
que poderia se candidatar a vice-presidente.
20/9/1959. DSC03428, DSC03430
Openo corre risco de transformar-se em conto de fadas
Em discurso na tribuna da Câmara, o deputado Fernando Ferrari dá o seu
testemunho da situação do Nordeste, de onde acaba de retornar. Disse que,
entre os mais necessitados, são cada vez menores as esperanças de que a realidade
seja alterada. Por isso, fez um apelo ao governo federal para que se dê à Openo
condições de provocar mudanças mais palpáveis para aqueles que mais precisam
dela. Senão, corre-se o risco da mesma se tornar “um conto de fadas”.
27/9/1959. DSC03431
Para preservar o DNOCS, poder-se-á pôr fim na Sudene
Em manobra política feita com o intuito de prejudicar a criação da Sudene,
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o senador paraibano Argemiro Figueiredo conseguiu, com o auxílio de outros
senadores, manter a autonomia do DNOCS, o que na pratica prejudica o campo
de atuação da Sudene.
2/10/1959. DSC03432, DSC03433, DSC03434, DSC03435
Furtado denuncia: poderosas forças contra a lei de irrigação do Codeno
Em reunião extraordinária do Codeno, Celso Furtado, entre outros
participantes, denuncia que políticos influentes nordestinos fazem manobras
para dificultar a aprovação da lei de irrigação feita pelo Codeno.
14/10/1959. DSC03436
O DNOCS, problema nordestino
Em editorial interessante, o jornal mostra que o DNOCS se tornou através dos
tempos uma instituição sem credibilidade, e as manobras operadas pelos seus
beneficiários no Senado podem acarretar no falecimento precoce da Sudene.
Haja vista que Celso Furtado já se pronunciou dizendo que se o projeto de
autonomia do DNOCS passar – o que não ocorrerá, uma vez que JK se pronunciou
dizendo que o vetará –, sairá do comando da Openo.
15/10/1959. DSC03437, DSC03439, DSC03440, DSC03441
Desgastará o PSD a incorporação do DNOCS à Sudene?
Reportagem sobre o emblemático embate entre os políticos favoráveis ao
continuísmo da velha política nordestina do DNOCS e os que querem mudá-la
por meio da Codeno e a favor de Celso Furtado.
22/10/1959. DSC03442
Circulos econômicos estão dispostos a prestigiar Celso Furtado no Codeno
Notas onde o autor expressa o prestígio dado à Celso Furtado pelos círculos
econômicos de Pernambuco.
28/10/1959. DSC03443
Muito do êxito da Openo dependerá do comportamento psicológico dos nordestinos
Interessante texto onde Telha de Freitas expõe o seu pensamento de que o
desenvolvimento do Nordeste também dependerá de uma mudança de
comportamento dos próprios nordestinos em relação à região.
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1/11/1959. DSC03445
Não iremos conduzir uma bandeira falsa: Furtado sobre emendas à Sudene
Em discurso proferido no Curso de Treinamento em Problemas do
Desenvolvimento Econômico, realizado pela Cepal no Recife, Celso Furtado
chegou a se emocionar ao debater sobre as dificuldades políticas para integralizar
a Openo no âmbito federal.
1/11/1959. DSC03446, DSC03447
Apoio geral ao executor da Operação Nordeste no sul e nesta região
Matéria ressaltando o apoio de diferentes setores da sociedade à Openo e ao
seu dirigente Celso Furtado.
12/11/1959. DSC03448
Confederação Nacional da Indústria reitera apoio à Openo e Celso Furtado
Matéria noticiando o apoio da CNI a Celso Furtado e à Openo
22/11/1959. DSC03450, DSC03451
Celso Furtado em São Paulo: processo do Nordeste, principal problema
Em palestra em fórum em São Paulo, Celso relata os problemas a serem
combatidos pela Openo.
30/11/1959. DSC03452, DSC03453, DSC03454
Quem manda na politica de vitória de Santo Antão? Passeata dos forasteiros detida
a cano de rifle
Na matéria, Antonio Callado mostra os problemas agrários do Nordeste, a
luta das Ligas Camponesas, e o coronelismo que impera no interior do Nordeste.
Jornal do Commercio
1960

4/3/1960. DSC00494
Inexiste antagonismo entre a industrialização do país e seu desenvolvimento agrícola?
Em carta oficial mensal, a Confederação Nacional da Indústria afirma que o
problema brasileiro não reside em uma industrialização excessiva, mas em uma
indústria agrícola que não a acompanha.
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5/3/1960. DSC00495
Técnicos da Sudene em visita ao núcleo do Etene, no BNB
Nota sobre Sudene, técnicos e visita ao BNB.
6/3/1960
É espoliado o Nordeste todo, diz Brizola
Segundo o senador Barros de Carvalho, o governador Brizola, em passagem
pelo Recife, afirmou que exigirá do presidente JK tratamento igual para todos
os estados brasileiros. Brizola acredita que a gestão de JK privilegia os estados
de São Paulo e Minas Gerais e o Distrito Federal. Caso seu pedido não seja
atendido, está disposto a romper com o governo federal.
6/3/1960. DSC00497
Andrade Lima pede ao presidente que libere verbas: seca
Em telegrama oficial enviado ao presidente JK, o deputado Andrade Lima
pede que o presidente libere verbas para os estados atingidos pela forte estiagem.
6/3/1960. DSC00498
O problema das secas na Paraíba, na administração Pedro Gondim
Matéria sobre a atuação do governador da Paraíba, Pedro Gondim, frente ao
problema das secas no estado. Segundo a matéria, o governador tem atuado de
forma exemplar, utilizando bem a estrutura estatal, aproveitando ao máximo os
atributos de cada secretaria, integrando os eixos federais, estaduais e municipais.
6/3/1960. DSC00499
Sudene participou dos estudos da borracha e é favorável ao projeto
Nota pequena.
8/3/1960. DSC00500
Primeira cooperativa de eletrificação rural no sertão do Nordeste
A vila de Itacuruba, localizada às margens do rio São Francisco, foi o lugar
escolhido pelo acordo de cooperação entre a OEA e o governo brasileiro. A
execução do projeto ficará a cargo da Sudene.
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8/3/1960. DSC03455
O eterno problema das verbas
Editorial ressaltando o problema das verbas federais que sempre faltam ao
Nordeste ou que acabam sendo usadas por poucos, como no caso do DNOCS,
apresentando baixo rendimento. O texto também fala que agora esse problema
não é só ressaltado por nordestinos, mas também por políticos do Sudeste.
9/3/1960. DSC00501
Nordeste visto à distância
Editorial critica a distância física (o DNOCS ficava sediado na capital) e técnica
do departamento. De acordo com o mesmo, a distância física somada à incapacidade
técnica dificultava a solução do problema da seca e cita como exemplo o episódio
em que o DNOCS dizia que já tinha se iniciado o inverno, e com ele a época de chuvas
no sertão, com o pedido contraditório do governador do Rio Grande do Norte de
mais verbas para a ajudar os municípios atacados pela seca prolongada.
10/3/1960. DSC00502
Um mal sem remédios
Editorial criticando o “empreguismo” (nepotismo) que assola todos os níveis
da administração pública. Diz que enquanto se usa o erário público para pagar
salários para amigos e familiares, muitas obras que deveriam ser feitas e
administradas por pessoal competente fica à mercê de indivíduos despreparados
e muitas vezes mal intencionados.
10/3/1959. DSC00503
Tratamento prioritário de bancos oficiais a fábrica de borracha de Pernambuco
Reportagem mostra um documento oficial do presidente JK pedindo que os
bancos oficiais deem prioridade à fábrica de borracha a ser instalada em
Pernambuco.
12/3/1960. DSC00504
Amparo ao artesanato do Nordeste num plano organizado pela Sudene
Sudene estuda plano para apoiar a difusão e a produção do artesanato
nordestino, por meio da criação de uma entidade que vise cuidar das
necessidades especificas desse grupo.
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13/3/1960. DSC00505, DSC00506
Eletrificação do Nordeste: Sudene liberou créditos
Extensão da rede de transmissão da CHESF para o Rio Grande do Norte e
liberação de verbas para a sua extensão em Teresina e Paraíba
15/3/1960. DSC00507, DSC00508
Expande-se o país, afirma Juscelino na sua mensagem
Em mensagem oficial, JK aborda inúmeros assuntos importantes como a
participação das Forças Armadas na manutenção da ordem, as próximas eleições
presidenciais, o comércio externo brasileiro, a Sudene e o desenvolvimento do
Nordeste, e o orçamento federal.
16/3/1960. DSC00509
Pode o governo anunciar: já estão lançadas as bases do desenvolvimento industrial
Em mensagem à Assembleia Legislativa, o governador Cid Sampaio aborda
a questão do desenvolvimento industrial do Nordeste e a participação de
Pernambuco na ampliação do setor industrial no Nordeste.
18/3/1960. DSC00510
Última mensagem presidencial
Editorial faz uma análise crítica da última mensagem presidencial.
20/3/1960. DSC00511, DSC00512
Problemas do Nordeste postos agora em relevo na mensagem presidencial
Reportagem analisando a última mensagem presidencial, mais
particularmente nos pontos sobre o Nordeste, a CHESF e a Sudene
20/3/1960. DSC00514
Uma população ao desamparo
Editorial criticando a falta de ação da Sudene. Segundo o texto, a Sudene tem
falado muito sobre o que se deve fazer no combate as secas, anunciando planos
e verbas, mas não agiu ainda.
22/3/1960. DSC00516
Convênio é de importância, diz Furtado
Reportagem com Celso Furtado, na qual o economista diz ser importante o
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convênio firmado entre a Sudene e o Ministério da Agricultura, principalmente
no que tange à execução do plano de metas feito pela Sudene para o Nordeste.
23/3/1960. DSC00520
Um apelo à Sudene: Prioridade à fábrica de tecidos de Goiana
Miguel Santos envia requerimento à Sudene para que a mesma dê prioridade
à fábrica de tecido em Goiana no seu plano diretor.
23/3/1960. DSC00523
O Nordeste e o estado de Israel
Editorial apoiando a ideia do jornal O Estado de S. Paulo de enviar para Israel
nordestinos competentes e especializados para estudar o desenvolvimento, em
Israel, de técnicas para a utilização do semiárido.
23/3/1960. DSC03458
Plano de metas da Sudene: há 4 bilhões disponíveis para aplicação no Nordeste
Informação cedida ao Jornal do Commercio pelo economista Celso Furtado
revela que já existem 4 bilhões prontos para serem usados assim que for aprovado
o Plano de Metas da Sudene.
23/6/1960. DSC03461
A descrença do sertanejo (já saturado de promessas) a Sudene herdou
Matéria em que o autor mostra a descrença do sertanejo em relação ao seu
futuro, consequência do abandono de gerações inteiras por parte do poder
público.
25/3/1960. DSC00521
Técnicos da Sudene vão até o Ceará
Matéria aborda o envio de técnicos da Sudene, junto com o seu superintendente,
para o Ceará com o intuito de começar um plano de ajuda aos habitantes atingidos
pela inundação provocada pelo rompimento da barragem de Orós.
25/3/1960. DSC03459, DSC03460
Rumo errado, o que traçou para a Sudene o economista Celso Furtado
Matéria mostrando um editorial da Folha de S. Paulo que critica a forma
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como Celso Furtado conduz a criação da Sudene, tratando de problemas
específicos, mas sem proporcionar criações de centros de excelência para a
manutenção de atividades para o desenvolvimento.
26/3/1960. DSC03462
Queremos ação, não palavras
Editorial pedindo mais pressa na efetivação dos projetos da Sudene.
29/3/1960. DSC00527
Cem mil pessoas foram afetadas pelas inundações no Ceará: Celso Furtado
Celso Furtado fala aos jornalistas sobre suas impressões após sobrevoar a área
atingida pela enchente no vale do Jaguaribe, no Ceará.
29/3/1960. DSC00528
Plano de abastecimento do Nordeste: franceses apresentaram em três meses
Reportagem sobre o envio, do governo francês para a Sudene, de técnicos
encarregados de fazer um estudo e um plano de abastecimento para o Nordeste.
29/3/1960. DSC00529
A advertência do desastre
Editorial analisa a catástrofe em Orós e pede que o governo federal não fique
omisso desta vez e atenda as solicitações de ajuda encaminhadas pelos diversos
setores da administração pública para que o acontecimento não se repita.
29/3/1960. DSC00515
Da exagerada programação, resulta o atraso do polígono das secas
O autor critica a falta de planejamento aliado a uma proposta de ação, tendo
como parâmetro o relato de um brasileiro que foi convidado para participar de
um programa da Unesco de recuperação de áreas semiáridas na África, projeto que
já se encontra em fase de execução – enquanto aqui se fica no debate sobre o
planejamento e a Sudene não apresenta um plano de execução para recuperação
do polígono das secas.
1/6/1960. DSC00555
Projeto de novas fábrica do Nordeste em exame, hoje, na Sudene; outros assuntos
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Reportagem sobre reunião do conselho deliberativo da Sudene, quando serão
apreciados, entre outros assuntos, projetos de localização de novas indústrias no
Nordeste.
2/6/1960. DSC00556
Novas indústrias têm parecer favorável na secretaria da Sudene
Reportagem cita algumas indústrias que tiveram parecer favorável na reunião
do conselho deliberativo da Sudene.
2/6/1960. DSC00557
Critério de prioridade para projetos econômicos a Sudene aprovou, ontem
Ainda sobre a reunião do conselho deliberativo da Sudene, reportagem cita
os critérios de prioridade que foram desenhados como anteprojeto pelos
conselheiros.
2/6/1960. DSC00558
Aplaudido o governo da União por ter liberado verba para o Nordeste
Requerimento de Miguel Santo, na Assembleia Legislativa, para que se
fossem inseridas nos anais as declarações de Celso Furtado a propósito das
liberações de verbas federais.
2/6/1960. DSC00559
Conferência de Celso Furtado.
Nota.
2/6/1960. DSC00560
Bahia também sofre à falta de verbas do governo federal
Reportagem revela que a Bahia, mesmo sofrendo com inundações, não
recebeu verbas federais para auxiliá-la.
3/6/1960. DSC00561
Dois bilhões para indústria e um para a agricultura, o Banco do Nordeste reservou
Entrevista concedida ao jornal pelo economista da OEA, Stefan Robock. Ele
observa que o Nordeste tem apresentado melhorias e que o Banco do Nordeste
reserva uma soma de 3 milhões para o desenvolvimento da região.
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3/6/1960. DSC00562
Novas fábricas para o Nordeste: considerados prioritários ao desenvolvimento regional
os investimentos industriais
Conselho deliberativo aprova pareceres favoráveis aos projetos de
investimento em empresas da região.
3/6/1960. DSC00563
Governadores ausentes
Editorial reclama da ausência dos governadores doNordeste em um momento
que a Sudene se prepara para lançar o seu Plano Diretor para o desenvolvimento
da região.
4/6/1960. DSC03463, DSC03464
Vinte bilhões para rodovias e utilização de mil hectares de terra, anuncia Sudene
Em entrevista, Celso Furtado fala sobre os investimentos da ordem de 20
bilhões em cinco anos para o plano rodovíário nordestino, além de dar detalhes
sobre o Plano Trienal e o plano de irrigação.
4/6/1959. DSC00564
Verbas para Sudene afinal são liberadas
Reportagem critica o atraso de cinco meses da liberação de verbas pleiteadas
pela Sudene ao governo federal.
5/6/1960. DSC00565
Brindes ao governador Cid e ao presidente Juscelino Kubitschek
Em jantar comemorativo, pessoas ilustres prestam homenagens a
Sampaio e à Sudene.

JK,

Cid

5/6/1960. DSC00567
A única política do Nordeste
Editorial critica a liberação de verbas. No texto observa-se que os recursos
requisitados nem sempre chegam ao lugar desejado.
13/10/1960. DSC03339
J.- P. Sartre elogia Jânio: é anti-colonialista, terrível atual desnível Sul-Nordeste
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Em meio às perguntas dos jornalistas que o abordaram no hall do Grande
Hotel, o intelectual francês não resiste a falar sobre política. Na ocasião, Sartre revela sua simpatia por Jânio – percebido como anticolonialista –, além de relatar sua
surpresa com a existência de tamanha pobreza na maior parte do País, destacando
os desníveis regionais. O francês ainda elogiou o clima de liberdade no País.
16/10/1960. DSC03343, DSC03344, DSC03346, DSC03347, DSC03348
J.- P. Sartre analisa Brasília e diz que gostaria de morar na região nordestina
(Bahia)
Em Brasília, Sartre comenta sobre a nova capital. Apesar de entender o
conceito da cidade, relata que jamais conseguiria morar numa cidade tão
artificial e opressora e revela que gostaria de morar na Bahia. O francês
demonstra-se incomodado com o alto gasto na construção de Brasília e diz que
tanto dinheiro poderia ser mais bem gasto em obras sociais.
19/10/1960. DSC03352, DSC03355,
O Nordeste terá prioridade: Jânio
Em entrevista, o presidente Jânio Quadros afirma que cumprirá os
compromissos assumidos em campanha e afirma que sua pricipal meta é
“recuperar o Nordeste, tão pobre e desamparado”.

Jornal do Commercio
1961

4/1/1961. DSC01195, DSC01197
Nota sem título
Notas Econômicas por Telha de Freitas
Em nota, o autor observa que anteriormente à Sudene, todos os assuntos
relativos à seca eram tratados e resolvidos de maneira improvisada, se tratando
de “esmola disfarçada”. E só com um aparelhamento técnico-cientifico dos
problemas do Nordeste, proporcionado pela Sudene, é que se pode combater de
forma estruturada as raízes dos problemas. Por isso a Sudene foi a conquista mais
importante do Nordeste, em termos de aparelhamento para a luta contra o
subdesenvolvimento.
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8/1/1961. DSC01198
Sudene e Nordestinos.
O texto mostra que na opinião do autor a Sudene seria a Lei Orgânica de uma
reforma radical no Nordeste que substancia materialmente as almas nordestinas
de um esquecido sonho de se desenvolver social e economicamente. Coisa que
para alguns moradores do sertão nordestino não existe devido à falta de
perspectiva até mesmo de comer. Relaciona as inúmeras frentes de estudos
abertas pela Superintendência e mostra os benefícios que elas trarão. Critica a
demora da aprovação do seu Plano Diretor pelo Congresso, orquestrado
principalmente pela bancada dos “industriais da secas” .
14/1/1961. DSC01199
Sudene ainda à espera de congressistas – Projetos com votação já assegurada, outros
não.
A matéria mostra que os deputados federais não estariam dispostos a votar
a lei da Sudene nem em sessão extraordinária. Muitos ainda acham que a
proposta merece ser revista antes de ser votada. Celso Furtado viaja para a
capital federal para discutir os possíveis entraves com a bancada que se coloca
contra a proposta.
15/1/1961. DSC01202
A Sudene: deputados sabotam plano, diz Celso Furtado. O programa elaborado
evitará novas delongas.
Em entrevista, Celso Furtado critica deputados nordestinos empenhados
em prejudicar o andamento da votação do Plano Diretor da Sudene. Mas afirma
que a maioria da bancada nordestina é a favor da votação. Furtado diz que foi à
capital para encaminhar um novo plano compatível com o orçamento de 1961.
15/1/1961. DSC01204
Geologia, Sudene e Nordeste.
O autor crítica a tentativa do governo federal de mudar o curso de geologia
do Recife para o Sul do Brasil, dizendo que o Nordeste está passando por uma
profunda fase de mudanças, e cita o descaso do governo federal na efetivação de
seu Plano Diretor.
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18/1/1961. DSC01205
Sudene ainda excluída da ordem do dia
Matéria relata que embora os deputados passassem o fim de semana se
articulando para obter quórum para votar matérias consideradas de urgência, o
Plano Diretor ainda não é uma delas.
19/1/1961. DSC01206
Debates sobre a área nordeste em São Paulo
Foi instalada na Câmara Paulista um ciclo de estudos sobre o problema
nordestino, dizendo-se os deputados paulistas bastante preocupados com o
tema. Participaram diversos representantes de governos nordestinos e também
Celso Furtado, que finalizou o ciclo fazendo uma breve explanação do problema
e de possíveis soluções que desencadeiem uma rápida industrialização do
Nordeste.
19/1/1961. DSC01210
A aprovação do Plano da Sudene: Defende-se o Deputado Oliveira Brito.
Deputado Oliveira Brito se defende, dizendo que o projeto do Plano da
Sudene é muito bom, mas do ponto de vista de uma aprovação orçamentária
carece de revisão, pois em muitos itens não estabelece uma explanação
apropriada.
28/1/1961. DSC 1213, DSC1214
Conclusões do ciclo de estudos sobre a integração do Nordeste.
A reportagem aponta os principais pontos discutidos e determinados pelo
ciclo, como a necessidade de preservação da Sudene, o estabelecimento da
Jornada de Natal – que tem como intuito estudar melhor e debater os problemas
do Nordeste –, a instituição de um fundo de reserva para auxílio no Nordeste,
a integração da FIESP com a Sudene e uma declaração de princípios contendo dez
itens que deverão ser mantidos.
5/2/1961. DSC01179
Ciclo de estudos sobre o Nordeste
Na crônica, o autor tece comentários sobre o CICLO DE ESTUDOS SOBRE O
NORDESTE, realizado em São Paulo. A respeito dos temas em debate, o autor
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comenta da importância da Sudene como entidade centralizadora e executora dos
principais problemas da região. Afirma que os problemas mais urgentes são:
eletrificação, agricultura e industrialização. Finaliza dizendo que os frutos
colhidos após debate seguirão duradouros se concretizados.
8/2/1961. DSC01280, DSC01281
Sudene: Plano acabará com o desperdício
O governador do Rio Grande do Norte, Aluísio Alves, declara que a
Superintendência é a resposta estatal ao problema de conciliar as prerrogativas
constitucionais do regime federativo com a necessidade de intervenção federal
no controle último na região, controle que há muito não estava sendo exercido
pelo Estado brasileiro – e quando exercido, era feito de forma desordenada.
Assim, ele afirma que a Sudene veio para pôr ordem com o seu “Plano Lúcido”
de execução dos seus projetos.
8/2/1961. DSC01282
Celso Furtado regressa: permanecerá no seu posto (Sudene) esperando decisão.
Ao ser indagado pelos repórteres sobre os avanços na votação do Plano
Diretor e sobre a sua possível permanência em seu posto na Sudene, Celso
Furtado responde que o Plano já foi debatido e que deverá ser votado em regime
de urgência. Sobre a possibilidade de manter-se no cargo, Furtado diz que
permanecerá se forem mantidas as prerrogativas de apoio federal e neutralidade
política na instituição.
10/2/1961. DSC01283
Estudantes pedem a Jânio que mantenha Celso Furtado na Sudene
A União dos Estudantes de Pernambuco envia telegrama ao presidente
pedindo a permanência de Celso Furtado no cargo de superintendente da
Sudene, tendo em vista manter a instituição longe da política partidária.
11/2/1961. DSC01284
O escândalo das secas afinal vem à luz: Relatório
É divulgado relatório feito para JK sobre a verdadeira situação do Nordeste,
relatório esse negado pelo ex-presidente.O documento revela denúncias
significativas feitas pelo então subchefe da casa militar da Presidência da
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República, após viagem empreendida ao polígono das secas. No mesmo constam
denúncias de corrupção e desvio de conduta praticados por vários órgãos
importantes como DNOCS, DNER, INIC, COFAP e RFF.
12/2/1961. DSC01286, DSC01288, DSC01289
Relatório do coronel Ramagem repercutindo
Segue repercutindo o relatório sobre as regiões da seca do Coronel Ramagem,
agora com uma profunda indignação social a respeito das práticas por ele
denunciadas, assim como pelo silêncio do governo JK, tratado como possível
conivência pela reportagem. A notícia confirma a indignação dos cidadãos no
que diz respeito às malversações do dinheiro público assim como à existência de
trabalhadores fantasmas com o objetivo de se apropriar de dinheiro público
indevidamente. Ainda critica a falta de sensibilidade do presidente JK com o
relatório, mantendo-o em sigilo e não fazendo nada para procurar culpados,
uma posição que o jornal entende como cúmplice dos industriais da seca. Um
verdadeiro assalto aos necessitados.
17/2/1961. DSC01290
A Sudene em estudos ainda
Nota afirma que, pelos corredores do Planalto, circulam conversas em que
a permanência de Celso Furtado na Sudene ainda é posta em dúvida.
24/2/1961. DSC01291, DSC01293
Créditos para obras públicas e projetos industriais podem ser concedidos pelo BID
Notícia de abertura de uma linha de crédito especifica para o Nordeste no
valor de US$ 10 milhões para financiamento de obras e projetos industriais. O
crédito deverá ser distribuído pelo Banco do Nordeste e pela Sudene, e já
aguarda projetos.
26/2/1961. DSC01295, DSC01296
Sudene, Celso, Chafarizes, Jânio e Cid.
Matéria explicitando possíveis desavenças entre Celso Furtado e o governador
Cid Sampaio, provocadas pelo financiamento de projeto de chafarizes que foi
pedido pelo governo de Cid e negado por Furtado; logo após, Arraes pediu o
mesmo financiamento e foi prontamente atendido.
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26/2/1961. DSC01297
Novos rumos para o DNOCS
Repercução do relatório Ramagem. O autor aprecia o novo dirigente do
DNOCS, que prometeu uma completa reformulação do Departamento e maior
convênio com a Sudene.
28/2/1961. DSC01298
Notas econômicas (Coluna)
O autor demonstra que o trabalho de problematização e de conjecturas sobre
possíveis soluções para o caso do Nordeste já foram feito pela Sudene, na
apresentação do seu Plano Diretor. Agora resta ao governo federal o aval para a
execução desse Plano.
1/3/1961. DSC01577
Foi mantido na Sudene o senhor Celso Furtado
Reportagem indicando que Celso Furtado permanece no seu posto de
superintendente da Sudene, mostrando ainda que, em nota, o presidente Jânio
solicita que todas as exigências de Furtado sejam prontamente atendidas.
11/3/1961. DSC01578
Os planos da Sudene para o Nordeste serão ampliados e atendidos com novos recursos
Em entrevista concedida ao voltar a Recife da reunião ministerial em Brasília,
Celso Furtado se mostra bastante convencido e garante que os recursos federais
direcionados ao Nordeste permanecerão e ainda aumentarão. Como prova da
vontade de Jânio, Furtado ainda cita a ordem do presidente para a nomeação de
um oficial de gabinete para ficar em Brasília e tratar somente dos assuntos
relativos à Sudene. O superintendente ainda anuncia a criação de dez GT‘s para
tratar dos problemas do Nordeste.
19/3/1961. DSC01586
Estudantes instalaram, à noite passada, Seminário de Estudos sobre o Nordeste.
Noite de início do seminário de Estudos sobre o Nordeste, realizado pelos
estudantes de engenharia de Pernambuco, mas que contou com a participação
de alunos de todo o Nordeste. O governador do Rio Grande do Norte, Aluísio
Alves, enviou uma carta ao evento, destacando os problemas históricos vividos
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pelo Nordeste e pelos nordestinos, além de enfatizar a importância do momento
atual para o Nordeste, graças à Sudene e à esperança e à importância que os
estudantes têm no processo de mudança.
19/3/1961. DSC01588
O Nordeste e os problemas que defronta
Em entrevista a O Jornal, o recém-empossado diretor do DNOCS, cel.
Albuquerque Lima, diz ser muito importante a nova consciência que se
manifesta, principalmente entre os “homens do Sul” do Brasil, de esclarecer e
tentar mudar os rumos do Nordeste. Afirma que quando todas as instâncias
políticas, federais e estaduais tomarem consciência da importância do trabalho
da Sudene, a situação da região poderá melhorar.
28/3/1961. DSC01590
Novo diretor do BNB: Farei trabalho conjunto como DNOCS e Sudene, em defesa da
Região
Em entrevista ao Jornal do Commercio, o diretor recém empossado do BNB,
Alencar Araripe, diz que o banco dará maior importância aos pequenos
agricultores e pecuaristas da região, e que o desenvolvimento do Nordeste
necessita de um entendimento entre a Sudene, o DNOCS e o BNB.
7/4/1961. DSC01597
Subsídios para importação na área Nordeste – artigos essenciais ao desenvolvimento
econômico
Reportagem relata encontro entre Jânio Quadros, Celso Furtado e Cid
Sampaio que resultou em propostas para a garantia de fundos dos bancos públicos
para a importação de bens essenciais ao desenvolvimento econômico do Nordeste.
13/4/1961. DSC01599
Coluna Notas Econômicas
Na coluna, Telha de Freitas responsabiliza e parabeniza a Sudene, mais
especificamente o seu quadro de pessoal, pela concessão de crédito de CR$ 10
milhões para o Nordeste pelo BID. O texto diz que foi devido ao engajamento
de seus técnicos na elaboração de trabalhos que possibilitou ao banco vislumbrar
os problemas da região.
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13/4/1961. DSC01600
Prestígio do Planejamento
Na coluna, Lyra Neto ressalta a qualidade técnica dos trabalhos concebidos
pela Sudene para o desenvolvimento agrário e industrial do Nordeste, e como
o projeto de lei que altera a cotação cambial afetaria bastante a sua continuidade.
Daí, demonstra que a percepção federal está de acordo com a da
Superintendência, com o decreto do presidente de manter o câmbio fixo para as
importações de matérias para o desenvolvimento do Nordeste.
19/4/1961. DSC01601
Palestra sobre o Nordeste Celso Furtado pronunciou: Programa para esta Manhã
Reportagem relata palestra oferecida aos visitandes do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, na qual Celso Furtado mostra, por meio de gráficos, o
quadro geral da situação do Nordeste e os projetos que a Sudene organiza para
tentar solucionar o problema.
9/5/1961. DSC01698
Plano da Sudene parado há um ano.
Nota sobre reunião do conselho deliberativo da Sudene em Brasília para
estimular o debate sobre o fato de que o Plano Diretor está parado há um ano
na Camâra.
11/5/1961. DSC01699, DSC01700
Sudene reúne: presentes os governadores.
O conselho deliberativo da Sudene se reúne com uma comissão de deputados
para tentar comover a mesa da urgência de passar o Plano Diretor. Os deputados
explicam que o atraso aconteceu por causa do modo como o plano foi enviado
à Camara, pois parecia mais um conjunto de intenções, sem a devida técnica para
ser apresentada. Outro deputado disse que o problema também se encontra na
junção do seu orçamento com o plano em si. Em encontro com Celso Furtado,
o presidente Jânio Quadros críticou a falta de comprometimento da bancada
nordestina com a aprovação do plano.
19/5/1961. DSC01701
Economista expôe no Conselho Sindical dos Trabalhadores planos objetivos da Sudene.
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Em encontro, o economista Jader de Andrade, da Sudene, expõe para um
grupo de sindicalistas o que estaria travando o Plano Diretor na Câmara,
relatando que um dos maiores entraves seria a repercussão negativa do plano para
os ruralistas nordestinos que perderiam terreno político e econômico.
3/6/1961. DSC01964, DSC01965
Quatro bilhões para o Nordeste somente em 1961
Informe sobre o decreto que disponibiliza 20% da importância produzida em
cruzeiros do acordo sobre o trigo para a Região Nordeste. Desse montante,
Jânio disponibilizará 4 bilhões para o ano de 1961, para obras de emergência
como saneamento e abastecimento, assim como para o planejamento do plano
de colonização do Maranhão e verba para bolsas de estudo.
3/6/1961. DSC01966
Emenda ao Plano Diretor da Sudene: favor cambial para as indústrias do Nordeste
Notícia sobre a emenda ao Plano Diretor da Sudene que o deputado Humberto
Lucena fará, pedindo o favorecimento cambial para as importações de produtos
industriais para o Nordeste. Essa ação, explica a matéria, seria imprescindível
para a continuação do desenvolvimento nordestino, já que a elevação abrupta do
câmbio em quase 100% desfavorecerá as industrias nordestinas.
15/6/1961. DSC01967
Na reportagem, um economista não identificado, que se diz observador
açucareiro do jornal, crítica o Plano Diretor da Sudene e Celso Furtado por
desaprovar o atual sistema agrícola da zona da mata nordestina, destinado
primordialmente à cana. Furtado acha melhor diminuir o seu espaço para dar
vez a outros alimentos que possam abastecer a crescente população das indústrias
e grandes cidades. O observador acha essa opção infundada, e prefere uma
recapacitação da indústria canavieira.
22/6/1961. DSC01968, DSC01969
Explosão do Nordeste pode vir espontânea
Breve comentário do JB explica porque o convite do governo norte-americano
ao superintendente da Sudene Celso Furtado tem forte fundamento, haja vista
que o seu trabalho na Sudene tem rendido frutos irrefutáveis e de ele mostrar que
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se mantém política e ideologicamente neutro no que diz respeito às ações da
Sudene. O comentário mostra também como mudou a política norte-americana
com o novo governo.
9/7/1961. DSC01972, DSC01973
Destino USA do Sr. Celso Furtado
Informe sobre o embarque de Celso Furtado com destino a Nova York, onde
se encontrará com autoridades norte-americanas para discutir os planos
brasileiros de desenvolvimento regional. Ainda em entrevista concedida após
encontro com o governador de São Paulo, Furtado diz que o plano quinquenal
da Sudene inclui a revitalização do parque industrial do Nordeste.
9/7/1961. DSC01974
As Ligas e o Padre Monteiro
Em coluna, o autor esboça a sua crítica a Francisco Julião, que chama de
demagogo vermelho. Lyra Neto expõe sua procupação com os atos de Julião na
zona da mata e felicita e intromissão da igreja para intermediar as revindicações
de Julião com os donos de terras. O autor não se diz contra a reforma agrária,
mas sim contra o jeito de implementá-la. Acha a atuação de Dom Helder
imprescindível.
12/7/1961. DSC01975, DSC01976
A Miséria Rural do Nordeste: TV Yankee descobre
Reportagem trata da transmissão nos Estados Unidos de um documentário
gravado no Nordeste sobre a vida sofrida de um camponês explorado pelo dono
da terra e a repercussão da obra entre os americanos – a rede televisiva recebeu
inúmeras cartas pedindo endereço para doação. A reportagem também mostra
que, ao chegar a Washington, Furtado participou de um debate em torno dos
projetos desenvolvidos pelo governo brasileiro.
12/7/1961. DSC01977
A colonização do fértil vale do Amazonas
Continuando o relato sobre a viagem de Furtado, matéria mostra que o
governo dos EUA acha bastante interessante o plano de desenvolvimento do
Nordeste, principalmente o plano de colonizaçao do vale do Amazonas.
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12/7/1961. DSC01978
Foto de Celso Furtado. Viagem aos USA
14/7/1961. DSC01980
Celso Discorreu sobre o Nordeste nos Est. Unidos
Em banquete no Clube de Imprensa em Washington, Celso Furtado resumiu
os principais pontos do plano da Sudene, afirmando que o presidente Jânio
Quadros declarou que esse era o problema número um do Brasil. Furtado disse
que esperava obter o apoio dos EUA na empreitada e que 60% do investimento
seria pago pelo governo brasileiro e o resto por empréstimos dos EUA. No dia
seguinte, um jornal americano escreveu um editorial a favor do plano da Sudene
e exigindo dos políticos a ajuda necessária.
27/7/1961. DSC01983
Objetiva a Sudene Criar Colonias Agrícolas Para Transferir Nordestinos
Informe sobre a primeira reunião no Maranhão com autoridades do estado e
diretores da Sudene para tratar das primeiras ações de infraestrutura nas possíveis
áreas de colonização a serem implantadas no estado e também no Piauí.
4/8/1961. DSC02004
Industrialização e Sudene
Interessante editorial onde o jornal expõe críticas ao estilo da Sudene, que,
segundo o mesmo, faz muitos estudos técnicos, sem que se parta para a sua
execução. Nesse sentido, o texto mostra a diferença entre o Nordeste “tutelado”
pela Sudene, e o Sudeste onde os empreendedores trabalham só com a “cara e a
coragem”. No texto também se expõe um estudo que mostra a diferença
industrial entre o Sudeste e o Nordeste e aponta como responsável a burocracia
da Superintendência.
19/8/1961. DSCDSC02008
Prefeito de Fortaleza (em exercício) censura os estilos da Sudene
O vice-prefeito Aécio Borba fez críticas ao estilo com que a Sudene vem
conduzindo as reuniões com os prefeitos do Nordeste: muita burocracia, que
acaba diminuindo a objetividade das questões.
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23/8/1961. DSC02009, DSC02010
Anunciada mobilização no Nordeste
Entrevista de Furtado à Radiopress, em que resume a sua viagem a Punta del
Este e revela que as verbas dos Estados Unidos estão para chegar. Também
afirma que em breve a Sudene irá lançar uma convocação para homens e
mulheres do Nordeste que estiverem dispostos a trabalhar no corpo técnico da
Superintendência.
25/8/1961. DSC02011
Soerguimento do Nordeste
Neste editorial, mostra-se a diferença regional do Brasil, mais
especificamente entre o Sudeste e o Nordeste, e a compara com a Itália, onde o
inverso aconteceu, sendo o Sul atrasado e o Norte desenvolvido. Daí tira-se
como exemplo o que o governo italiano fez para equilibrar a situação e mostra
que a tendência é que o governo brasileiro caminhe na mesma direção.
26/8/1961. DSC02012
Hora dramática
Editorial sobre a renúncia de Jânio Quadros focaliza a pertinência das Forças
Armadas em uma hora de instabilidade política.
2/9/1961. DSC02014
Política da Sudene: carta do superintendente focaliza comentários de um editorial
Carta em resposta a um editorial do Jornal do Commercio que fazia críticas à
atitude burocrática da Sudene. Celso Furtado responde ao jornal mostrando
que a Sudene possui um grande material de levantamento sobre a
industrialização do Nordeste e diz que os dados da agência referem-se ao
primeiro ano da Sudene (1960), e que os dados do próximo ano serão melhores.
15/9/1961. DSC02015
Furtado pediu demissão da Sudene, Agora
Reportagem informa que Celso Furtado entregou o seu pedido de demissão
do cargo de superintendente da Sudene devido a problemas de influências
politicas sobre a Superintendência, principalmente da parte dos políticos ligados
aos “industriais da seca”.
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16/9/1961. DSC02016
Sudene à margem da politica
Somente foto.
17/9/1961. DSC02017
À frente da Sudene o snr. Celso Furtado
Reportagem anuncia permanência de Celso Furtado na Sudene e mostra
que a opinião pública na imprensa do Rio influênciou bastante a decisão.
17/9/1961. DSC02018
Nordestinos para os vales úmidos do Maranhão: explicações de C. Furtado
Celso Furtado explica à opinião pública o que pretende a Sudene com esse
plano. Diz que esse movimento migratório já vem ocorrendo e que a Sudene
pretende organizá-lo. Afirma, ainda, que está descartada a vinda de belgas para
colonizar o Nordeste.
19/9/1961. DSC02019
Repercussão favorável nos círculos econômicos: a permanência de Celso
Reportagem mostra a boa receptividade, nos círculos econômicos nacionais,
à permanência de Celso Furtado na Sudene.
01/10/1961. DSC02020
Sudene: símbolo de redenção
O autor comenta a permanência de Celso Furtado na Sudene e acredita que
esse movimento mostra que os dirigentes nacionais estão empenhados em
continuar com o processo de desenvolvimento do Nordeste.
10/10/1961. DSC02022
Novas reações contra a Sudene, agora no setor açucareiro
Reportagem revela que, além de ter de lutar contra os políticos ligados à
indústria da seca, a Sudene agora enfrenta críticas do setor açucareiro, que vai
de encontro à atual política econômica do setor da zona-da-mata.
13/10/1961. DSC02023
Crítica injusta.
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Editorial defende a Sudene e Celso Furtado das acusações feitas por políticos
ligados ao PSD e a industriais açucareiros, mostrando que o caminho seguido pela
Sudene está correto – e com uma certa ironia, diz que os críticos querem que a
Sudene e Furtado façam milagres.
15/10/1961. DSC02024
Plano piloto do açúcar e ação de Celso
Materia do Correio da Manhã apoia o plano piloto do açúcar e critica os
industriais do setor que se sentem incomodados pela perspectiva de perderem
os auxílios financeiros federais que recebiam do governo.
5/11/1961. DSC02468, DSC02469
Área Nordeste: Furtado fala sobre planos
Em entrevista à Hora do Brasil, Furtado diz que os planos do Nordeste já se
encontram equacionados, o Plano Diretor está encaminhado no governo e as
prioridades já estão sendo efetivadas com ações como a questão agrária na região
açucareira e a industrialização.
7/11/1961. DSC02470
Técnico yankee na Sudene
Foto da primeira página do jornal mostra Bohan, embaixador nos Estados
Unidos, visitando a Sudene
9/11/1961. DSC02473
Uma colônia agrícola israelense deverá ser criada na Sudene
O diretor do Ministério das Relações Exteriores de Israel revela que irá
enviar ao Brasil um grupo de técnicos para estudar o polígono das secas no
Nordeste, e fazer experiências de irrigação nas margens do rio São Francisco.
Posteriormente, irá realizar testes com 100 famílias, e ver os resultados obtidos.
30/11/1961. DSC02475
Um nordestino atua contra nordestinos
Comenta o Correio da Manhã que, na fase decisiva da liberação do Plano
Diretor no Senado, um senador da bancada nordestina é o causador de inúmeros
atrasos.
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1/12/1961. DSC02476, DSC02477
No Senado Sudene foi mutilada
Reportagem revela que os senadores contrários à Sudene e a Celso Furtado
usam todas as artimanhas oficiais para atrasar a votação do Plano Diretor.
3/12/1961. DSC02478
Conspiração contra o Nordeste
Em artigo, o autor acusa senadores nordestinos de conspirarem contra o
próprio Nordeste.
6/12/1961. DSC02479
Recife para e faz comício pró-Sudene: reação do Plano Diretor agita todo o Nordeste.
Foto de faixas expostas no Recife por populares a favor da Sudene.

Jornal do Commercio
1962

9/1/1962. DSC02376
Crítica, no aspecto formal, ao plano da Sudene faz indústria
Em documento, a Confederação Nacional das Indústrias diz que a prerrogativa e os privilégios transferidos do conselho de ministros para um órgão
subalterno seria uma “aberração jurídica”.
11/1/1962. DSC02377
Foto, Celso Furtado, Sudene.
11/1/1962. DSC02378
Reunião movimentada: Celso traça rumos e faz histórico da Sudene
Em reunião do Conselho Deliberativo, com a presença de vários
governadores, Celso Furtado traça um panorama do que foi feito pela Sudene até
agora e as perspectivas para o futuro com a aprovação do Plano Diretor.
11/1/1962. DSC02380, DSC02381
Furtado diz que não trabalha em ambiente policial
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Em discussão após reunião do Conselho Deliberativo, Celso Furtado deixa
clara a sua posição neutra em relação à ideologia política dos seus subordinados,
quando indagado pelo governador Cid Sampaio a respeito de um levantamento
de todos os funcionários da Sudene.
4/2/1962. DSC02386
Sudene e artesanato
Editorial apoia iniciativa da Sudene de iniciar um programa vasto e sério que
pretende dar novos rumos ao artesanato local,estruturando-o e dinamizando-o
via sistema cooperativista.
8/2/1962. DSC02387
O Nordeste sempre teve ajuda
Editorial critica a desorganização dos órgãos federais no Nordeste e mostrando
que se a Sudene conseguir pelo menos ordená-los, a sua criação já será justificada.
18/2/1962. DSC02388
A fronteira agricola do Nordeste vai ser ampliada ao Maranhão
Reportagem sobre o novo projeto de colonização de áreas do Maranhão por
famílias do polígono das secas.
21/2/1962. DSC02389
Sudene e ficção
Editorial critica as pessoas que rejeitaram o Plano Diretor da Sudene,
alegando que a maioria delas sequer conhecia o plano na íntegra.
10/3/1962. DSC02390
Sudene reconhecida como autarquia: empréstimo de 40 milhões de dólares
Interessante matéria mostra que somente após anos de instituição a Sudene
foi legalmente reconhecida como Autarquia pelo Conselho de Ministros.
11/3/1962. DSC02391
Chanceler do Brasil e embaixador de Israel firmarão acordo
O chanceler do Brasil e o embaixador de Israel virão a Recife para firmar um
convênio Israel-Recife de ajuda técnica, intercâmbio e mútua colaboração.
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15/3/1962. DSC02392
Sociólogo Gilberto Freyre quer detalhes. Migração ao Maranhão
O sociólogo Gilberto Freyre, em reunião na Sudene, pediu informações
sobre os estudos das imigrações para as áreas úmidas do Maranhão.
23/3/1962. DSC02393, DSC02394
Dados de Celso Furtado sobre abastecimento estarreceram autoridades federais:
providências
Em relatório sobre o estado das regiões tomadas pela seca, Celso mostra a
autoridades federais que, embora as condições sejam precárias, ainda não chegam
ao nível de calamidade. Por isso, a Sudene ainda não interferiu mais ativamente,
cabendo esse trabalho à Cofap.
5/4/1962. DSC02395
Sudene está muito boa agora mas pode amanhã virar um DNOCS, declara Cid.
Em reunião do conselho deliberativo, os governadores Cid Sampaio e Aluísio
Alves deixaram claro a sua insatisfação sobre a orientação da Sudene no setor de
execução de projetos.
6/4/1962. DSC02396
Críticas à Sudene
Editorial apoia a Sudene na questão das críticas feitas pelos governadores de
Pernambuco e do Maranhão. No texto fica claro que as expectativas sobre a
Sudene estão cada vez maiores e, devido à demora de respostas relevantes, os seus
críticos começam a se apresentar.
13/4/1962. DSC02397, DSC02398
33 milhões de dólares para uma ajuda imediata à Sudene: San Tiago Dantas
comunicou a Furtado
O chanceler do Brasil, San Tiago Dantas, ao chegar de Washington,
comunica a Celso Furtado que será assinado um convênio com os Estados
Unidos, pela Aliança para o Progresso, que renderá recursos de US$ 33 milhões.
14/4/1962. DSC02399
Ajuda ao Nordeste
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Editorial comenta o anúncio da verba de US$ 33 milhões para projetos de
desenvolvimento do Nordeste, a cargo da Sudene. No texto, existe a esperança
de que, com a Sudene, a região consiga se desenvolver, porém há o receio de que
as coisas não se concluam.
2/5/1962. DSC02403
Artigo 34 é falho: Sudene ficará com direito de aniquilar empresas locais
O industrial Bartolomeu Nery diz que o artigo 34 é falho em sua redação
porque é carente de definição quanto aos setores de aplicação dos recursos
oriundos da isenção tributária.
4/5/1962. DSC02404
Cepal ajuda Sudene na luta do desenvolvimento: diretor está no Recife
O diretor da Cepal no Brasil, Anibal Santa Cruz, em passagem pelo Recife
para participar de um curso intensivo com a Sudene, diz em entrevista ao Jornal
do Commercio que está confiante no trabalho da Sudene e mais ainda na capacidade
de Celso Furtado para dirigi-la.
8/5/1962. DSC02405
Regulamentação do art. 34
Em editorial, o jornal acha justas as reclamações dos empresarios nordestinos
ao Art. 34, porque este, com o impulso dado pela isenção de impostos, pode
fazer com que venham inúmeras fábricas do Sul do Brasil que têm melhores
condições de se instalar no Nordeste, não deixando margem à competição com
as indústrias da região.
10/5/1962. DSC02406
Governadores querem fiscalizar Sudene: delegação permanente
Reportagem sobre proposta do governador Aluísio Alves, no Conselho
Deliberativo da Sudene, de criar uma delegação de nível técnico para servir de
ligação entre esse órgão e os governos estaduais.
15/5/1962. DSC02407
Celso volta prestigiado
Somente foto de Celso Furtado, anunciando a sua volta do Planalto, com o
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respaldo do presidente da República e do primeiro-ministro para as ações
implantadas pela Sudene no Nordeste.
16/5/1962. DSC02408, DSC02409, DSC02410
A indústria da seca não volta, disse Furtado
Em entrevista, Celso Furtado declara que são exageradas as informações
sobre a estiagem no Nordeste, que atinge menos de 10% da população do
polígono das secas. Para ele, essas informações são apenas um reflexo da tentativa
de ressurgimento da indústria da seca.
30/5/1962. DSC02411
Sudene na feira de Sapé
Foto do roteiro percorrido por Celso Furtado, pela Sudene, por três estados
nordestinos, para saber como estavam as chuvas e as economias locais.
5/7/1962. DSC03365, DSC03366
Assuntos em pauta na Sudene foram esgotados em reunião de 7 horas
Em reunião, o Conselho Deliberativo da Sudene debateu inúmeros temas.
Devido à extensão da pauta, a reunião se estendeu ininterruptamente por sete
horas.
8/7/1962. DSC03367, DSC03368
Planos para reabilitar região: Celso expôs em conferência à ESG
Em exposição aos alunos da Escola Superior de Guerra, Celso Furtado
explicitou as realizações e os planos da Sudene para o Nordeste. A Sudene
ganhou ainda um diploma, parabenizando Celso Furtado pelos serviços prestados
à Região Nordeste.
2/9/1962. DSC03369
Artíficie do desenvolvimento - Celso Furtado, Brasil
Perfil acadêmico e profissional do economista.
20/9/1962. DSC03372, DSC02273
Celso Furtado deve ser ministro sem pasta para tratar do abastecimento
Reportagem anuncia que brevemente o primeiro-ministro Hermes Lima
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assinará decreto criando dois ministérios sem pasta, sendo um destinado a Celso
Furtado, para gerir a coordenação de abastecimento, função que acumulará com
a de superintendente da Sudene.
29/9/1962. DSC03374
Nordeste e o ministro sem pasta
Editorial exalta a importância e a responsabilidade que o governo federal tem
dado a Celso Furtado. Mas também ressalta que o Nordeste necessita de mais
apoio, devido aos seus problemas geográficos. Por isso, nada mais correto do que
chamar Furtado, conhecedor da região que deverá ser mais assistida.
14/10/1962. DSC03375
FAO cooperará com Sudene para alimentar familias no Maranhão
Reportagem trata do plano de colonização da Sudene para o Maranhão. O
plano já se encontra em fase de realização com a adesão e mobilização de 5 mil
pessoas do polígono das secas para as áreas úmidas da região norte do Maranhão.
Também expõe o convênio feito pela Sudene e a FAO para a disponibilização de
alimentos para as primeiras famílias realocadas.
3/11/1962. DSC03376
Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe nos planos da Sudene
Relato sobre estudos que estão sendo feitos pelos técnicos da Sudene para a
exploração do vale do Jaguaribe, no Ceará. Pensa-se em explorar o potencial
hídrico e agronômico da região.
6/11/1962. DSC03377, DSC03378
Celso diz que silêncio dos conselheiros é porque tudo vai bem no Nordeste
Em reunião do Conselho Deliberativo, Celso Furtado expôs para os
conselheiros os projetos em andamento e os futuros projetos que englobarão o
II Plano Diretor da Sudene, como o programa rodoviário, conveniado com o
DNER, e o programa elétrico, a ser conveniado com os departamentos de energia
dos respectivos estados. Os projetos foram todos respaldados pelos conselheiros,
tendo Furtado o aval para encaminhar o Plano aos deputados.
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6/11/1962. DSC03381
General na Sudene
Somente foto de Celso com o general Castelo Branco.
7/11/1962. DSC03382
A universidade e a Sudene
Crítica à falta de entrosamento entre a Sudene e a universidade. O jornal expõe
que só há pouco a Sudene entrou em contato com o pessoal acadêmico. O texto
ressalta a importância desse intercâmbio para que se possa ter uma visão mais
ampla dos problemas do Nordeste.
24/11/1962. DSC03383, DSC03384, DSC03386, DSC03387, DSC03388,
DSC03389, DSC03390, DSC03391
Subdesenvolvimento mais grave do Ocidente, Sudene ataca no Nordeste
Na reportagem, o autor expõe os principais problemas do Nordeste brasileiro,
que o torna “a região subdesenvolvida mais grave do Ocidente”. E explica como a
Sudene está trabalhando para mudar a situação.
13/12/1962. DSC03392, DSC03393
Sudene devera abrir sucursais e ampliar sua ação no Nordeste
Reportagem explica o novo convênio da Sudene com a cooperativa de artesanato
do Nordeste, Artene. No futuro, esse convênio permitirá a outras agremiações
nordestinas do gênero buscar apoio e financiamento.
21/12/1962. DSC03394
Prefeito de Palmeira dos Índios quer ajuda da Sudene
Reportagem focaliza o desespero do prefeito da cidade alagoana, José Rodrigues
de Araújo, que se diz incapaz de prosseguir sem o auxílio urgente da Sudene para
o abastecimento de água e esgoto da cidade. Ele deixa Recife com a participação em
um projeto que cria uma autarquia mista entre a Sudene e a prefeitura do
município, que possibilitará o abastecimento e uma rede de esgoto capaz de
suportar o dobro da população atual da cidade.
21/12/1962. DSC03395
Planos da Sudene para o abastecimento d’água para a região nordestina
Matéria sobre plano da Sudene para combater o problema de abastecimento
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de água no Nordeste. O plano prioritariamente atenderá as capitais e grandes
cidades do interior e pretende investir 11 bilhões ao longo dos anos, sendo 3
bilhões só no primeiro ano.
27/12/1962. DSC03396
Educação e desenvolvimento
Editorial apoia o novo plano educacional proposto pela Sudene, mas também
faz ressalvas à Superintendência, particularmente no seu reducionismo
econômico. Para o jornal, a Sudene deveria procurar atacar os problemas
nordestinos em frentes diferentes, como está fazendo agora com a educação,
pois os problemas do Nordeste são muitos e não se resolverão apenas com um
crescimento econômico se este crescimento não estiver atrelado a uma melhora
do nível de vida da maioria pobre da população nordestina.
27/12/1962. DSC03397
Sudene quer Nordeste participando mais do mercado têxtil nacional
Matéria relata que a Sudene estuda um plano para estimular a indústria
têxtil nordestina com subsídios monetários e humanos. A Sudene irá criar uma
escola de aprendizes para diminuir o problema da mão de obra, com o intuito
de aumentar a participação das indústrias têxteis no mercado nacional.
28/12/1962. DSC03398
Sudene tem planos para reequipar as escolas agrícolas do nordeste
Entre os planos de desenvolvimento do II Plano Diretor da Sudene está o
reequipamento das escolas agrícolas do Nordeste, bem como a ampliação das
mesmas. A Sudene acha que o papel das escolas é fundamental para a
reorganização da agricultura regional com a especialização dos trabalhadores para
um rendimento maior da produção.

Jornal do Commercio
1963

8/1/1963. DSC00943
Nordeste reage.
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Nordeste apresenta evolução, consequência de uma boa administração e
planejamento da Sudene.
10/1/1963. DSC00948
Celso explica Plano e diz que vai ser difundido.
Celso Furtado fala da política econômica do Plano Trienal e afirma que
cópias desse Plano estarão disponíveis para a opinião pública.
12/1/1963. DSC00955
Sudene aprova novo sistema de ampliação da CHESF no Nordeste
Sudene promove instalações elétricas em várias áreas do Nordeste,
beneficiando um grande número de habitantes.
16/1/1963. DSC00960
Sudene e Educação
A matéria retrata os benefícios que a Sudene vem proporcionando ao
Nordeste. Uma política de desenvolvimento inédita, digna de admiração.
Entretanto, é essencial que a população seja educada para se integrar à Sudene,
não ficar apenas esperando que o desenvolvimento venha. Esse é um desafio do
nosso povo e requer esforços.
20/1/1963. DSC00966
O Plano Trienal
Síntese de parte do Plano Trienal, ao mesmo tempo em que se faz uma
reflexão sobre as críticas feitas ao Plano. Os resultados necessitam de certo
período de tempo, ou seja, um voto de confiança deve ser dado à política de Celso
Furtado.
25/1/1963. DSC00970, DSC01087
Lincoln Gordon elogia ação de Celso Furtado – O desenvolvimento do Nordeste e
plano de três anos.
Em palestra, o embaixador dos EUA elogiou a política para desenvolver o
Nordeste brasileiro, ressaltando que, se bem executado, o plano pode conter a
inflação. Também destacou a importância da ajuda externa para o crescimento
da região.
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3/2/1963. DSC00972
Plano Trienal
Análise da política do Plano Trienal que se inicia e que causa desconfiança
no setor privado.
8/2/1963. DSC00986
A Sudene: Planos e mais Planos
Críticas às políticas de planejamento, ou seja, prega uma ação imediata da
Sudene em relação aos problemas do Nordeste.
17/2/1963. DSC00998
Crédito, Plano Trienal e desenvolvimento.
Desconfiança no Plano Trienal nessa nova fase do presidencialismo.
3/3/1963. DSC1106
Sudene: Educação para o desenvolvimento
A ação da Sudene em conjunto com órgãos estaduais e federais é de extrema
importância para a formação de mão de obra qualificada na região nordestina.
Entretanto, a atuação da Sudene não se dá no plano pedagógico e sim no âmbito
de financiamento e fiscalização, para, com isso, impulsionar o desenvolvimento
econômico da região.
3/3/1963. DSC1109
A Sudene e o capital privado.
A Sudene se mostra favorável ao capital privado. No entanto, o que se assiste
é um bloqueio a esse capital com a não aprovação de vários projetos, provocando
desconfiança no que se refere à ação estatizante do órgão.
11/4/1963. DSC1110
Palmas à Sudene
Elogio à iniciativa da Sudene de incentivar estudantes para a formação
técnica.
20/4/1963. DSC1117, DSC1122, DSC1123
Diretor regional da Usaid diz que Aliança é motivo de orgulho
Apesar de algumas dificuldades, a Aliança para o Progresso, juntamente
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com a Sudene, tem alcançado bons resultados. A atuação da Sudene é de
fundamental importância (segundo diretor regional da Usaid) para o
desenvolvimento do Nordeste.
8/5/1963. DSC1127, DSC1129
Aliança para o Progresso está em crise
A Aliança para o Progresso, na prática, não está trazendo os resultados
esperados, isto porque a sua política para o desenvolvimento sofreu modificações,
comprometendo o resultado final.
12/5/1963. DSC1131
BB e Sudene traçam planos de cooperativismo (Nota)
Sudene e Banco do Brasil discutem sobre a instalação de cooperativas no
Nordeste.
4/6/1963. DSC01147, DSC01157
90.000 nordestinos e 31.000 km² às ordens da Sudene: Maranhão (Com fotos)
Perfil das principais realizações em diversas áreas da colonização no
Maranhão, mostrando o bom trabalho realizado pela Sudene. No entanto, ainda
há muito a ser feito, principalmente no que diz respeito à malha rodoviária.
20/6/1963. DSC01158
Sudene diz que dólares não voltarão e que tem planos para aplicá-los
Sudene desmente o fato de que teria de devolver aos EUA US$ 138 milhões
pelo fato de não aproveitar essa quantia em obras para o Nordeste. Segundo o
superintendente interino, Francisco Oliveira, o valor da quantia (o valor exato
é de US$ 90 milhões) e a notícia de devolução de dinheiro não são verdadeiras.
A afirmação equivocada foi feita pela imprensa carioca.
21/6/1963. DSC01165
Programa educacional da Aliança em Angicos está alcançando êxito
Com a cooperação entre Sudene, estado do Rio Grande do Norte e a Usaid,
programa educacional destinado a adultos analfabetos de Angicos alcança êxito.
O método é o do professor Paulo Freire, que foi capaz de, em 20 dias,
transformar um cidadão analfabeto em poeta.
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22/6/1963. DSC01168
Filme sobre a Sudene e Nordeste
Cineasta produz documentário sobre a Sudene. O filme de 15 minutos
retrata a situação problemática da população nordestina e a ação da Sudene em
todos os campos, visando desenvolver a região.
26/6/1963. DSC1169
Governador do Maranhão pede a permanência de C. Furtado na Sudene.
Em telegrama a João Goulart, o governador do Maranhão pede a
permanência de Celso Furtado (idealizador) na Sudene.
28/6/1963. DSC01182, DSC01184, DSC01185, DSC01186
Saúde – um problema da Sudene no Maranhão
Com uma equipe de médicos, enfermeiros, dentistas etc, cresce o número de
atendimentos à população do Maranhão, melhorando a saúde local. Novos
postos de saúde e hospitais estão sendo construídos, além de fossas e outras
obras de infraestrutura. Ao mesmo tempo se faz uma ação de conscientização na
população para evitar um crescimento desordenado por meio de queimadas.
Esses fatores mostram os esforços da Sudene na região, fato que muitas vezes é
negado por certos setores da população nacional. No entanto, muito esforço
ainda tem de ser direcionado para superar os problemas do Maranhão, pois os
desafios são substanciais.
4/7/1963. DSC01258, DSC01259
Celso diz o que a Sudene realizou pelo Nordeste
Celso Furtado relata as principais realizações feitas pela Sudene, abarcando
os setores de geologia, produção, fator humano, indústria, recursos naturais,
dentre outros. Essas realizações dão uma dimensão do trabalho que a Sudene vem
realizando na região.
4/7/1963. DSC01265
Governador da Paraíba diz que Sudene anda a passo de tartaruga
Em entrevista, o governador da Paraíba afirma que projetos e liberação de
verbas demoram a chegar ao seu estado, provocando uma situação de
impaciência.
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13/8/1963. DSC01271
Sudene, MEC e SENEC acertam ampliação do ensino industrial
Cooperação entre Sudene, MEC e SENEC visa ampliar a formação de profissionais
em Pernambuco por meio da instalação de ginásios e centros técnicos.
14/8/1963. DSC01275
Aliança dá mais de 4 bilhões para a educação no estado do Maranhão
Apoio financeiro ao Maranhão possibilitará melhora educacional, com
instalação de novas salas de aula, treinamento de professores e contratação de
novos profissionais, fato que amplia o acesso para um número maior de
estudantes e escolas com melhores instalações .
29/8/1963. DSC01278
GT da Sudene em estudos sobre problemas dos alagados do Recife
Grupo de trabalho da Sudene, abarcando profissionais de diversas áreas,
estuda para melhorar a situação da população alagada do Recife.
1/9/1963. DSC01525
Escassez de pessoal qualificado prejudica trabalho da Sudene
A oferta de pessoal qualificado é um dos entraves ao desenvolvimento do
Nordeste. No entanto, a Sudene começa a adotar algumas medidas para superar
essa dificuldade e formar um número maior de bons profissionais.
12/9/1963. DSC01529
Sudene acha possível elevar produção de algodão no Nordeste
A Sudene pretende desenvolver programas visando aumento da produção e
da qualidade do algodão no Nordeste.
17/9/1963. DSC01538
Reflorestamento do Nordeste posto em prática por Sudene
A partir de ações de adubação e incentivo à plantação, a Sudene começa a
reflorestar áreas próximas a BRs federais (e em outras localidades) no Nordeste.
21/9/1963. DSC01540
Sudene e USAID firmam acordo para Nordeste receber fertilizantes
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Agricultores de todos os estados do Nordeste receberão fertilizantes para
melhoria de suas produções, já que o solo nordestino apresenta condições
desfavoráveis para uma boa colheita.
23/10/1963. DSC01604
“Indústria da seca” acabou: Celso Furtado
Celso Furtado afirma que a indústria da seca no Nordeste não existe mais,
passando a fazer parte apenas de folclore, graças à atuação da Sudene contra a
exploração.
24/10/1963. DSC01617
Sudene vai incentivar produção algodoeira em todo o Nordeste
Iniciativa da Sudene tem como objetivo aumentar a produção do algodão no
Nordeste, ao mesmo tempo em que proporcionará autossuficiência à região.
Também é destacada a importância do algodão na economia agrícola, o que faz
jus ao incentivo no setor.
22/11/1963. DSC01619
Um bilhão e meio de São Paulo para NE: Sudene aprova
Grupo têxtil de São Paulo investe no Rio Grande do Norte em instalação de
fábrica. Várias vantagens – como isenção de impostos, energia abundante e
barata de Paulo Afonso e mão de obra barata – foram oferecidas aos industriais
paulistas.
1/12/1963. DSC01677
A Sudene e a melhoria da pecuária
A Sudene reconhece a situação precária da pecuária nordestina e tenta
melhorá-la por meio de programa de instalação de campos forrageiros e fortes
investimentos.
14/12/1963. DSC01688
Celso aborda infraestrutura de energia e transporte
Celso Furtado faz levantamento de obras e projetos que vêm sendo executados
pela Sudene; dentre eles, destaca os ligados à energia, recursos naturais e
transporte.
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24/12/1963. DSC01690
Sudene fortalecerá indústria de óleos vegetais e curtumes
Sudene desenvolverá política para favorecer a indústria de óleos vegetais e de
curtumes. Inicialmente será feito um levantamento da situação desses setores,
buscando conhecer a situação de produção, tecnologia, créditos, dentre outros,
para em seguida adotar as ações.
25/12/1963. DSC01694
Superintendente da Sudene diz que 1964 será promissor para NE
Celso Furtado em entrevista afirma que o ano de 1964 será mais promissor,
pois as grandes dificuldades para concretizar as ações da Sudene foram superadas,
sendo previsto para os próximos anos melhor situação para o desenvolvimento.

Jornal do Commercio
1964

1/5/1964. DSC02754, DSC02757, DSC02758, DSC02759
Sudene e USAIDfirmam 3 acordos de pesquisa dos recursos naturais
A Sudene e a Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID) assinam
três convênios para pesquisa de recursos naturais do Nordeste, dentro do
programa Cooperativo da Aliança para o Progresso.
3/5/1964. DSC02763, DSC02765, DSC02766, DSC02767, DSC02769
USAID ouviu novo governo e está bem com a Sudene
USAID se mostra à disposição do novo governo brasileiro para discutir as
ideias sobre as relações USAID-Sudene. Entendendo que a Sudene, juntamente
com a USAID, tem capacidade para fiscalização dos recursos norte-americanos
aplicados no Nordeste.
3/5/1964. DSC02772, DSC02774
A agricultura, a Sudene e o novo regime
O Ministério da Agricultura do governo Castelo Branco tem como pretensão
trabalhar em harmonia com a Sudene. Segundo o autor da matéria, nunca
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nenhum titular da agricultura pensou em tal coisa, e essa união pode vir a
auxiliar o Ministério da Agricultura.
5/5/1964. DSC02778
Sudene e governo firmaram convênio sobre cooperativismo
Foi firmado pela Sudene e o governo do Estado um convênio que possibilitará
condições para estruturação e ampliação do Departamento de Assistência às
Cooperativas. Dessa forma, será possível oferecer condições favoráveis à
dinamização da rede cooperativista em Pernambuco.
6/5/1964. DSC02779
SAIC, USAID e Sudene vão incrementar a avicultura no Estado
Em reunião, representantes da SAIC, da USAID e da Sudene debateram sobre
a organização de uma avicultura racionalizada e ágil, capaz de proporcionar
maior volume de alimentos proteicos à população do Estado.
6/5/1964. DSC02781, DSC02784, DSC02785
Dom Hélder visita USAID e diz que o povo deve despertar
Após encontro com diretores da USAID, para discutir sobre os problemas de
maior amplitude do Nordeste, dom Hélder salientou que é preciso despertar a
colaboração do povo nordestino para encaminhá-lo para o seu próprio
desenvolvimento econômico e social.
14/5/1964. DSC02786, DSC02787
Comissão especial instala-se na Sudene: inquérito
Foi instalada uma Comissão Especial de Inquérito na Sudene, com o intuito
de apurar se os servidores desse órgão atentaram contra a segurança do País, o
regime democrático e a probidade da administração pública.
17/5/1964. DSC02788
Objetivos da Sudene
Ao criar a Sudene, o governo tinha como objetivo dotar a região de um
órgão especializado, que promovesse ou coordenasse estudos e pesquisas
necessários à formulação de políticas específicas para o desenvolvimento do
Nordeste, e coordenasse as agências executivas do governo; mas por ser um
órgão recente, ainda não atingiu todos os objetivos.
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26/5/1964. DSC02798
Aliança aguarda Sudene informar se quer US$ 141 milhões
A USAID aguarda a confirmação da Sudene sobre o pedido de US$ 141
milhões para atender necessidades adicionais na execução de projetos já
elaborados ou em fase de elaboração nos nove estados do polígono.
31/5/1964. DSC02800, DSC02801
Sudene descentraliza serviços
Com o intuito de não centralizar todos os assuntos no gabinete, o general
Expedito Sampaio foi nomeado novo superintendente da Sudene, esperando
contribuir com a descentralização de atendimentos.
2/6/1964. DSC02802
A nova Sudene
Antônio Bezerra de Carvalho
O autor faz uma crítica ao funcionamento da antiga Sudene e acredita que,
com uma reorganização, a nova Sudene funcionará bem melhor.
19/6/1964. DSC02803
Sudene estuda como aplicar empréstimo que Alemanha fará
O então ministro do planejamento, Roberto de Oliveira Campos, está
estudando como aplicará empréstimo concedido pela Alemanha para o Nordeste,
via Sudene.
21/6/1964. DSC02804, DSC02805
200 projetos industriais aprovados pela Sudene
Sudene recebe verba para implantar 233 projetos para expansão do parque
industrial nordestino.
12/7/1964. DSC02872
Sudene ameaçada de colapso: novo superintendente ainda não sabe, mas deverá ser
alertado antes de tomar posse
O Ministério da Fazenda elabora novo orçamento com cortes substanciais de
verbas para a Sudene. Essa medida pode criar uma situação insustentável para
o novo superintendente, que além dos problemas de adaptação terá ainda
dificuldades orçamentárias e internas a enfrentar.

173

cad_08.qxd:Layout 1

174

5/13/11

10:02 AM

Page 174

Cadernos do Desenvolvimento vol. 6 (8), maio de 2011

19/7/1964. DSC02874
Sudene e mecanização agrícola
Para que se possa promover a mecanização da agricultura no Nordeste fazse necessário que os governadores estruturem planos com o intuito de forçar a
Sudene a usar a verba para a qual foi destinada.
1/8/1964. DSC02846
Sudene
O economista Juarez Farias profere conferência sobre a Sudene, com a ajuda
dos técnicos desse órgão. Falou sobre as dificuldades enfrentadas e as conquistas
realizadas até então.
5/8/1964, DSC02848, DSC02849
Novo superintendente da Sudene assume hoje
O economista João Gonçalves de Souza assume a superintendência da
Sudene. Para o ministro Cordeiro de Farias, é chegado o momento em que deve
existir maior entrosamento entre a Sudene e os governos dos estados nordestinos
para o desenvolvimento da região.
5/8/1964. DSC02850, DSC02851, DSC02852
Governadores do Nordeste já suspiram enfim aliviados do cinturão de Celso
Os governadores do Nordeste sentem-se aliviados com a saída de Celso
Furtado da superintendência da Sudene. Segundo eles, havia muito centralismo
e falta de entrosamento entre o órgão e as administrações estaduais.
6/8/1964. DSC02853, DSC02855, DSC02856, DSC02858
João diz que veio para mudar a face do Nordeste
O desejo do novo superintendente da Sudene, João Gonçalves de Souza, é de
que ao final de seu período à frente desse órgão ele possa ter feito algo de
positivo pela região e para isso espera contar com a ajuda do povo e com o
apoio de instituições e autoridades de todos os níveis.
22/8/1964. DSC02859, DSC02862,
Sudene terá este ano talvez 62 bilhões, diz Souza
O superintendente da Sudene, João Souza, diz não ser fácil resolver os
problemas do órgão. Mas, após reunião com o presidente Castelo Branco, voltou
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encorajado, por ter deixado encaminhada uma solicitação de verba no total de
62 bilhões de cruzeiros para o ano em curso.
23/8/1964. DSC02864
O novo diretor da USAID e a Sudene
Durante sua posse como novo diretor da USAID no Nordeste, Donor Lion
afirmou que continuará a manter relação promissora com a Sudene e, dessa
forma, contribuir para que haja resultados mais rápidos.
30/8/1964. DSC02868, DSC02869
GEA e Sudene estudam em conjunto levantamento
Em reunião, técnicos da Sudene e do GEA examinaram um plano de
levantamento básico da zona da agroindústria canavieira. Para sua execução, vem
sendo pleiteado um empréstimo externo por meio da USAID, após a aprovação
do mesmo pela Sudene e o Instituto do Açúcar e do Álcool.
3/9/1964. DSC02922
Sudene Reunida.
Foto. Em reunião do conselho deliberativo da Sudene, foi aprovado crédito
de Cr$ 1 bilhão para o plano de eletrificação rural em execução pela Cerne.
3/9/1964. DSC02926, DSC02927, DSC02929, DSC02930, DSC02931
Sudene dá bilhão à Cerne para eletrificação rural
Em reunião do conselho deliberativo da Sudene, foi aprovada verba de Cr$
1 bilhão para o plano de eletrificação de pequenas comunidades da Cerne. O
plano objetiva dotar de energia elétrica, a curto prazo, cerca de 450 comunidades
distribuídas pelos diversos estados que compõem a área de atuação da Sudene.
3/9/1964. DSC02932, DSC02933
Nordeste tem espírito de desenvolvimento, diz Walt Rostow
O economista Walt Rostow, representante dos Estados Unidos no CIAPP,
afirmou em conferência que o Nordeste tem espírito desenvolvimentista e que
a região está se encaminhando para o êxito econômico.
4/9/1964. DSC02934, DSC02936
Um Plano Marshall
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Segundo o general Mourão Filho, o Brasil precisa de um Plano Marshall. Para
ele, com um plano seriamente aplicado toda a vasta deficiência receberia um
tônico total. Em todos os estados agiria a mesma força de restauração, erguendo
num só ritmo o conjunto nacional.
4/9/1964. DSC02938, DSC02941, DSC02943
Lion debate com Sousa dinamização da Aliança
O representante da USAID/Nordeste e o superintendente da Sudene acertaram
pormenores de diversos programas de investimentos de recursos dentro da
Aliança para o Progresso. Também foram debatidas formas para um mais
completo entrosamento para uma dinamização conjunta dos projetos da Aliança
para o Progresso.
9/9/1964. DSC02950, DSC02952, DSC02953, DSC02954, DSC02955
Técnicos discutem abastecimento do Nordeste
Em reunião de técnicos, no salão do conselho deliberativo da Sudene, para
uma posterior formulação do Plano Integrado de Abastecimento e Produção
Agropecuária do Nordeste, foram examinados problemas de abastecimento,
políticas de preço mínimo e financiamento da produção, e políticas de
armazenamento, estocagem e produção.
9/9/1964. DSC02956, DSC02957
Diretor da USAID acha que a Aliança é um ideal vivo no Nordeste
O diretor regional da USAID, Donor Lion, assinou convênio na Sudene, que
visa o aperfeiçoamento do ensino da Faculdade de Economia do Ceará, o
estabelecimento de centro regional para treinamento de economistas e o
aperfeiçoamento do Instituto de Pesquisas Econômicas. Segundo Lion, agora
brasileiros e norte-americanos estão fazendo da Aliança um ideal vivo, prático.
12/9/1964. DSC02958, DSC02959, DSC02960, DSC02961
GTdirá o que fazer com burocracia na Sudene
O superintendente da Sudene, João de Sousa, assinou portaria designando
grupo de trabalho para estudar e propor diretrizes para a simplificação da
burocracia do órgão e em especial do Departamento de Administração Geral.
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13/9/1964. DSC02962, DSC02963
Rostow agradece à FIEP o jantar e diz que vê agora melhor o NE
O membro do Conselho Interamericano da Aliança para o Progresso, Walt
Rostow, após homenagem em jantar, no Clube da Indústria, salienta que esse
encontro foi uma experiência valiosa.
20/6/1964. DSC02964, DSC02965
O artigo 34
Juarez Farias
Sobre o artigo 34, da Lei 3.995/61.
7/10/1964. DSC02970, DSC02971, DSC02972, DSC02973
Conselho da Sudene discute hoje empréstimo do BID
Reunião do conselho deliberativo da Sudene coloca em pauta a solicitação de
autorização para contratar empréstimo com o BID, no valor de US$ 2,7 milhões.
9/10/1964. DSC02974, DSC02977, DSC02978
Sudene se reúne com ministros para firmar convênio
Será assinado hoje, em reunião do conselho deliberativo da Sudene, um
convênio entre esta, a USAID e a CHESF, da ordem de US$ 7 milhões destinados
à construção das subestações abaixadoras de Milagres, Banabuiu e Fortaleza e
parte da linha de transmissão entre as cidades de Milagres e Fortaleza.
16/10/1964. DSC02979
Instituto auxiliará órgãos brasileiros e USAID no Nordeste
A USAID assinou convênio com a Sudene que autoriza a primeira a assinar
contrato com o Instituto Americano para o Desenvolvimento do Sindicalismo
Livre, para assessorar o órgão que coordena a participação dos Estados Unidos
na Aliança e órgãos brasileiros em projetos de desenvolvimento econômico e
social no Nordeste.
18/10/1964. DSC02980, DSC02981, DSC02982
Sudene tem urgência no convênio de máquinas e rodovias e quer saber quem pagará
diferença na aquisição de equipamento brasileiro
Depende de uma resolução direta do governo federal qualquer decisão que
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a Sudene venha a tomar no caso do convênio USAID/Brasil, referente à aquisição
de máquinas para conservação de estradas em nove estados do Nordeste.
22/10/1964. DSC02983, DSC02984
USAID dá em três meses quase Cr$ 3 bilhões para uso no Nordeste
A USAID entregou, nos últimos três meses, a governos e entidades nordestinas
quase Cr$ 3 bilhões para aplicação em obras desenvolvimentistas no Nordeste,
no quadro da Aliança para o Progresso.
22/10/1964. DSC02985, DSC02986, DSC02987, DSC02989, DSC02991
Governo pediu ao congresso 62 bilhões para a Sudene
Foi dirigida ao Congresso Nacional mensagem emitida pelo Ministério da
Fazenda solicitando o crédito especial de Cr$ 62 bilhões destinados a alimentar
o Plano Diretor da Sudene, no corrente exercício.
30/10/1964. DSC02992, DSC02994, DSC02995
No convênio de máquinas USAID acha que quem dá pode fixar as condições e que o
negócio além do mais, é muito bom para o Brasil e para os EU será ruim
Existe uma verba livre para a compra de equipamentos de procedência
americana ou brasileira. Industriais paulistas, falando em nome da iniciativa
privada, defendem a venda de máquinas brasileiras ao Nordeste. Os círculos da
USAID/Brasil no Recife preferem manter-se discretos às críticas e esperam que a
Sudene coloque as coisas em seu devido lugar.
7/11/1964. DSC03061
Reunião do Conselho Deliberativo em Fortaleza foi início de diálogo vivo que
Gonçalves quer manter com o Nordeste na nova face que pretende dar à Sudene
Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene revela uma ânsia da nova
Sudene de descentralização, maior identificação com a realidade do Nordeste e
condições de diálogos mais abertos com as áreas onde os problemas apresentam
maior urgência.
10/11/1964. DSC03064, DSC03065, DSC03066
Nordeste e Sudene surpreendem secretário da OEA
Em entrevista, o secretário geral da OEA disse que o Nordeste e a Sudene o

cad_08.qxd:Layout 1

5/13/11

10:02 AM

Page 179

Pesquisa “A Sudene de Celso Furtado, 1958-1964”

surpreenderam, pois não se trata daquela região subdesenvolvida da qual ele
ouvia falar. Além disso, salientou que percebeu no nordestino inteligência nata
e vontade de progredir e melhorar.
13/11/1964. DSC03069
Castelo vem para dinamizar Sudene; nenhum banquete – aprovado pelo Congresso o
crédito especial de 62 bilhões de cruzeiros
O presidente Castelo Branco, com o intuito de dinamizar a Sudene, viajará
a Recife para tomar contato pessoal com seus dirigentes. Segundo ele, a situação
do Nordeste é preocupante e, por isso, participará de reuniões conjuntas com
pessoas da Sudene, do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil.
15/11/1964. DSC03071
Superintendente mantém diretores e elabora programa de Castelo Branco
O superintendente da Sudene, João de Sousa, mantém os cargos dos diretores
e submete minuta redigida pelo Grupo de Reestruturação da Sudene, quanto ao
regulamento interno, à aprovação do presidente Castelo Branco.
17/11/1964. DSC03072, DSC03073, DSC03074
Nordeste vai ter trilhão, porém poderá não saber como gastar bem o dinheiro, por isso
vinda de CB é decisiva para a Sudene
Dependerá da forma como a Sudene se aparelhar humana e materialmente
e também consiga se entender com a USAID, a capacidade futura do Nordeste de
absorver recursos nacionais e estrangeiros.
19/11/1964. DSC03077, DSC03079
Castelo ouve o Nordeste no Recife
O presidente Castelo Branco, em visita ao Recife, firmou contrato com a
USAID para compra de máquinas rodoviárias destinadas aos nove estados do
Nordeste e abriu crédito especial de 62 bilhões para a Sudene.
19/11/1964. DSC03080, DSC03081, DSC03082
Dia de Castelo no Recife foi o mais rendoso para Nordeste em cinco anos de existência
da Sudene: 1) mais técnicos e salários; 2) entrosamento, além de Cr$ 62 bilhões e 20
milhões de US$
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O presidente Castelo Branco encontrou-se com três de seus ministros e a
Sudene e dentre as deliberações estão a contratação de pessoal, reajuste dos
salários e liberação de verbas.
20/11/1964. DSC03083, DSC03084, DSC03085
Castelo sanciona lei que dá 62 bilhões à Sudene
Em reunião na Sudene, o presidente Castelo Branco abre crédito especial de
Cr$ 62 bilhões para prosseguimento das obras do II Plano Diretor.
20/11/1964. DSC03086, DSC03088, DSC03089, DSC03090, DSC03091
Ministro leva 8 pedidos da Sudene para Castelo
O ministro Arnaldo Sussekind, após participar do II Encontro da
Agroindústria Açucareira do Nordeste, falou que sairia do Recife amargurado
diante das denúncias feitas por trabalhadores contra alguns patrões, que estariam
coagindo os empregados a abandonarem os sindicatos.
22/11/1964. DSC03092, DSC03093, DSC03094
Sudene vai ao Rio em perseguição de soluções prometidas, consolidar coordenação de
projetos e aumentar assistência estrangeira na nova meta de somar os esforços e salvar o
NE

O superintendente da Sudene, João de Sousa, viajará ao Rio para cobrar dos
escalões federais as coisas que foram aqui decididas e prometidas, no intuito de
dotar a Sudene das condições mínimas para cumprir a sua missão regional.
24/11/1964. DSC03095, DSC03097
Diretores da Sudene discutiram plano para 66-68 e orçamento
A junta diretora da Sudene, em reunião, discutiu o III Plano Diretor do
órgão para o biênio 1966/1968 e o orçamento de 1965.
28/11/1964. DSC03099, DSC03100, DSC03101, DSC03102
No jogo da ajuda externa ao Nordeste, o “Leão do Norte” ainda não tem a parte do
leão: o quê, para quê PE pediu e recebeu até o momento da USAID/BID/Sudene
Caso sejam firmados os subacordos para estradas e o Convênio de Educação
Elementar e Básica a ajuda da USAID a Pernambuco terá uma elevação.
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18/12/1964. DSC03057, DSC03058, DSC03059
O papel da Sudene
Crítica à aliança USAID-Sudene quanto a que tipos de interesses estão sendo
realmente priorizados. Além disso, há uma indagação sobre se a aliança seria uma
farsa.
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Última Hora
1962

19/6/1962. DSC00030
Sudene esclarece caso do milho: não vendeu doações
Matéria sobre a polêmica envolvendo a Sudene e a distribuição de milho pelo
órgão.
20/6/1962. DSC00031
Nordestino come apenas metade do que come brasileiro do sul
Dados de uma pesquisa realizada pelo GTDN compara quanto alimento
consome um indivíduo no Nordeste e no Sul do País.
21/6/1962. DSC00032
Sudene
Trata das conspirações que têm por intuito acabar com o projeto Sudene.
23/6/1962. DSC00033
Nordeste será redimido com artigo 34 da Sudene
Aborda as vantagens que o artigo 34 da Sudene propiciará para o setor
industrial do Nordeste.
24/6/1962 . DSC00034
Magistrados dão apoio à ação da Sudene!
Relata as esperanças dos magistrados em relação ao trabalho que a Sudene
pretende realizar. Eles acreditam nos trabalhos e estudos, em prol do
desenvolvimento do Nordeste.
24/6/1962. DSC00035
A Sudene na mira de Cid
Focaliza o medo de Cid Sampaio de perder o governo do Estado,
correlacionado o seu insucesso aos programas desenvolvidos pela Sudene.
25/6/1962. DSC00036
Várias(Sessão)
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Trata da necessidade de estudo sobre o emprego de mão de obra qualificada
na indústria.
27/6/1962. DSC00038
D. Carlos Coelho visitou a Sudene
Nota sobre a visita do arcebispo metropolitano de Recife e Olinda à Sudene,
onde foi recebido por Celso Furtado.
28/6/1962. DSC00039
Sudene, em dois anos, aprovou 30 bilhões em financiamentos
Focaliza os benefícios gerados pela Sudene às empresas nordestinas.
29/6/1962. DSC00040
Pessoal da Sudene vai pleitear enquadramento
Refere-se à mobilização dos funcionários da Sudene para adquirir o status de
funcionários federais.
29/6/1962. DSC00041
Plano de emergência na Paraíba estuda desapropriação de terras
Trata do plano encabeçado pela Sudene para instalar postos do Serviço de
Vigilância Animal, com o objetivo de atuar contra a febre aftosa.
29/6/1962. DSC00042
Pesca no Nordeste: Sudene criará novo órgão de ação
A matéria fala dos objetivos da Sopene e do seu envolvimento com a Sudene.
3/ 7/1962. DSC00043
Sudene: nenhuma ameaça de greve
Discute a notícia de greve na Sudene veiculada pela imprensa. Entretanto,
a informação era falsa, visto que não havia rumor nenhum de paralisação.
3/7/1962. DSC00044
Conselho deliberativo da Sudene criará órgão da pesca no dia 4
Informa sobre a Sopene, órgão criado junto à Sudene para fomentar a pesca
na região.
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4/7/1962. DSC00045
Sudene eletrificará 439 municípios nordestinos
Trata da criação da Companhia de Eletrificação Rural do Nordeste, proposto
pela Sudene.
4/7/1962. DSC00046
Ofensiva da Sudene para melhorar ensino agrícola
Focaliza a ação da Sudene, em conjunto com o Ministério da Agricultura, para
concluir e melhor equipar as escolas agrícolas do Nordeste. A matéria trata,
ainda, da importância da escola agrícola para o desenvolvimento do Nordeste.
5/7/1962. DSC00050
Sudene aprovou fundo de emergência de 50 milhões
Texto refere-se ao papel da Sudene de fiscalizar a implementação de obras
levadas a cabo pelos governadores nordestinos.
6/7/1962. DSC00047
Hospital universitário: Sudene aconselha campanha geral para término da construção
Notícia sobre a construção do hospital universitário e as reivindicações dos
interessados (professores e alunos) frente à Sudene.
7/7/1962. DSC00048
Sudene enviará mais gêneros às vítimas das enchentes
Descreve os esforços da Sudene, juntamente com a
suprimentos para os atingidos pelas enchentes no Nordeste

FAB,

para enviar

8/7/1962. DSC00049
Celso Furtado: “Não ficarei se não resolver problema agrário.”
Matéria refere-se ao sentimento de Celso Furtado em relação à questão
fundiária no Nordeste e aos projetos de atuação da Sudene.
10/7/1962. DSC00051
Estudantes e trabalhadores: todo apoio à Sudene para salvar Nordeste
Discorre sobre problemas e o apoio encontrado por Celso Furtado frente à
Sudene. Trata também do jogo político com o objetivo de afastá-lo.
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10/7/1962. DSC00052
Comissões da Sudene inspecionam locais atingidos pelas enchentes
Matéria sobre ações da Sudene para ajudar os atingidos pela enchente.
11/7/1962. DSC00053
Pelópidas: Reforma agrária consolidará Celso Furtado na Sudene
Entrevista dada pelo vice-governador de Pernambuco, falando de temas
como reforma agrária e o jogo político para afastar Celso Furtado da Sudene.
11/7/1962. DSC00054
Curso da Sudene termina dia 27(nota)
Notícia sobre um curso de desenvolvimento econômico organizado pela
Sudene.
11/7/1962. DSC00055
José Ermírio aos engenheiros: Mais estradas para o Brasil!
Reportagem sobre curso ministrado com apoio da Sudene. A temática das
aulas era “pavimentação de solo, cimento e concretos”.
12/ 7/1962. DSC00257
Sudene constata: pequena infestação nos armazéns de Limoeiro e Caruaru.
Notícia sobre inspeção de armazéns no interior do estado no intuito de
evitar o apodrecimento dos alimentos.
13/7/1962. DSC00258
Confederação evangélica vai debater problemas do Nordeste
Informa sobre conferência encabeçada pela igreja evangélica com o objetivo
de definir uma agenda de ação para os problemas da Região Nordeste.
15/ 71962. DSC00259
Estudantes pernambucanos embarcam hoje para o congresso da UNE
Trata do encontro da UNE. Estudantes pernambucanos vão levar a público as
intenções de boicote às atividades da Sudene e, em especial, a Celso Furtado.
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18/7/1962. DSC00260
Sudene julgará em agosto 14 projetos industriais
Notícia sobre o apoio da Sudene a 14 projetos industriais em diversas localidades
do Nordeste.
19/7/1962. DSC00261
Mais feijão para Sudene
Informa a chegada de feijão a Pernambuco, vindo dos Estados Unidos.
19/7/1962. DSC00262
Pernambuco defende Sudene no congresso da UNE
A reportagem mostra o interesse dos estudantes de manter a Sudene, visto que
representaria uma forma de resistência nacionalista, contrária à lógica de grupos
econômicos. Além disso, os estudantes pernambucanos no encontro da UNE
enfatizam os projetos para desarticular a Sudene.
19/7/1962. DSC00263
Sudene: mais de 8 milhões para reequipar a indústria têxtil
A reestruturação do setor têxtil na região Nordeste, principalmente nos estados
do Maranhão e do Ceará, é tema desta reportagem.
20/7/1962. DSC00264
Argemiro ataca Sudene e vai tentar a reeleição
Trata dos problemas do senador Argemiro Figueiredo com a Sudene. Ele
acreditava que o Plano Diretor do órgão estava incorreto, pois o foco principal
deveria ser o setor de economia de subsistência.
21/7/1962. DSC00265
Está apodrecendo em armazéns da CAGEP feijão que Sudene remeteu a Garanhuns
Fala sobre a questão do feijão doado pelo governo estadunidense estocado em
Garanhuns que estaria correndo o risco de apodrecer.
22/7/1962
Técnico da Sudene palestra sobre o plano de emergência
Notícia sobre uma palestra que tinha por objetivo mostrar o plano de
emergência da Sudene para o Nordeste.
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23/7/1962. DSC00268
Trabalhadores: todo apoio à Sudene e luta pela reforma agrária
Trabalhadores reunidos tratam da questão da reforma agrária e dão apoio aos
projetos da Sudene. É proposto na reunião que a Sudene crie carteiras especiais
de empréstimos para sindicatos e invista em habitação popular.
23/7/1962. DSC00269
Sudene beneficiará quarenta fábricas na segunda etapa do “programa têxtil”
Matéria aborda projeto conjunto com o BNB para levar a reestruturação das
indústrias têxteis para os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
24/7/1962. DSC00270
Milho para a Sudene
É uma nota sobre a chegada ao Recife de um cargueiro com milho oriundo
dos EUA.
24/7/1962. DSC00271
Embaixador do Japão anuncia centro têxtil e elogia planos da Sudene
Reportagem sobre projetos assinados com o governo japonês. Em especial,
o intercâmbio de conhecimento na área da indústria têxtil.
26/7/1962. DSC00272
Japão orientará Sudene em problemas de pesca
O encontro do embaixador japonês com Francisco de Oliveira, que
representava Celso Furtado. Na ocasião, foram discutidos os projetos conjuntos
com o governo japonês, principalmente na área de indústrias metalúrgicas,
couro e pesquisas do solo.
26/7/1962. DSC00273
Governo americano decide: Sudene pode vender feijão da “Aliança” no Nordeste
A matéria fala sobre a questão do feijão americano e do passe-livre
estadunidense para que a Sudene colocasse uma parte da carga imediatamente
no mercado.
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27/7/1962. DSC00274
Sudene venderá feijão a 72 cruzeiros o quilo
Focaliza a venda do feijão e a preocupação da Sudene com a safra subsequente,
visto que a venda do produto, no momento, poderia desestimular os produtores
regionais.
27/7/1962. DSC00275
Fomento à avicultura debatido na Sudene
Trata das negociações para a implementação de políticas na área da avicultura
no Nordeste.
28/7/1962. DSC00276
Encerramento hoje do curso de cimento e pavimentação
Conclusão do curso (solo, cimento e pavimentação) encabeçado pela Sudene
e pela Associação Brasileira de Cimento Portland.
28/7/1962. DSC00277
Sudene reduz frentes de trabalho
Fala bem sucintamente da redução de trabalhadores nas “frentes de trabalho”
em Pernambuco.
1/8/1962. DSC00569
Sudene debaterá participação nos bancos de desenvolvimento
Matéria sobre a reformulação do Plano Diretor para o ano de 1963 e do
fundo de participação da Sudene em bancos estaduais de desenvolvimento.
2/8/1962. DSC00570
Conselho da Sudene discutiu criação de fundo para investir nos bancos nordestinos de
desenvolvimento
O principal tema debatido nesta matéria é a efetivação do Plano Diretor de
1963. Dentro disso, é abordado o pedido de demissão de Celso Furtado, o
reequipamento têxtil e o plano de povoamento do Maranhão.
9/8/1962. DSC00571
Bispos – Sudene: frente única em favor do Nordeste.
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Nesta reunião dirigida pelo Francisco de Oliveira, falou-se da
compatibilidade de ideias sobre a questão do desenvolvimento do Nordeste de
ambas instituições (Igreja e Sudene).
23/8/1962. DSC00572
Sudene e industriais do Nordeste estudam plano de reequipamento
Aborda as reuniões e os planos para se efetuar a recolocação industrial da área
têxtil nordestina.
30/8/1962. DSC00573
Sudene firma contrato com CHESF: eletrificação imediata para NE
Reportagem sobre o plano de eletrificação rural do Nordeste.
30/8/1962. DSC00574
Diretor da CNI em defesa do artigo 34 da Sudene: subdesenvolvimento no Nordeste é
também mental!
O artigo faz uma crítica aos empresários que estavam entravando o Plano
Diretor da Sudene. Além disso, o diretor da CNI tece considerações que mostra
comparativamente como se deu o processo de desenvolvimento da Alemanha e
da Itália.
5/9/1962. DSC00056
Sudene: CR$ 33 bilhões para o Nordeste em 63.
Reunião referente à discussão e votação do II Plano Diretor, bem como a
distribuição de recursos financeiros setoriais, além de analisar isenções de
impostos e financiamentos para projetos.
14/9/1962. DSC00057
Celso Furtado: “Nordeste paga pelo desenvolvimento do Brasil”.
Matéria sobre encontro de sociólogos e economistas de vários estados para
analisar as dificuldades regionais do Brasil, visualizando a situação econômica
de 1962. Destacam-se as declarações de Celso Furtado apontando os
desequilíbrios do desenvolvimento nacional, o que prejudicou profundamente
o Nordeste.
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18/9/1962. DSC00058
Sudene: dinamizar “Aliança” no setor de educação.
Texto refere-se à reunião entre os secretários de educação dos governos
nordestinos e Celso Furtado, quando será debatida a dinamização do programa
da “Aliança para o Progresso” no setor de educação.
18/9/1962. DSC00059
Estudantes de economia realizando o 1º encontro.
Reportagem focaliza primeiro encontro nacional dos estudantes de economia,
que abordarão a situação econômica do País e seus desafios. Celso Furtado,
Francisco de Oliveira, Caio Prado Jr., entre outros, participam do evento.
19/9/1962. DSC00060
Jango convoca Celso Furtado para plano de desenvolvimento nacional.
Reunião entre o presidente João Goulart e o economista Celso Furtado para
tratar do plano piloto de desenvolvimento nacional.
19/9/1962. DSC00061
Pernambuco foi o único estado ausente nos debates da Sudene sobre ensino.
Foto da reunião dos secretários de educação nordestinos na Sudene, ainda sob
a presidência de Francisco Oliveira, vendo-se em primeiro plano o governador
Parsifal Barroso e, ao fundo, o escritor norte-americano John dos Passos.
Matéria sobre reunião na Sudene de secretários de educação e autoridades do
Nordeste, exceto representantes de Pernambuco. Foi discutido o programa de
ensino primário e de educação de base para o Nordeste, elaborado pela Sudene.
A reunião foi presidida pelo superintendente substituto Francisco Oliveira.
20/9/1962. DSC00063
Sudene debate Plano Diretor
Sessão da Sudene para discutir o anteprojeto de lei e o II Plano Diretor
contou com a presença de vários representantes nordestinos. O II Plano Diretor
foi aprovado e várias emendas foram discutidas.
21/9/1962. DSC00064
J.G. convoca reunião sobre abastecimento.
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Texto sobre reunião para acelerar e resolver o problema de abastecimento
nacional, convergindo com um desenvolvimento homogêneo. Os itens aprovados
estão de acordo com o “Plano Nacional da Política Nova”, elaborada por Celso
Furtado.
21/9/1962. DSC00065
Sudene duplica verbas de abastecimento
Notícia sobre a aprovação do II Plano Diretor da Sudene. Informa também
que as verbas para os setores ligados ao abastecimento foram duplicadas, em
consequência, sobretudo, da descrença da ajuda internacional.
25/9/1962. DSC00328
Sudene vai construir casas para portuários.
Matéria sobre construção de casas no Pina para os portuários do Recife,
sendo que a verba será fornecida pela Sudene.
26/9/1962. DSC00329
Celso Furtado esperado hoje.
Retorno de Celso Furtado para a sua função de superintendente da Sudene.
27/9/1962. DSC00330
Por que a Sudene não poderá vender feijão. (Coluna: Antônio Guilherme Rodrigues)
Impasse quanto à venda do feijão no Recife, realizada pela Compare.
27/9/1962. DSC00331
Ritmo acelerado
Equipe da Sudene chefiada por Francisco Oliveira trabalha em ritmo
acelerado para terminar a redação final do II Plano Diretor.
28/9/1962. DSC00332
“Conservarei o barco à tona”
Intensificação dos trabalhos de Celso Furtado para elaborar o plano nacional
de governo tem como consequência um ganho de confiança junto ao presidente
João Goulart e contribui para o crescimento do País.
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28/9/1962. DSC00333
Mais colonos japoneses para o Nordeste: no Recife membro do conselho imigratório
Notícia sobre a chegada do membro do conselho imigratório do Japão que
estudará a possibilidade de aumentar o número de colonos japoneses no Nordeste.
O representante nipônico visitará também a Sudene para discutir diversos
problemas da região.
28/9/1962. DSC00334
Celso Furtado, novo ministro sem pasta, tomou posse ontem
Discurso do presidente João Goulart referente à posse do ministro sem pasta
Celso Furtado faz um breve panorama da situação do País e mostra os objetivos
do governo e de Celso Furtado em prol do desenvolvimento.
28/9/1962. DSC00335
Sudene elabora planos contra futuras secas
Programa para minimizar os problemas da seca na região.
30/9/1962. DSC00337
Celso Furtado de volta: governo quer reduzir ritmo
De volta a Recife, Celso Furtado em entrevista aponta para a preocupação em
reduzir o ritmo acelerado da inflação. Ele também falou da Sunab e sua função no
abastecimento.
6/10/1962. DSC00338
Celso Furtado inicia “rush” de trabalho
Celso Furtado desenvolve atividades e estuda detalhes das reformas bancária, administrativa e agrária, mantendo contatos com elementos da administração federal.
6/10/1962. DSC00339
Sudene inicia reforma agrária em Pernambuco
Notícia sobre programa de reforma agrária em Pernambuco, nas regiões do
Tiriri e no Cabo.
7/10/1962. DSC00340
Celso Furtado: “Classes produtivas terão participação na Sunab”.
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Texto sobre a participação da iniciativa privada para melhorar o
abastecimento no País.
11/10/1962. DSC00341
“Mobilização psicológica” para mostrar o sentido da Aliança
Declaração a respeito da Aliança para o Progresso, que deve ser entendida
como um programa cooperativo e não como uma máquina vinda dos EUA.
13/10/1962. DSC00342
Sudene recupera tabuleiros
Recuperação de tabuleiros pela Sudene traz perspectivas de melhoras na
produção.
16/10/1962 . DSC00343
Celso Furtado recusará convite oficial da ONU
Celso Furtado recusa convite da ONU para se dedicar ao planejamento
nacional.
16/10/1962. DSC00344
Sudene aprova normas técnicas para ampliação do artigo 34
Discussão e aprovação de vários projetos, para onde serão destinados recursos.
17/10/1962. DSC00345
Sudene e ONU estão estudando valorização do rio Jaguaribe
Vários técnicos, dentre eles franceses enviados pela ONU e representantes da
Sudene, estudam as potencialidades do rio Jaguaribe no Ceará.
19/10/1962. DSC00346
Sudene estuda potencialidade dos minérios nordestinos
Sudene mapeia a região em busca de recursos minerais, o que pode trazer
ganhos significativos para o Nordeste e suas indústrias.
4/11/1962. DSC00280
Celso Furtado: Planejamento Nacional ficará pronto em dezembro
Em entrevista à UH-N Celso Furtado ressalta a importância do plano
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quinquenal que está sendo organizado por ele como “a mais importante tentativa
de se criar uma política para o desenvolvimento no País”.
5/11/1962. DSC00281
Coluna economia e finanças; notas
Nota sobre a empresa Fiat Lux abastecendo o mercado nordestino com a
colaboração da Sudene.
6/11/1962. DSC00282, DSC00283
Sudene investirá 336 milhões nas estradas do Nordeste
Celso Furtado anuncia obras de investimento nos setores rodoviários do
Nordeste, além de investimentos no setor energético, por meio de recursos já
aprovados no II Plano Diretor da Sudene
6/11/1962. DSC00284
Servidores do Nordeste aprendem orçamento nos cursos da Sudene
A Sudene, em convênio com a Faculdade de Ciências Econômicas do Recife, promove curso de capacitação orçamentária para servidores de dez estados Nordestinos
com finalidade de aumentar a eficiência da ação do poder público na região.
6/11/1962. DSC00285
Umas e outras (nota)
Celso Furtado desmente boato sobre sua substituição na Sudene.
6/11/1962. DSC00286
Plano de Celso vai sair amanhã
Nota afirmando que o plano de recuperação econômica feito por Celso
Furtado, por determinação de Jango, sairá no dia seguinte. Prevê, entre outras
coisas, a modernização de armazéns em todo o território nacional.
7/11/1962. DSC00287, DSC00288
Plano de Celso Furtado custará 2 trilhões
Celso anuncia o II plano de desenvolvimento regional, que custará em torno
de Cr$ 2 trilhões, para investir em 33 setores da economia nacional, com
destaque para o setor energético, de transportes e indústrias de base.
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7/11/1962. DSC00289
“Aliança negocia apenas com Sudene”. Deputado defende posição de Arraes!
O deputado Luis Wilson defende a posição do governador eleito Miguel
Arraes de que a Aliança para o Progresso deve negociar com a Sudene e não
diretamente com os estados, com o objetivo de evitar corrupção.
7/11/1962. DSC00290, DSC00291
Coluna economia e finanças: Várias (notas)
Nota relata a viajem do ministro Celso Furtado a Brasília para acompanhar
junto ao Congresso Nacional os debates em torno do II Plano Diretor da Sudene.
Indústria têxtil pede à Sudene isenção de impostos em contrapartida a
investimentos de modernização de máquinas.
8/11/1962. DSC00292
Sudene recomenda mais CR$ 453 milhões para indústria do Nordeste.
Sudene recomenda o uso de Cr$ 453 milhões provenientes do programa de
recuperação industrial do Nordeste brasileiro do BB, para dois projetos de
indústria têxtil e cerâmica.
9/11/1962. DSC00293
Esforço concentrado a partir de amanhã para a aprovação do orçamento.
Deputado rebate críticas de companheiros de tribuna sobre a ineficiência da
Sudene, dizendo que a mesma não tem função executiva e sim de planejamento
e coordenação.
10/11/1962. DSC00294
Celso Furtado dará a última palavra sobre o mínimo.
Reportagem revela que o ministro Celso Furtado já iniciou os estudos para
dar parecer sobre o salário que ira vigorar em janeiro do próximo ano.
10/11/1962. DSC00295
Relatório da Sudene será ponto de partida para a recuperação de alagados do Recife.
Matéria informa que a Sudene fará um relatório que será base para a
implantação e coordenação do plano de reurbanização das áreas alagadas do Recife.
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10/11/1962. DSC00296
Coluna na Hora H: Arraes e Aliança
O autor do texto defende a posição de Arraes, compactuando-a com a opinião
de Celso e Jango, que acham que o programa econômico americano deve ser
discutido no âmbito federal, cabendo aos estados a execução e à Sudene a
coordenação.
11/11/1962. DSC00297
Magalhães apoia a posição de Arraes para fortalecer Celso na Sudene
Matéria mostra o apoio de governadores ao ministro Celso Furtado como
dirigente da Sudene, respondendo a criticas de outros políticos que queriam
“degolá-lo”.
11/11/1962. DSC00298
Pedro Gondim defende a Sudene
Governador da Paraíba relata ao repórter sua posição a favor da Sudene e de
Celso Furtado, criticando apenas a morosidade de alguns setores.
11/11/1962. DSC00299
Celso explica planejamento em entrevista
Em entrevista, Celso Furtado explica que já está em curso o desenvolvimento
do planejamento nacional de investimentos do governo federal.
11/11/1962. DSC00300
Fome nordestina será apresentada ao mundo em congresso
Integrantes da Sudene elaborarão relatório a ser exposto em congresso sobre
o problema da fome no Nordeste.
14/11/1962. DSC00301
Celso Furtado: “Governo não permitirá que o mínimo seja consumido pela inflação”
Em entrevista oficial, Celso Furtado afirma que o novo mínimo será proposto
levando em conta os números da inflação acumulada.
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14/11/1962. DSC00302
Sudene critica “Aliança”: ajuda econômica só de governo a governo.
Vice-superintendente da Sudene critica caráter ideológico e colonialista do
programa Aliança para o Progresso americano.
19/11/1962. DSC00304
Celso Furtado anunciará amanhã ao gabinete novo salário-mínimo.
Líderes sindicais aguardam com expectativa o anúncio, amanhã, do ministro
Celso Furtado sobre o valor do novo mínimo, de acordo com os seus estudos.
20/11/1962. DSC00305
SOS à Sudene: mais arroz do Maranhão para sustar a crise local
Importadores do Recife recorrem à Sudene para dar fim à crise de
abastecimento do produto na região.
20/11/1962. DSC00306
450 milhões para o cinturão verde nas grandes cidades do Nordeste.
O GAT (Grupo de Aproveitamento de Terras) da Sudene visa empregar 450
milhões em projetos agrícolas ao redor das áreas mais populosas do Nordeste.
22/11/1962. DSC00307
Coluna ZeroHora
Nota informando a entrega do parecer do ministro Celso Furtado para exame
do conselho de ministros.
23/11/1962. DSC00308, DSC00309
Forças Armadas e Sudene unidas para o progresso
Matéria sobre aparente demonstração das Forças Armadas de interesse pelo
progresso do Nordeste, participando de uma reunião com o vice-superintendente
da Sudene, Francisco Oliveira, que expôs aos comandantes os trabalhos realizados
pelo órgão.
24/11/1962. DSC00310
Coluna acontecimentos de última hora
Depois de se reunir com a Sudene, o prefeito de Campina Grande volta para
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sua cidade com o planejamento urbano feito com a superintendência. Nota
sobre a terceira reunião de grupo de integrantes da Sudene para dar fim ao
problema da seca no Nordeste.
24/11/1962. DSC00311
Sudene desmente: não está vendendo feijão americano
Notícia sobre desmentido, por parte da Sudene, de que esteja vendendo
milho e feijão americanos.
24/11/1962. DSC00312
“Ping-Pong” Arraes – Fernando Sabino: Religião, Sudene, política e poesia
Em entrevista, Arraes diz que o maior defeito da Sudene é o seu
distanciamento do povo e a sua maior qualidade é a capacidade de elaborar
projetos e coordenar soluções para o Nordeste brasileiro.
25/11/1962. DSC00313
Celso debaterá Plano da Sudene com produtores
Celso Furtado debate com industriais paulistas o plano administrativo da
Sudene
25/11/1962. DSC00314
Edital de curso de capacitação
Sudene convoca servidores do Nordeste para primeiro curso de programação
educacional, visando treinamento de seus quadros.
27/11/1962. DSC00315, DSC00316
Só crescimento econômico pode acabar com a fome
Em abertura de conferência, o economista da Sudene Nailton Santos afirma
que só o desenvolvimento econômico pode acabar com o problema da fome no
Nordeste.
28/11/1962. DSC00318
Exército nomeia representante junto à Sudene
Exército apresenta tenente-coronel como representante do ministro da Guerra
na Sudene, para fins de levantamento aerofotográfico.
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28/11/1962. DSC00317
Strauss combate a estrutura do Nordeste.
Em conferência, o economista da Sudene Estevão Strauss critica os vícios
estruturais que incapacitam o desenvolvimento agrário do Nordeste.
29/11/1962. DSC00319
Celso defende Plano Diretor
Ao comparecer à comissão especial que estuda o Plano Diretor da Sudene,
Celso Furtado critica a falta de execução de projetos em departamentos já
aprovados pela Superintendência, que já possuem até recursos à espera.
29/11/1962. DSC00320
Celso proporá mais quatro ministérios
Para a reforma administrativa, Celso Furtado proporá a criação de quatro
ministérios: Transporte, Abastecimento, Desenvolvimento e Planejamento,
assim como novos e grandes recursos para a arrecadação e assistência social.
29/11/1962. DSC00321
Sudene examinará mais 20 projetos de indústrias
Em reunião do conselho deliberativo, Sudene examina mais 20 projetos de
indústrias do Nordeste (cinco pernambucanas).
29/11/1962. DSC00322
30 industriais paulistas vêm ao Recife: Sudene convidou
A convite de Celso Furtado, 30 industriais de São Paulo vêm a Recife para
iniciar estudos sobre a possibilidade de realizar investimentos no Nordeste.
30/11/1962. DSC00323
Industriais paulistas vão inaugurar escola da Sudene
Acreditando na formaçao profissional dos trabalhadores, industriais paulistas
inaugurarão junto com Celso Furtado a escola industrial Emílio Romi.
30/11/1962. DSC00324
Marinha colabora com Sudene no abastecimento
O Alto Comando da Marinha elabora junto com a Sudene um plano de
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colaboração para formar uma ponte marítima para abastecer as praças do
Nordeste
1/12/1962. DSC00325
Sudene vai refutar críticas na reunião do conselho
Em reunião próxima,o conselho da Sudene vai refutar críticas de setores
empresariais pernambucanos, de que estaria dificultando o acesso aos
investimentos oriundos do art. 34 de isenção de impostos.
1/12/1962. DSC00326
Coluna Brasília informa: Diretrizes do plano Goulart estarão prontas até o dia 15
Mauritonio Meira
Em entrevista a repórteres, Celso Furtado afirma estar trabalhando dia e
noite para entregar até o dia 15 o plano que o ex-chanceler San Thiago Dantas
levara consigo para os EUA.
3/12/1962. DSC00327
Celso Furtado anuncia: guerra à inflação começará em janeiro
O ministro afirma que a partir do planejamento global para o
desenvolvimento que entregará ao presidente, o Brasil irá vencer a inflação em
três anos.
4/12/1962. DSC00538
Capitães da indústria trazem mensagem de progresso da livre empresa nacional/ São
Paulo confia na Sudene: “Rush” dos investimentos vai começar no Nordeste!
Foto de capa do jornal. O título tenta passar uma mensagem de otimismo dos
industriais paulistas. A Indústria de tornos Romi doou à Sudene uma escola
industrial completa para treinamento de mão de obra especializada.
4/12/1962. DSC00539
São Paulo apoia Sudene: “Rush” industrial começará no nordeste
Grupo de 25 industriais paulistas, como Volkswagen e Romi, vieram a
Recife a pedido de Celso Furtado. Ficaram muito entusiasmados com a exposição
do superintendente e anunciaram projetos com base no art. 34, de isenção de
impostos para projetos no Nordeste. Declararam-se confiantes no trabalho de
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Furtado e aplaudiram o representante dos jornalistas quando estes disseram
que a vinda dos paulistas representa a revolução industrial no Nordeste.
4/12/1962. DSC00540
Celso presta contas ao conselho: Sudene cumpriu suas tarefas
Diante dos membros do conselho diretor, Celso Furtado prestou contas do
primeiro ano de execução do Plano Diretor da Sudene, afirmando ter o órgão
cumprido as tarefas do ano.
4/12/1962. DSC00541
Parsifal voltou elogiando a Sudene
O governador do Ceará voltou para o seu estado elogiando a reunião do
conselho da Sudene, principalmente no ponto do Plano Diretor que toca no
problema da disparidade de preços pagos no Nordeste pelo kWh de energia,
problema que deverá ser sanado pela Sudene.
5/12/1962. DSC00542, DSC00543
Sudene demonstra aos industriais paulistas: Nordeste tem portas abertas ao progresso.
Dando sequência a visita dos 25 industriais paulistas à Sudene, é explicado
a eles minuciosamente as exigências para investir no Nordeste pelo projeto do
governo implementado pela Sudene.
20/12/1962. DSC00544
Celso expôs ao gabinete plano trienal de governo: aprovação ainda em 62
Em reunião “absolutamente secreta”, Celso Furtado expôs ao conselho de
ministros o plano trienal de governo. Devido à complexidade do assunto, ficou
acertado que cada ministro leria atentamente a sua cópia do plano. Será agendada
uma data mais à frente para recapitularem o plano.
20/12/1962. DSC00545
Plano Trienal de Celso entusiasmou presidente
Informes de bastidores dão conta de que o presidente Jango Goulart ficou
bastante entusiasmado com o plano de Celso Furtado. Após apresentá-lo ao
presidente, Furtado disse que aquele era o plano de um técnico e que se quisesse
que o mesmo o executasse teria que afastar todas as injunções políticas. Do
contrário, procurasse um político que teria melhores condições que ele.
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21/12/1962. DSC00546
Funcionários de todo o nordeste concluem curso da Sudene
Notícia sobre a conclusão do primeiro curso de aperfeiçoamento de
programação orçamentária. Ministrado pela Sudene para altos funcionários de
diferentes estados do Nordeste, o curso tinha como objetivo o aperfeiçoamento
desses funcionários na formulação do orçamentos, visando uma possível
modernização dos modelos existentes.
22/12/1962. DSC00547
Convênio da Sudene com “Aliança” beneficiará 58 municípios do NE.
Assinatura de um convênio da Sudene com a Aliança para o Progresso, para
a implementação, via Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública, de um
projeto que levará desenvolvimento de serviços de água para 58 municípios do
NE, totalizando um gasto de quase Cr$ 500 milhões.
22/12/1962. DSC00548
Cartografia do Exército coopera com o plano trienal de Celso.
Nesta matéria pode-se ver como o plano trienal idealizado por Celso Furtado
não produz barreiras políticas. Tentando otimizar o máximo de ajuda possível, a
Sudene firma convênio com o exército para levantamento de mapas geológicos para
diversos fins, como: métodos de irrigação e urbanização do Nordeste; procura de
jazidas de minério de ferro; levantamento de terras para hidrelétrica, entre outros.
22/12/1962. DSC00549
Indústria japonesa investirá capitais no Nordeste: colaboração com a Sudene.
Nesta reportagem, o cônsul-geral do Japão em Recife fala do recente
aumento de investimentos de capital e de imigrantes que o Japão está fazendo
no Nordeste.
30/12/1962. DSC00550
Brasília Informa com Mauritônio Meira.
Kennedy já conhece o plano trienal de Celso Furtado.
O colunista afirma que a apresentação de Celso Furtado do plano Trienal para
o ministro Bob Kennedy foi extremamente feliz e conseguiu amenizar as impressões
negativas que estariam sendo feitas de Jango, Furtado e do Brasil em Washington.
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30/12/1962. DSC00551
Paulo Francis comenta da GB
Plano Trienal assusta antinacionais. Com foto e legenda: Celso assusta gorilas
Comentário de Paulo Francis elogia Celso Furtado e o seu Plano Trienal,
mostrando seus principais pontos, mas sem ir muito a fundo, pois os
“espantalhos de Gudin e Cia.” podem usá-lo como arma para sabotar o mesmo.
31/12/1962. DSC00553
Plano Trienal do governo: guerra total ao subdesenvolvimento
Matéria expõe os principais objetivos do plano trienal: assegurar o
crescimento de uma taxa de renda nacional; reduzir progressivamente a pressão
inflacionária; criar condições para uma distribuição equitativa do PIB; melhorar
a educação e refinanciar a dívida externa.
31/12/1962. DSC00554
Mensagem de Jango será de conclamação em favor do Plano Trienal de Celso
Em sua mensagem de Ano Novo, que ira ao ar no programa A Voz do Brasil,
Jango manifestará sua confiança em 1963 no Plano Trienal, que contém uma
série de medidas visando a recuperação financeira do País.

Última Hora
1963

3/1/1963. DSC00348
Celso Furtado: “Reformas com planejamento para reduzir inflação”
Celso Furtado afirma a importância do planejamento para obter crescimento
e reduzir a inflação.
3/1/1963. DSC00349
Governadores do Nordeste farão reunião com a Sudene dia 9
Reunião entre os governadores do Nordeste. Entre os assuntos discutidos está
em pauta o pedido de isenções de impostos para indústrias.
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4/1/1963. DSC00350
Celso: Brasil continua a ser bom lugar para investimentos
Diante do pessimismo do presidente americano a respeito da inflação do
Brasil, Celso Furtado afirma que o País é um lugar para se investir, sobretudo
pela ação do Plano Trienal, que impulsionará um alto crescimento, conforme
expectativas.
6/1/1963. DSC00351
Celso no Recife: “Não” hoje é “sim” ao progresso
Celso Furtado evidencia a importância do “não” no plebiscito, para a
continuidade do Plano Trienal, o qual só pode ser aplicado no regime
presidencialista.
6/1/1963. DSC00352
Reforma administrativa para dinamizar o Plano Trienal
Coluna: Brasília Informa: Mauritônio Meira
A reforma administrativa é essencial para o bom andamento do Plano Trienal,
uma vez que as funções do presidente serão reformuladas, diminuindo atuais
entraves e, com isso, melhorando a ação do plano.
6/1/1963. DSC00353
A nação se mobiliza em apoio ao Plano Trienal
Expectativa para o “não” ao parlamentarismo, viabilizando a continuidade
do Plano Trienal. Será dado, então, um crédito de confiança para a reconstrução
nacional.
6/1/1963. DSC00354, DSC00355
Para onde Celso Furtado leva o Brasil?
Matéria de duas páginas, com resumo do Plano Trienal (objetivos, desafios
e metas) que se inicia na presidência de João Goulart.
9/1/1963. DSC00357
Sudene reúne-se hoje: Celso vai analisar Plano Trienal
Informações e balanço do Plano Trienal será realizado por Celso Furtado, com
a presença de governadores do Nordeste.
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10/1/1963. DSC00358
Cid participa pela última vez de reunião da Sudene: “Órgão plenamente vitorioso”
Governador de Pernambuco participa de sua última reunião da Sudene; no
entanto, não esqueceu de evidenciar a importância dessa instituição no combate
às desigualdades regionais do País.
11/1/1963. DSC00359
Sudene instalará sistema de “salina única” no RGN
Instalação de salina no Rio Grande do Norte pela Sudene aumentará a
produção no estado.
12/1/1963. DSC00360
Celso: “Inflação e desenvolvimento”
Em conferência realizada, Celso Furtado falou dos aspectos positivos da
inflação no processo de desenvolvimento de nossa economia e de alguns pontos
do Plano Trienal.
13/1/1963. DSC00361
Convênio SESP-Sudene-APP garante abastecimento de água em todo o Nordeste
Convênio levará água para todos os estados do Nordeste.
18/1/1963. DSC00362
Celso Furtado abrirá reunião da integração do Nordeste: Arraes presente
Em reunião da integração do Nordeste Celso Furtado falará sobre a Sudene
e sua atuação em variados setores.
26/1/1963. DSC00363
Sudene afirma: alimento americano não está apodrecendo no Nordeste
Professor Luiz Vasconcelos desmente o fato de que alimentos estocados pela
Sudene estão apodrecendo.
26/1/1963. DSC00364
Plano Trienal e Aliança
Discussão quanto à transparência e maior acesso de conhecimento (para a
coletividade) dos planos elaborados pelo governo, principalmente o Plano Trienal.
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26/1/1963. DSC00365
Bilhões para o Nordeste
Imensa quantia de dinheiro aplicado no Nordeste se reflete em otimismo por
parte da população local e de grandes empresários.
24/2/1963. DSC00530
Celso Furtado: O Brasil não pode se submeter à política do FMI
Segundo Celso Furtado, o desenvolvimento do Brasil se dará por intermédio
de planejamento, salientando a ação do Plano Trienal sem a dependência da
política do FMI, política essa que levou um país como a Argentina a frear seu
desenvolvimento.
5/3/1963. DSC00531
Plano da Sudene cria fundo econômico para o Nordeste
Sudene consegue mais recursos financeiros para serem aplicados nos projetos
do NE.
6/3/1963. DSC00532
Celso Furtado entregou a Goulart sistema nacional de planejamento
Presidente recebe de Celso Furtado projetos referentes ao Sistema Nacional
de Planejamento, que visam melhorar a situação das classes menos favorecidas.
9/3/1963. DSC00533
Sudene e Universidade Rural querem maior aproveitamento da torta de mamona no
Estado
Sudene e Universidade Rural querem aproveitar a mamona para ração
animal.
19/3/1963. DSC00534
Desgaste dos serviços d’água é motivo de reunião nacional (hoje), na Sudene
Serviços de saneamento de água são discutidos na Sudene com a presença de
técnicos e representantes estaduais.
20/3/1963. DSC00535
Métodos do MCP serão aplicados em Aracaju: Sudene aprova ideia!
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20/3/1963. DSC00536
Sudene vai preparar técnicos para salvar abastecimento d’água do NE
Cursos serão realizados para suprir a carência de técnicos no Nordeste, e
com isso melhorar o problema de abastecimento na região.
11/4/1963. DSC00575
Celso Furtado: “Plano diretor arrancará Nordeste do Subdesenvolvimento”
Matéria trata do II Plano Diretor da Sudene, que, segundo Furtado,
representaria a arrancada para o desenvolvimento e o verdadeiro amparo
econômico do Nordeste.
29/4/1963. DSC00576
Celso Furtado tranquilo: O Brasil não vai parar
O ministro do planejamento, Celso Furtado, fala que o Plano Trienal não será
interrompido, e que não há justificativa plausível para parar o desenvolvimento
do País.
1/5/1963. DSC00577
Jango, San Tiago e Celso Furtado: governo distanciado do FMI
É uma reportagem que relata a conversa do então presidente Goulart com San
Tiago e Furtado. Os principais temas discutidos foram o Plano Trienal, o
aumento do funcionalismo e as relações com o fundo monetário internacional.
4/5/1963. DSC00578
Arraes denuncia na Sudene: Convênios da “Aliança” ferem autonomia do Estado
Aborda a denúncia feita por Miguel Arraes. A revelação é que o convênio
assinado por algumas pessoas em Pernambuco é ilegítimo. E que, além disso,
o acordo fere a Constituição Federal e Estadual, dentre o regimento de outros
órgãos.
4/5/1963. DSC00579
Gordon embarcou para Natal elogiando Celso: Sudene livrará região do
subdesenvolvimento.
Na reportagem é falado do entusiasmo com que Gordon vê a Sudene, e
também dos convênios entre o governo dos EUA e a Sudene.
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4/5/1963. DSC00580
Gordon sobre denúncia de Arraes – Não sou advogado!
O embaixador, rebatendo as denúncias de Arraes, diz que não é advogado,
e que logo não pode discutir os aspectos jurídicos dos convênios.
4/5/1963. DSC00581
Pedro Gondim: Arraes tem razão
Mostra a repercussão da entrevista de Arraes sobre os convênios firmados com
o governo dos Estados Unidos.
5/5/1963. DSC00582
Sudene- Codepe rechaçam acusações: ajuda da “Aliança” sem ferir soberania!
Fala da questão da soberania na execução dos projetos feitos conjuntamente
com a Aliança para o Progresso.
5/5/1963. DSC00583/DSC00584
Governo do Estado mostra a verdade sobre a aliança para o progresso
É uma análise crítica dos pressupostos e dos termos encontrados nos acordos
com a Aliança para o Progresso. No final, é dada uma série de conclusões e
recomendações para a relação entre a Sudene e a Aliança.
6/5/1963. DSC00585
Celso Furtado: Verbas da “Aliança” sob controle direto da Sudene
Trata do pronunciamento de Celso Furtado com relação à repercussão da
entrevista de Miguel Arraes.
12/5/1963. DSC00586
“Aliança” para o progresso (ou para o fracasso?) Dólares financiam o caos!
Reportagem sobre Kennedy e sua abordagem em relação à questão da
América Latina diz que o seu governo deve se preocupar em promover o
progresso social e o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, está inserida
a relação conflituosa entre Sudene e a direção da APP (Aliança para o Progresso).
19/5/1963. DSC00588
Celso Furtado exorta Cepal a resolver problemas da AL.
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Discurso realizado por Furtado sobre os 15 anos de funcionamento da Cepal.
Ele exige maior atividade, lembrando que já existem prognósticos para os
problemas latino-americanos e consequentemente os meios para resolvê-los.
25/5/1963. DSC00649
FMI emprestará US$ 60 milhões para o Brasil pagar atrasados comerciais
Aborda as ideias do Celso Furtado com relação aos empréstimos
disponibilizados pelo FMI. Segundo ele, o Brasil deveria abandonar as negociações
com o Fundo Monetário Internacional e pedir moratória de suas dívidas no
exterior.
28/5/1963. DSC00653
Governadores do Nordeste com JG para as reformas!
A questão do direito à greve e a situação de subdesenvolvimento em que a
Região Nordeste se encontrava. Por conta disso, alguns governadores estavam
unidos a favor das reformas político-administrativas.
29/5/1963. DSC00654
Aplausos no congresso de estudantes: apoio é geral pela reforma agrária!
Mostra a posição da Sudene com relação à reforma agrária. Francisco de
Oliveira, que na ocasião representava a Sudene, falou que a reforma agrária
seria impossível sem uma reforma constitucional.
2/6/1963. DSC00658
Diretor de “Le Monde”: reformas de base no Brasil não devem tardar
Em visita a Recife, o diretor do “Le Monde” elogiou os esforços da Sudene
para o desenvolvimento do Nordeste. Chegou a comentar que o Nordeste seria
a região propulsora do desenvolvimento brasileiro.
6/6/1963. DSC00660
Sudene estuda modificações na estrutura da agroindústria açucareira do Nordeste
Os esforços da Sudene para reequipar as indústrias nordestinas. Em especial,
a realização de estudos sobre a infraestrutura do setor açucareiro.
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26/6/1963. DSC00661
Embaixador checo critica “Aliança” de raspão: – Damos máquinas sem ferir soberania
do Brasil
Embaixador tcheco faz críticas aos programas bilaterais estabelecidos com a
Aliança para o Progresso. Ele fala que seu plano é o de não intervir politicamente
no Brasil, mas visa apenas colaborar com o maquinário que o País necessite.
26/6/1963. DSC00664
Celso: Planejamento agora só com a reforma administrativa
Celso Furtado, enquanto ministro do Planejamento, afirma que apenas com
reforma e com a elaboração do Plano Trienal será possível desenvolver projetos
relacionados ao desenvolvimento.
2/7/1963. DSC00677
Celso Furtado de novo no Recife para executar II Plano Diretor
Após pedir exoneração do cargo de ministro, Celso Furtado chega ao Recife
para pôr em prática o II Plano Diretor.
4/7/1963. DSC00681
Celso: aprovação do II Plano Diretor é tomada de posição de todos
II Plano Diretor aparece como uma maior consciência em relação ao anterior,
no que diz respeito às soluções dos problemas do Nordeste.
9/7/1963. DSC00684
II Plano Diretor da Sudene tranquiliza região até 1966
II Plano Diretor da Sudene tem uma maior amplitude em relação às verbas,
obras e duração, permitindo, assim, maior tranquilidade para a região.
12/7/1963. DSC00688
Celso aos estudantes: indústria vai salvar Nordeste
Celso Furtado em conversa com estudantes enfatiza a importância do
crescimento industrial para o desenvolvimento do Nordeste.
20/7/1963. DSC00691
Embaixador Marian na Sudene: Iugoslávia será grande cliente do Nordeste
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Nordeste poderá exportar produtos agrícolas para a Iugoslávia, enquanto é
estudada a possibilidade desse país instalar fábrica de motores em Pernambuco.
20/7/1963. DSC00695
Osvaldo Lima: “Reforma Agrária já não é tema subversivo”
No encontro sobre reforma agrária, o ministro da Agricultura Osvaldo Lima
afirmou: “foi-se o tempo em que abordar esse tema era subversão ou mesmo
anarquismo”.
14/8/1963. DSC00699
Sudene debate hoje aplicação de quase cinco bilhões de cruzeiros.
Sudene debate alocação de recursos financeiros para vários projetos, dentre
eles a eletrificação do Maranhão.
20/8/1963. DSC00702
Sudene vai revolucionar produção salineira do Rio Grande do Norte
Construção do porto salineiro no Rio Grande do Norte e outras obras de
infraestrutura impulsionarão produção.
10/9/1963. DSC00704
Sudene: levantamento na zona úmida do Nordeste oriental
Sudene faz levantamento em áreas do Nordeste, visando aumentar a produção
de alimentos e colocá-los no mercado.
5/10/1963. DSC01001
Sudene transfere ao DNER Cr$ 4 bilhões para construções de estradas no Nordeste.
Coluna Economia e finanças
Transferência de recursos da Sudene para o DNER para serviços de estudos,
terraplanagem, projetos e construções de estradas em area de atuação da Sudene.
Destacam-se, dentre as obras, construções de estradas em Pernambuco, como
uma ponte sobre o rio São Francisco, uma estrada litorânea ligando as capitais
do Nordeste e estrada Campina Grande-Caruaru.
6/10/1963. DSC01002
Celso Furtado: Tudo normal por hora.
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Celso Furtado afirma que o estado de sítio decretado pelo governo federal até
aquele momento não afetou o setor financeiro. Diz também que não quer dar
mais declarações sobre o assunto.
10/10/1963. DSC01008, DSC1009
Capa: Sudene aprovou investimentos superiores a 25 bilhões. Industrialização começa
a ganhar impulso no Nordeste.
O conselho deliberativo da Sudene, junto com governadores, liberou Cr$ 25
bilhões para investimentos privados no Nordeste para 12 empresas, e aprovou
a aplicação de verbas do II Plano Diretor para diversas pesquisas na região.
12/10/1963. DSC01010
Celso em Campina Grande: objetivo da Sudene é modificar o Nordeste.
Coluna Economia e Finanças.
Ao proferir discurso de encerramento de um curso de administração
municipal dado pela Sudene em Campina Grande, Celso Furtado afirma que o
objetivo da Sudene não é só fazer projetos e, sim, aceitar a realidade nordestina
e fazer um plano adaptado à ela.
15/10/1963. DSC01011
Conselho da Sudene fará reuniões em todos os estados do Nordeste
Coluna Economia e Finanças
Matéria informa que, atendendo uma reivindicação da Bahia, o conselho
deliberativo da Sudene se reunirá com diretores dos estados para estabelecer um
diálogo melhor. Também é noticiado que Furtado viajará para acertar a
regulamentação do Art. 17 do II Plano Diretor da Sudene, que reavalia os ativos
das empresas industriais e agricolas.
19/10/1963. DSC01012
Apoio à Sudene
Congressistas operários do setor metalúrgico reforçam o seu apoio à Sudene
e pedem que seja aprovada a lei de irrigação do órgão. Também solicitam que
seja estendido ao sudeste baiano o plano de colonização da Sudene, impedindo
o crescimento das empresas internacionais no local.
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22/10/1963. DSC01073
Embaixador no Recife: Missão técnica intensifica relações Brasil-Israel
Embaixador de Israel ratifica o início de relações técnico-cientificas entre o
Estado Judeu e a Sudene, visando a aplicação de métodos iraelenses de plantação
em solo árido, começando pela implantação de uma fazenda-modelo de milho
híbrido no distrito de Petrolândia.
22/10/1963. DSC01015
Sudene assina convênio para aplicação de Cr$ 637 milhões
Aplicação de recursos do II plano Diretor em obras de infraestrutura na
Bahia, Maranhão e Píauí.
23/10/1963. DSC01016
Celso voltou ontem como artigo 17 sancionado
Em viagem a Brasília, Celso consegue sancionar o art. 17 do II Plano Diretor,
além de obter um empréstimo da Aliança para o Progresso para o incremento
da energia elétrica em Fortaleza.
24/10/1963. DSC01018
Juscelino: Pernambuco com calma quer só trabalhar
O senador Juscelino Kubitschek, em visita ao estado de Pernambuco, exalta
o bom momento do Nordeste, além de se impressionar com o desempenho da
Sudene, que, para o senador, “é uma realidade esplêndida”. Congratula Celso
Furtado pelo trabalho executado. A respeito da Aliança para o Progresso, JK diz
que a única pessoa que pode salvá-la será o próprio presidente Kennedy.
24/10/1963. DSC01019
O Nordeste e o Brasil
No presente artigo, o autor mostra como a Sudene é uma realidade
modificadora no Nordeste brasileiro, com mudanças no eixo estrutural do
desenvolvimento socioeconômico nordestino que já apresentam resultados. Na
contramão das políticas da Sudene estão, segundo o autor, os governadores do
Nordeste, quando vão ao governo federal pedir “auxílios” e reclamar da falta de
recursos. Isso porque não propõem nenhuma política de melhorias, constituindo
“pregões demagógicos com efeito político”.
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30/10/1963. DSC01020
Celso foi ontem a Fortaleza assinar convênio de 2 milhões de dólares
Assinatura de convênio entre o estado de Fortaleza, a Sudene e USAID para
compra de motores que aumentarão o potencial de energia fornecido para
Fortaleza.
30/10/1963. DSC01022
Sudene envia geradores para a cidade piauiense de Floriano
Reforço de infraestrutura elétrica para a cidade de Floriano, PI.
7/11/1963. DSC01025, DSC1026
Seca já castiga 5 estados: Fantasma da seca ronda de novo o Nordeste: 5 estados
atingidos pela estiagem
Cinco estados do nordeste (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba)
solicitam à Sudene ajuda para combater a seca que os afeta, como liberação de
verbas e envio de carros-pipa para as cidades mais atingidas. Celso Furtado
declara-se preocupado com a situação e diz que a Sudene está acompanhando a
situação de perto.
7/11/1963. DSC01028
Sudene aprovou ontem emprego de quase 3 milhões de cruzeiros
Matéria sobre liberação de recursos do II Plano Diretor para melhoria de
infraestrutura elétrica em vários pontos do Nordeste e para estudos na area de
pesquisa e aproveitamento dos recursos minerais e de reflorestamento.
7/11/1963. DSC01029
CONESG aprovada: órgão vai executar serviços para a Sudene
Aprovação pelo conselho deliberativo da Sudene da criação da Companhia
Nordestina de Serviços Gerais (CONESG), que passará a executar serviços básicos
para a Sudene. Celso justifica a sua criação como sendo nescessária devido ao
crescimento do órgão e pela incapacidadede de executar a crescente demanda de
serviços gerais.
15/11/1963. DSC01030
Aluísio Alves veio ao Recife discutir bilhões da Sudene com Arraes
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Governador do Rio Grande do Norte se encontra com Arraes para discutir
emendas a serem postas em pauta na próxima reunião extraordinária da Sudene,
a fim de liberar recursos para projetos em diversas áreas como: agricultura,
agropecuária, economia algodoeira; desenvolvimento do cooperativismo e
abastecimento.
21/11/1963. DSC01031
Celso: Sudene é forçada a bloquear verbas para governos estaduais
Em reunião extraordinária do conselho deliberativo da Sudene, Celso Furtado
revela que o órgão foi obrigado a bloquear verbas para execução de projetos
comandados por estados devido à execução indevida dos mesmos. Como maior
empecilho, o economista citou a falta de técnicos estaduais com preparo ideal
para desenvolver os projetos.
21/11/1963. DSC01032
Quase quatro bilhões para desenvolver a agricultura e pecuária nordestinas
Conselho deliberativo da Sudene aprova a liberação de quase 4 bilhões de
cruzeiros para programas de desenvolvimento da agricultura e pecuária
nordestinas, além de outros recursos para a economia algodoeira e incentivos
fiscais para empresas privadas.
22/11/1963. DSC01033
Sudene oferece mil bolsas em 1964
Matéria trata da criação de mil bolsas nas áreas de agronomia, engenharia,
química, geologia, além de cursos de formação de professores nas áreas de física,
química, matemática e biologia, para o ano de 1964.
22/11/1963. DSC01035
Dieffenderfer rebate: Sudene é a verdadeira coordenadora da Aliança.
Entrevista à Francisco Pelúcio.
Em entrevista, diretor da missão norte-americana de cooperação economica
e técnica no Brasil defende a posição americana sobra as críticas que a Aliança
vem recebendo pela falta de atividade. Disse que quem controla a “Aliança no
Brasil na verdade é a Sudene e que os Estados Unidos estão esperando que a
Sudene vá buscar US$ 20 milhões que a entidade liberou”. Disse que o principal
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objetivo da Aliança é a industrialização e nesse campo os projetos vão indo
muito bem.
28/11/1963. DSC01036, DSC1038
Pesquisa da Codepe dirá como NE vence o subdesenvolvimento
Coluna Economia e Finanças: Perfis industriais do estado.
Assinatura de acordo entre a Codepe e a Sudene visando levantamentos
economicos e perfis industriais dos estados nordestinos.
29/11/1963. DSC01040
Sudene entrega carros-tanque à Paraíba e Celso afirma que não é candidato
Ao entregar 11 carros-tanque à Paraíba, Celso Furtado afirma que esse estado
é o mais bem preparado administrativamente do Nordeste e que em poucos anos
terá seus problemas de infraestrutura resolvidos e estará pronto pra receber
indústrias. Além disso, Furtado ratificou a sua postura de técnico e intelectual,
afirmando que não se canditará a nenhum cargo político.
29/11/1963. DSC01041
Seminário sobre o Nordeste para funcionários latino-americanos
Coluna Economia e Finanças.
Trinta e um altos funcionários de bancos de fomento de 15 países latinoamericanos participarão de semínário da Sudene sobre o problema do
desenvolvimento no Nordeste.
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Última Hora
1964

11/1/1964. DSC00676
Celso Furtado: Nordeste é região que mais cresce no Brasil
Em entrevista, Celso Furtado diz que, em termos relativos, a região Nordeste
era a que mais crescia em 1964. Além de citar os projetos reais que foram
efetivados, Furtado fala do aumento pretendido de atividades no setor agrícola,
industrial, de educação, de energia, de transporte e de abastecimento de água.
21/2/1964. DSC00757
Diretor da Sudene: artigo 18 não contraria interesses nacionais
Matéria sobre rumores relacionados ao artigo 18. Os boatos diziam que este
artigo,, que beneficiava o Nordeste, iria prejudicar a indústria brasileira de
forma geral.
1/4/1964. DSC00756
Celso volta de Washington: “Fracasso da Aliança é reconhecido por todos”
O fracasso da Aliança para o Progresso é reconhecido tanto pelos norteamericanos como pelos latino-americanos, segundo Furtado, que também fala
dos resultados da reunião em Washington, onde participou da instalação do
Comitê Interamericano da Aliança para o Progresso (CIAP), órgão de consulta do
Conselho Interamericano Econômico e Social (CIES).
10/4/1964. DSC00755
Sudene funciona normalmente
Matéria afirma que as atividades da Sudene continuam normalmente, como
também o fluxo de recursos para a entidade.
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O Estado de S. Paulo
1959

4/1/1959. DSC00052
Países subdesenvolvidos foram esquecidos em 1958
Texto faz crítica à falta de espírito de cooperação econômica internacional por
parte dos países desenvolvidos.
8/1/1959. DSC00053
Ressaltado no Senado o papel da América Latina na ONU
Exposição das ideias do senador Cunha Melo sobre o desenvolvimento
econômico, América Latina e a necessidade de se cumprir os objetivos da carta
da Nações Unidas.
15/1/1959. DSC00054
Propõe o Brasil capital de 3 bilhões para o BFI
Aborda as divergências entre Brasil e EUA sobre o Banco de Fomento
Interamericano.
16/1/1959. DSC00055
Os problemas do Nordeste tomaram a sessão do Senado
Ponto forte é a declaração de Parsifal Barroso sobre as conclusões do grupo
de trabalho presidido por Celso Furtado, sobre problemas do Nordeste.
17/1/1959. DSC00056
Juracy propõe no Senado receita maior para obras do vale do S. Francisco
17/1/1959. DSC00057
O emprego das verbas da seca
Fala sobre a disposição do ministro da Agricultura de se transferir para o
Nordeste para vistoriar a aplicação das verbas das secas.
18/1/1959. DSC00058
Sugestão de senador: mandato de 6 anos para presidente – Nordeste mais projetos novos
Destaca-se na notícia a opinião de Parsifal Barroso. Ele diz que se as
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conclusões do grupo de trabalho liderado por Celso Furtado forem acatadas, isso
redundará na integração econômica da região.
23/1/1959. DSC00059
Editorial. Notas e Informações: “Diferença de critérios”
24/1/1959. DSC00060
Notas e informações: “Será nossa culpa?”
Crítica ao nacionalismo de nordestinos sobre a posição da região no concerto
nacional e contra a ajuda estadunidense.
24/1/1959. DSC00061
Jaboticabal faz apelo ao Senado – Recuperação do Nordeste
Elogio do senador Novais Filho às conclusões do grupo de trabalho liderado
por Celso Furtado.
29/1/1959. DSC00062
Protestam os Nordestinos
Protesto contra trecho de discurso de
verbas destinadas ao combate à seca.

JK

sobre relação entre inflação e as

31/1/1959. DSC00063
Recuperação do Nordeste
Aborda a palestra proferida por Celso Furtado no Conselho Nacional de
Economia sobre o plano de recuperação do Nordeste, em especial as mudanças
nas políticas para a região.
1/2/1959. DSC00064
O plano de economias deve ter em consideração os investimentos produtivos
3/2/1959. DSC00065
Recuperação do Nordeste
Sobre palestra a ser realizada por Celso Furtado, acerca do plano de
recuperação do Nordeste.
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5/2/1959. DSC00066
Industrialização do Nordeste do Brasil
Matéria sobre palestra pronunciada por Celso Furtado sobre o plano de
recuperação do Nordeste.
6/2/1959. DSC00071
Colaboração interamericana contra o “subdesenvolvimento”
Posições diferentes entre latino-americanos e Estados Unidos sobre
desenvolvimento da região. Imperativo pelos primeiros é a tarefa da
industrialização.
6/2/1959. DSC00072
Órgão da Cepal em São Paulo
8/2/1959. DSC00073
xodo do nordestino
Opinião de professor da Universidade de Pernambuco sobre a necessidade de
educação do homem nordestino, para que este não emigre. Opinião e expectativa
favorável de governador Dinarte Mariz sobre a Operação Nordeste.
10/2/1959. DSC00075, DSC00076
Elaborado pelo GTDN Plano de Desenvolvimento do Nordeste
Exposição de resultados do GTDN por Aluízio Afonso Campos.
14/2/1959. DSC00077
Discussão em alto nível das questões do Nordeste
Reunião de vários governadores do Nordeste e de instituições federais para
discutir assuntos da região. Destaca-se a presença de personalidades como
Roberto Campos, Aluízio Afonso Campos e Celso Furtado.
15/2/1959. DSC00079-00080
A trigésima primeira meta
Discute a reunião convocada por JK com governadores do Nordeste e
personalidades, destacando a ausência de convite ao governador de São Paulo.
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17/2/1959. DSC00084, DSC00085
Nova proposta do Brasil a Comissão dos “21”
Iniciativa brasileira, com apoio da Argentina, para proposta hemisférica a
favor do desenvolvimento de nações subdesenvolvidas.
17/2/1959. DSC00086, DSC00087
Operação Nordeste: discursos, uma mensagem e um decreto
Aborda os resultados e o que foi discutido na reunião convocada por JK com
governadores nordestinos. No discurso, anuncia que assinará mensagem ao
congresso com a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.
18/2/1959. DSC00088
Notas e informações: A “Operação Nordeste” um novo mito
Crítica do jornal a JK, apontando a utilização do tema para fins políticos pelo
presidente, sem haver uma real disposição por parte dele para resolver a questão
seriamente.
18/2/1959. DSC00089
Os problemas reais do Nordeste
Dados estatísticos sobre as disparidades entre o Nordeste e o Sudeste.
18/2/1959. DSC00090, DSC00091
Será criado um Conselho de Desenvolvimento do Nordeste
19/2/1959. DSC00092
Notas e informações: Recuperação do Nordeste
Perspectiva crítica do jornal ao que foi discutido para a criação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.
19/2/1959. DSC00093
Charge – Operação Nordeste
19/2/1959. DSC00094
O intercâmbio comercial do Nordeste
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19/2/1959. DSC00095
Eletrificação rural no Nordeste
19/2/1959. DSC00096
Terá sede rotativa o Conselho do Nordeste
Discute a aprovação do texto de criação da Codeno e a entrega deste ao
governo Federal.
20/2/1959. DSC00097
Notas e informações: O Nordeste e seus problemas
Texto critica a linha geral adotada para o desenvolvimento do Nordeste e,
especialmente, o governo federal e o nacionalismo.
20/2/1959. DSC00098, DSC00099
Foram concluídos os planos para fomento do Nordeste do país
Destaca-se na notícia a assinatura por JK do documento que cria a Codeno.
21/2/1959. DSC00101
Charge
21/2/59. DSC00102
A rede rodoviária do Nordeste
22/2/1959. DSC00103
Notas e informações: A seca é como o jogo
Discute real possibilidade e interesse do governo federal em fazer algo pelo
Nordeste, pondo em dúvida os esforços, como o Codeno, para a resolução da
questão nordestina, que tem sido utilizada no jogo político.
22/2/1959. DSC00104
As dificuldades da “Openo”
Notícia revela o medo dos políticos nordestinos de haver obstáculos à Openo
no legislativo federal em virtude de questões partidárias.
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24/2/1959. DSC00105
O nordeste e a industrialização do Sul
Busca contestar teses sobre o favorecimento do Sul em relação ao Nordeste.
25/2/1959. DSC00106
O Nordeste e o Regime Cambial
25/2/1959. DSC00107
O problema da mineração no Nordeste
26/2/1959. DSC00108
Propostas para aplicação de capitais no Nordeste
Notícia tem informações prestadas por Celso Furtado, na altura chefe do
GTDN e diretor do BNDE, sobre possibilidade do BNDE atender a todas as
propostas de aplicação de capitais no Nordeste. Importante referência ao
seminário de Garanhuns.
27/2/1959. DSC00109
O Nordeste e o sistema tributário
2/4/1959. DSC00110
Linguagem de candidato no adeus de Juracy ao Senado
5/4/1959. DSC00113
Juracy Magalhães aclamado em Recife
9-4/1959. DSC00114
Um teste difícil
Ao abordar o discurso de Juracy Magalhães, critica os planos tradicionais para
o Nordeste e a demagogia envolvida neles.
10/4/1959. DSC00115
O problema do Nordeste e da Amazônia e a Distribuição da Renda Nacional
Aborda estudo de importante revista da época: Desenvolvimento e Conjuntura.
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16/4/1959. DSC00116
Verba para execução do serviço da Codeno
17/4/1959. DSC00117
Lacerda em Pernambuco fala sobre sucessão presidencial
Destaca-se na notícia a opinião irônica de Carlos Lacerda sobre a Operação
Nordeste, concedida em contexto de debate acerca da sucessão presidencial.
25/4/1959. DSC00118
Fase executiva da Operação Nordeste
Sobre a instalação do Codeno, com a presença do presidente da República.
Participação de militares e de personagens políticas como Juracy Magalhães.
26/4/1959. DSC00120-00121
Em ambiente pouco entusiasta foi instalada ontem a Codeno
Cobertura com tom pessimista e cético sobre a Codeno.
26/4/1959. DSC00122
Uma experiência nova no Brasil, afirma Kubitschek
Discurso de Kubitschek sobre a instalação da Codeno e dos melhoramentos
que se espera dela e das políticas para o Nordeste.
28/4/1959. DSC00123
Notas e informações: A Codeno – novo mito?
Condena a Codeno como mito, no conjunto daqueles que pretendem usar a
questão nordestina para fins políticos.
28/4/1959. DSC00124
Plano de eletrificação apresentado à Codeno
29/4/1959. DSC00125
Notas e informações: O drama nordestino
Continua a crítica às políticas pretendidas para o Nordeste.
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30/4/1959. DSC00126
“O futuro da América Latina está na industrialização”
Matéria ilustra o pensamento heterodoxo da época sobre a importância da
industrialização. Destaca-se o discurso de Raul Prebisch, que ilustra essa linha.
1/5/1959. DSC00127
A economia latino-americana no ano passado segundo a Cepal
3/5/1959. DSC00128
Aspectos básicos do problema nordestino
Matéria fala sobre o período final do seminário em Garanhuns, apontando
como tema forte a Reforma Agrária e as teses debatidas no referido seminário.
5/5/1959. DSC00129
Interpretação hábil de opinião divergente
Apresenta as principais recomendações resultantes do seminário e as opiniões
de Cid Sampaio sobre elas e o tema geral.
6/5/1959. DSC00130
A gruta de Ali-Babá
Critica a criação e efetividade de novas instituições e siglas para resolver os
problemas do Nordeste. Debate inserido na macro questão do julgamento do
presidente JK e de seu grupo político.
6/5/1959. DSC00131
Os produtores rurais e a operação Nordeste
Trata da reunião para deliberação dos produtores rurais sobre a Operação
Nordeste.
7/5/1959. DSC00132
Herbert Levy e Cid Sampaio discutiram temas políticos
8/5/1959. DSC00133
Interesse da Indústria Paulista na solução dos problemas do Nordeste
Opinião da indústria paulista sobre os temas do seminário de Garanhuns e
das políticas para o Nordeste.
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8/5/1959. DSC00134
A produção agrícola do polígono das secas
10/5/1959. DSC00135
13/5/1959. DSC00136
Desenvolvimento do Nordeste
Aprovação da criação da Sudene pelas comissões de justiça e finanças da
Câmara.
15/5/1959. DSC00137
Senador paraibano considera inútil a Operação Nordeste
Opiniao negativa de Argemiro Figueiredo, senador pela Paraíba, sobre a
Openo.
26/5/1959. DSC00138
Falta de critério no exame do projeto a Sudeno
26/5/1959. DSC00139
Carlos Lacerda analisa os acontecimentos de Niterói
O projeto criando a Sudeno foi outra vez retirado da ordem do dia
26/5/1959. DSC00140
A Openo e o confisco fiscal
27/5/1959. DSC00141
De novo combatido no Senado o projeto que cria a Sudeno
Apresenta várias críticas e políticos contrários ao projeto de criação da
Sudene.
27/5/1959. DSC00142
Aproxima-se a “Meta Final”, diz Kubitschek aos Bispos
Em discurso a bispos, Kubitsheck volta a enfatizar a importância da Operação
Nordeste.
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1/12/1959. DSC00143
A Câmara concede urgência ao projeto da Sudeno
3/12/1959. DSC00144
Reunião da Codeno
Reunião da Codeno encabeçada por governadores e senadores nordestinos.
4/12/1959. DSC00145
Reunião da Codeno em Salvador
Menciona Celso Furtado como diretor executivo da Codeno
8/12/1959. DSC00146
Vivos debates na câmara a propósito da rebelião
8/12/1959. DSC00147
Senador visita Sergipe
16/12/1959. DSC00148
Ao criar a Sudeno, renova o presidente sua fé na política desenvolvimentista
Presidente JK sanciona no Palácio das Laranjeiras lei de criação da Sudeno.
17/12/1959. DSC00149
Notas e informações: Mais uma sigla
Aborda a Sudene, a sua criação com ausência de plano de trabalho. A
instituição como trapézio para o presidente.
17/12/1959. DSC00150
Diretor da Sudeno
Celso Furtado desliga-se da Codeno e é apontado como diretor da Sudeno.
30/12/1959. DSC00151
A Sudeno justifica-se
Fala da divulgação de estudo sobre a necessidade da Sudeno. Foco não na
questão da seca, mas no subdesenvolvimento como o maior problema do
Nordeste.
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O Estado de S. Paulo
1960

7/1/1960. DSC00152
40 bilhões de cruzeiros aprovou o BNDE, em financiamentos, de 1952-1958
8/1/1960. DSC00153
Deputado do Nordeste fala da inflação
Elogia a criação da Sudeno, entendendo-a como uma reparação à região.
9/1/1960. DSC00154
Celso Furtado na direção da Sudeno
Em decreto presidencial Celso Furtado é nomeado diretor Superintendente
da Sudeno
14/1/1960. DSC00156
O Ocidente e os países subdesenvolvidos
16/1/1960. DSC00157
A ação da Sudeno em vasta área do país
Celso Furtado toma posse do cargo de superintendente da Sudeno.
3/2/1960. DSC00160-00161
Em plena demagogia
Crítica a Cid Sampaio por desapropriar terras para camponeses.
3/2/1960. DSC00162
Precedente grave
Ainda sobre a desapropriação de terras por Cid Sampaio.
3/2/1960. DSC00163
Dentro de 15 dias a regulamentação da lei da Sudeno
Celso Furtado afirma que dentro de 15 dias sairá a regulamentação da lei da
Sudeno, e com isso irá se voltar para a criação do plano de ação da
superintendência.
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7/2/1960. DSC00164
Analisados os objetivos do Banco do Nordeste do Brasil
11/2/1960. DSC00165
O desenvolvimento de um capitalismo democrático
13/2/1960. DSC00166
Importância do algodão mocó para o Nordeste
16/2/1960. DSC00167
Instalada oficialmente a Sudeno
Discurso de Cid Sampaio representando o conselho diretor da Sudeno. No
discurso de Celso Furtado se destacam a seriedade da empreitada e a necessidade
de planificação rigorosa e justa distribuição de verbas federais.
21/2/1960. DSC00168
Apelos da Sudeno ao presidente
Destaca-se a importância de garantir verbas para as ações do novo órgão.
5/3/1960. DSC00169
Perspectivas de nova seca no Nordeste
10/3/1960. DSC00171
As desapropriações e as Ligas Camponesas criadas no estado de Pernambuco
Ida de Francisco Julião a São Paulo. Reportagem reflete o pensamento da
época sobre as ligas e os seus “perigos”.
11/3/1960. DSC00172
Conferência melancólica de nove países
Conferência para ajudar os países subdesenvolvidos. Ceticismo quanto à
efetividade.
12/3/1960. DSC00173
Regulamentada pelo presidente a ação da Sudeno
Regulamentada a Sudeno, JK fixa as contribuições do órgão para recuperar
a economia da região.

229

cad_08.qxd:Layout 1

230

5/13/11

10:03 AM

Page 230

Cadernos do Desenvolvimento vol. 6 (8), maio de 2011

16/3/1960. DSC00174
Elabora a Sudeno plano de ação para o Nordeste
Perspectiva da realização do I Plano Diretor da Sudeno para meados de abril
de 1960.
23/3/1960. DSC00176, DSC00177
Notas e informações: Israel e o Nordeste
Compara a efetividade das políticas para o Nordeste brasileiro e para Israel.
Aponta o problema “da gente” do Nordeste e de sua elite política como causa
dos insucessos da região.
23/3/1960. DSC00178
Atuará a Sudeno com funções de ministério regional
Trata das atividades previstas pela Sudeno, explicadas por Celso Furtado em
conferência.
24/3/1960. DSC00180, DSC00181
Notas e informações: rumo errado
Demonstra insatisfação com a linha adotada por Celso Furtado e o projeto da
Sudeno, comparando com órgãos de intervenção estatal paulistas.
5/4/1960. DSC00182, DSC00183
Proposto o adiamento da mudança; as verbas seriam destinadas ao Nordeste
7/4/1960. DSC00184
Nova política para uma região subdesenvolvida
Apresenta alguns dados sobre a economia do Nordeste em 1959 e aponta
iniciativas para a região, como do Banco do Brasil e BNB.
8/4/1960. DSC00185
Dificuldades iniciais; financiamentos e Etene
Relata problemas do BNB e elogia iniciativa da Etene.
9/4/1960. DSC00186
Desfavoráveis as primeiras reações do empreendimento
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5/5/1960. DSC00187
Cr$ 56 bilhões serão aplicados no Nordeste
Aprovação, pelo Conselho Diretor da Sudeno, do Plano Diretor da
instituição.
6/5/1960. DSC00188
Os planos da Sudeno
13/5/1960. DSC00190
Sudeno: já aprovado o plano quinquenal
Mencionando o despacho que JK teve com Celso Furtado, comenta o envio
ao Congresso do plano diretor quinquenal.
24/5/1960. DSC00191
Reclamação no Senado em nome do Nordeste
3/6/1960. DSC00192
Plano básico para a região Nordeste
Fala sobre reunião do Conselho Diretor da Sudeno e diz que o plano
caracterizava-se por foco na infraestrutura.
25/6/1960. DSC00194
Relatório da Sudene sobre Orós
29/6/1960. DSC00195
Notas e informações: O Nordeste e nós
Apresenta a forma como São Paulo é visto no Nordeste e o espírito atual da
região, a partir da opinião de um correspondente do jornal.
29/6/1960. DSC00197
Problemas financeiros e humanos do Nordeste
6/7/1960. DSC00193
A economia da América Latina analisada pela Cepal
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9/7/1960. DSC00198
A cultura do algodão no Nordeste
15/7/1960. DSC00200
Apelo a favor do progresso em Pernambuco
Inauguração do seminário de Garanhuns.
22/7/1960. DSC00201
Aprovada a organização da Sudene
Aprovação por JK da secretaria executiva da Sudene.
23/7/1960. DSC00202
Montagens de fábricas no Nordeste
Política fiscal para incentivar importação de máquinas e equipamentos no
Nordeste.
27/7/1960. DSC00203
A economia brasileira na metade do século XX
Apresentação dos pontos da conferência proferida por Celso Furtado sobre a
economia brasileira.
27/7/1960. DSC00205, DSC00206
O presidente inaugura a reunião econômica elogiando sua política
Importante ponto sobre a Operação Panamericana.
28/7/1960. DSC00207-00208
A economia brasileira na metade do século XX
Texto completo de “A economia brasileira na metade do século
Celso Furtado.

XX”,

de

3/8/1960. DSC00209
Recife: êxito em operação do coração – geólogo indiano (N.E.:chegada a Recife do
geólogo indiano J. Jacob, da Unesco, para fazer pesquisas nas zonas previstas pelo
Plano Diretor da Sudene)
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3/8/1960. DSC00210
Modificações no Plano Diretor da Sudene
Modificações no Plano Diretor para ampliação de metas propostas pelo
conselho deliberativo da Sudene.
6/8/1960. DSC00211
É preciso que se reconheça o valor do Nordeste
Posição dos candidatos presidenciais, Milton Campos e Jânio Quadros, sobre
o Nordeste.
17/8/1960. DSC00212
Sartre deixou Recife: falará hoje na Universidade da Bahia
25/8/1960. DSC00213
Inexistente o imperialismo paulista
2/9/1960. DSC00216
A campanha separatista
3/9/1960. DSC00218
Adolfo Casais Monteiro
Título: (Suplemento literário) Sartre no Recife
4/9/1960. DSC00219
Um único governador na Sudeno
10/9/1960. DSC00220
Destruindo infâmias
Discute o tema do suposto imperialismo paulista.
17/9/1960. DSC00221
Notas e informações: procedimentos ambíguos
18/9/1960. DSC00222, DSC00223
Jânio Quadros dará dois ministérios ao Nordeste
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18/9/1960. DSC00225, DSC00226
Reafirma o presidente a solidez do regime no país
18/9/1960. DSC00227
Lançamento da siderurgia no Nordeste
Presença de JK na inauguração da siderurgia, com elogio a Sudene.
22/9/1960. DSC00229
Desenvolvimento econômico das nações: ressaltada a necessidade de planificação
Inauguração de centro de estudos BNDE-Cepal e curso intensivo sobre
problemas do desenvolvimento promovido pela Cepal.
27-9/1960. DSC00230
Posição de Jânio Quadros sobre o Nordeste, acordo com governadores da região
28/9/1960. DSC00231
Notas e informações: Ainda o Nordeste
19/10/1960. DSC00232
Aluísio Alves: “O NE é desorganizado”
20/10/1960. DSC00233, DSC00234
Novos horizontes para o Nordeste
Apresenta reflexão baseada na opinião de Jânio Quadros sobre o Nordeste.
25/10/1960. DSC00235
O Nordeste no orçamento federal
Verifica o fato de que a arrecadação do Nordeste é muito inferior ao volume
dos recursos federais destinados à região.
6/11/1960. DSC00236, DSC00237
Triste Operação Nordeste
6/11/1960. DSC00238
Sudeno: incentivo à cultura da palma
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26/11/1960. DSC00243
Racionalização da administração no Nordeste do país
Apresenta pontos de Celso Furtado sobre modernização e racionalização na
administração publica nacional.
26/11/1960. DSC00244, DSC00245
Cid Sampaio: O Nordeste ainda não confia
Cid Sampaio aponta problemas do Nordeste, em especial falta de capital.
Ceticismo quanto às novas políticas para a região.
27/11/1960. DSC00246, DSC00247
Administração para o desenvolvimento
Texto completo do discurso proferido por Celso Furtado quando paraninfo
de Turma do XVI curso intensivo da Escola de Administração de Empresas.
29/11/1960. DSC00248
O Nordeste confia no novo governo, diz Governador Juracy
8/12/1960. DSC00239
S. Paulo e o Governo Federal
9/12/1960. DSC00240
A Sudeno aplicará 1 bilhão no Nordeste
10/12/1960. DSC00241
S. Paulo e a União
15/12/1960. DSC00242
Parlamentares da Paraíba contra o Plano Diretor da Sudene
Posição de Celso Furtado sobre campanhas de parlamentares paraibanos
contra a Sudene. Preocupação de Furtado com possíveis mutilações no Plano
Diretor.
16/12/1960. DSC00249, DSC00250
Os novos líderes do Nordeste
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22-12/1960. DSC00251
Lançamento à siderurgia do Nordeste
24-12/1960. DSC0052
O Nordeste em São Paulo
27/12/1960. DSC00254
Líderes do NE seriam contra aprovação da Sudene
28/12/1960. DSC00255
Notas e informações: O nordeste visto pelos nordestinos
Comenta importante matéria do Jornal do Commercio: “A culpa é dos nordestinos”.
29/12/1960. DSC00256-00257
Notas e informações: A União e o Nordeste

O Estado de S. Paulo
1961

1/1/1961. DSC00258
(Atualidade econômica) Os principais acontecimentos em 1960
11-1/1961. DSC00259
Parsifal e Cid reuniram-se no Recife
11/1/1961. DSC00260
Estudos sobre a integração do Nordeste
Matéria sobre o Ciclo de Estudos de Integração do Nordeste, que ocorreu em
São Paulo.
13/1/1961. DSC00262
Prioridade para o Plano Diretor da Sudeno
Menciona a ida de Celso Furtado ao Congresso para tratar da rápida aprovação
do plano da Sudeno; também descreve alterações feitas ao Plano Diretor.
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13/1/1961. DSC00263
Integração do NE: participantes do ciclo de estudos
17/1/1961. DSC00264
Será iniciado hoje ciclo de estudos sobre o Nordeste
Programação do Seminário sobre o Nordeste.
18/1/1961. DSC00265, DSC00267
O Nordeste à espera do Congresso
Critica a lentidão do Congresso em aprovar o projeto da Sudene.
18/1/1961. DSC00268, DSC00269
Explanação de diretor da Sudene sobre os problemas do Nordeste
Cópia do discurso de Celso Furtado sobre o Nordeste.
18/1/1961. DSC00270
Foi instalado ontem o ciclo de estudos sobre o Nordeste
Remete à conferência pronunciada por Celso Furtado “Os problemas do
Nordeste”.
19/1/1961. DSC00271
Notas e informações: O problema nordestino visto através da ciência
Comenta criticamente o texto da exposição de Celso Furtado no Ciclo de
Estudos Nordestinos em São Paulo.
19/1/1961. DSC00272
Os benefícios da integração de mercados e o Nordeste
Além de discutir vários pontos sobre as possibilidades e políticas para o
Nordeste, apresenta alguns pontos do Relatório da Sudene.
20/1/1961. DSC00273
Prosseguiram ontem os trabalhos do ciclo de integração do Nordeste
22/1/1961. DSC00275, DSC00276, DSC00277
A economia paulista e o Nordeste
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24/1/1961. DSC00278, DSC00279
O deputado Oliveiro Brito defende a Sudene e o seu Plano Diretor
24/1/1961. DSC00280, DSC00281
Magalhães Pinto e Aluízio Alves falaram ontem no ciclo de integração do NE
25/1/1961. DSC00282
O Plano Diretor da Sudene
Descrição e comentários críticos sobre o Plano Diretor da Sudene.
26/1/1961. DSC00283, DSC00284
Notas e informações: ainda a Sudene
Questionamentos críticos sobre o Plano da Sudene, dúvidas quanto aos
objetivos e sua seriedade face a estes.
26/1/1961. DSC00286, DSC00287
Carvalho Pinto encerrou ontem o ciclo do Nordeste
Governador de São Paulo fala sobre aspectos importantes do Nordeste e a sua
relação com o Sudeste, especialmente São Paulo.
27/1/1961. DSC00288
São Paulo e o Nordeste
Comenta de forma elogiosa o discurso do governador de São Paulo, Carvalho
Pinto, sobre o Nordeste e a preocupação de seu estado com o desenvolvimento
dessa região.
27/1/1961.

DSC00289, DSC00290, DSC00293, DSC00294, DSC00295,

DSC00296

Ressaltado na sessão final o sentido unificador do ciclo sobre o Nordeste
28/1/1961. DSC00297
Senado: Comentado o ciclo de estudos sobre o Nordeste
Fala de senador nordestino sobre o discurso de Carvalho Pinto acerca da
Sudene. Apoio à posição do governador paulista.
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28/1/1961. DSC00298
Aplicação de verba da Sudene
Notícia cita Miguel Arraes e as Ligas Camponesas.
1/3/1961. DSC00302
Celso Furtado permanecerá na Sudene
Reunião de Furtado com presidente Jânio Quadros para a sua permanência na
Sudene.
8/3/1961. DSC00303
A conjuntura nacional e os problemas de PE
11/3/1961. DSC00304
Preenchimento de 40 vagas na Sudene
18/3/1961. DSC00305
Representante da Sudene no plano portuário
24/3/1961. DSC00306
Reequipamento de escolas no Nordeste
6/4/1961. DSC00307
Incremento à obra dos bispos do NE
7/4/1961. DSC00308
Dólar a Cr$ 100,00 nas importações para o Nordeste
Presidente ordena estudo sobre a possibilidade de realizar política cambial
que favoreça o desenvolvimento do Nordeste.
9/4/1961. DSC00309
Câmbio, Sudene, ajuda externa e monopólio
12/4/1961. DSC00310
No Senado: industrialização do Nordeste
Repercussão no Senado, especialmente por parte de senador nordestino, do
trabalho de Celso Furtado e da Sudene.
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13/4/1961. DSC00311
Diretor da Sudene discorre sobre a nova política cambial
Exposição de Celso Furtado e comentários do jornal sobre a nova política
cambial.
15/4/1961. DSC00312
Entrevista coletiva do presidente da República – Sudene
Cita Celso Furtado e a concessão a este de status de ministro de Estado.
18-5/1961. DSC00313
A instrução 204 não prejudicará o Nordeste
Notícia sobre exposição de Celso Furtado à comissão sobre o polígono das
secas acerca da instrução 204.
19/5/1961. DSC00314
Irá a plenário da Câmara o substitutivo da Sudene
21/5/1961. DSC00315
Concluído o parecer sobre o Plano Diretor da Sudene
Depoimento de deputado pernambucano sobre a Sudene.
23/5/1961. DSC00316
Representante da ONU dá sugestões sobre o Nordeste
26/5/1961. DSC00317, DSC00318
O presidente inaugura em João Pessoa a reunião de governadores do Nordeste
27/5/1961. DSC00319
Estímulo à economia do Nordeste
Projetos aprovados pela Sudene para incentivo à industria e economia do
Nordeste, buscando atração de capitais e investimentos.
27/5/1961. DSC00320-00321
Cid Sampaio: 100 bilhões salvariam o Nordeste
Apresenta a fala de Cid Sampaio na reunião de governadores do Nordeste, na
presença do presidente Jânio Quadros.
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28/5/1961. DSC00322
Notas e informações: “A única solução”
Opinião do jornal sobre declaração de Cid Sampaio sobre a quantia necessária
para “salvar” o Nordeste.
28/5/1961. DSC00323
Semana Parlamentar
Menciona a Sudene e adeptos de seus projetos no legislativo federal. Também
cita alguns projetos do órgão.
31/5/1961. DSC00324
Notas e informações: Os resultados da conferência de João Pessoa
Elogio a uma “nova” postura diante das questões do Nordeste. Também
aplaude a determinação do presidente em resolver os problemas da região.
1/6/1961. DSC00325
Cid afirma que são normais suas relações com Quadros
Cid Sampaio contesta a ideia de que sua relação com Quadros estaria
estremecida.
3/6/1961. DSC00362, DSC00328
Destinados 6 bilhões a obras no Nordeste
Decreto assinado pelo presidente da República destinando verba para obras
e ações no Nordeste.
3/6/1961. DSC00329
O diretor da Sudene e os exploradores do Nordeste
Texto sobre o Nordeste e crítica a quem explorava a região. Elogioso a Celso
Furtado, trata também da campanha contra ele.
3/6/1961. DSC00330
Nordeste
Notícia fala da reunião de governadores do Nordeste com o presidente
Quadros e sobre a relação deste com o regime comunista no Caribe, Cuba.
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7/6/1961. DSC00331
Comissão da Câmara ouve Celso Furtado
Notícia sobre o comparecimento de Celso Furtado à comissão de orçamento
da Câmara para prestar depoimento sobre o substitutivo da Sudene, o que
permitiria seguir com alguns projetos enquanto o Plano Diretor não é aprovado.
7/6/1961. DSC00332
Bolsas de Estudo da Sudene
Política para formação de capital humano para o desenvolvimento do
Nordeste.
13/6/1961. DSC00333
Estudos sobre o abastecimento do Nordeste do país
15/6/1961. DSC00335-00336
Será recomendada a ida aos EUA do Sr. Celso Furtado
20/6/1961. DSC00337
Convidado para ir aos EUA o superintendente da Sudene
Convite do governo dos EUA a Celso Furtado para discutir questões relativas
ao plano de ajuda imediata ao Nordeste brasileiro.
20/6/1961. DSC00338
Semana Parlamentar – Sudene
Crítica do senador Argemiro Figueiredo à política do governo para o
Nordeste por meio da Sudene.
27/6/1961. DSC00339
Celso Furtado irá à comissão de transportes
Ida de Furtado à comissão por causa do plano de emergência da Sudene.
28/6/1961. DSC00341
Entregue o Plano de desenvolvimento do Nordeste do país
Celso Furtado entrega ao presidente Jânio Quadros o Plano quinquenal da
Sudene.
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29/6/1961. DSC00342, DSC00343
Notas e informações: Sudene
Elogio do presidente da comissão contra as secas ao aumento de recurso para
Nordeste. Cita o plano quinquenal da Sudene, entregue por Furtado ao
presidente Quadros, como algo que aumentará ainda mais os recursos.
30/6/1961. DSC00344
Urgência para o plano de obras da Sudene
1/7/1961. DSC00345
Sudene: será modificado o plano de obras propostos
Notícia informa que o projeto da Sudene deveria ser votado em data próxima,
dado que voltaria à pauta do dia na Câmara. Alterações ao projeto são
apresentadas no texto.
4/7/1961. DSC00346
Exposição sobre o plano quinquenal para o Nordeste
Texto com partes da exposição de Celso Furtado sobre o plano quinquenal da
Sudene para a imprensa de Recife.
7/7/1961. DSC00347
Negociações da Sudene com o governo paulista
Negociações da Sudene com o governo paulista para obter condições especiais
para adquirir equipamentos e maquinas produzidas pela industria paulista.
11/7/1961. DSC00349
Celso Furtado inicia as conversações nos EUA
Entrevistas e conversações de Celso Furtado com funcionários do
Departamento de Estado dos EUA. É interessante na reportagem a notícia de
possível doação do governo americano de equipamento para programa nuclear
do Brasil e Argentina.
12/7/1961. DSC00350
Interesse nos EUA pelo plano quinquenal do Nordeste
Celso Furtado tem impressão de que o interesse pelos EUA quanto ao plano
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quinquenal é grande. Furtado portava uma carta pessoal de
Kennedy.

JQ

para John

13/7/1961. DSC00351
Celso Furtado confia numa ajuda substancial dos EUA ao Nordeste
15/7/1961. DSC00352
Nordeste: técnicos dos EUA virão estudar os planos
Presidente Kennedy anuncia que técnicos americanos irão ao Brasil estudar
junto a autoridades brasileiras o plano desenvolvimento do Nordeste.
15/7/1961. DSC00353
Foto tirada durante reunião de Celso Furtado com John Kennedy na Casa
Branca.
16/7/1961. DSC00354-00355
Notas e informações: Nossas esperanças para o Nordeste
Encíclica da Igreja católica contempla problemas do subdesenvolvimento.
16/7/1961. DSC00356
Semana Parlamentar
Atraso na votação e a não reunião de comissões impediram de ser votado o
projeto da Sudene.
16/7/1961. DSC00357
Auxílios federais ao Nordeste; exposição do Sr. Cid Sampaio
16/7/1961. DSC00358
Visão da semana: Café, Sudene e salários
Notícia discute ação interventora dos EUA e do Brasil na solução do problema
nordestino. Discute também o clima das negociações de Furtado nos Estados
Unidos.
18/7/1961. DSC00359
Celso Furtado na região das secas dos EUA
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20/7/1961. DSC00360
Nordeste: a ONU poderá colaborar, Furtado regressa
22/7/1961. DSC00361
Câmara: acusados os políticos pelas dificuldades do Nordeste
Deputado da UDN faz forte discurso sobre a posição da Câmara e a lentidão
desta na aprovação da ajuda para o Nordeste.
22/7/1961. DSC00362, DSC00363, DSC00364
Superintendente da Sudene volta otimista dos EUA
Excelente reportagem, fala sobre vários pontos e resultados da viagem de
Furtado aos Estados Unidos.
23/7/1961. DSC00365, DSC00366, DSC00367
Prevê Sudene plano quinquenal de colonização
Reportagem com várias linhas da nova política para o Nordeste. Também fala
de regiões específicas do Nordeste e políticas pensadas para elas. O mais
expressivo é o plano de colonização, polêmico na época.
26-7/1961. DSC00368
Quadros recebeu superintendente da Sudene
Furtado se reúne com presidente Jânio Quadros para passar as informações
e resultados de sua estada nos Estados Unidos.
27/7/1961. DSC00369
Furtado confia em Montevidéu e adverte contra Ligas
28-7/1961. DSC00370
Adiado na Câmara o debate sobre a Sudene; discutida a lei anti-truste
29/7/1961. DSC00371, DSC00372
A política financeira do governo e desenvolvimento econômico do país
29/7/1961. DSC00373, DSC00374
Roberto Campos define sua posição em torno do nacionalismo, da estabilização e do
desenvolvimento
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30/7/1961. DSC00375
Semana parlamentar – Sudene
O projeto da Sudene ainda está sendo exaustivamente debatido e discutido
na câmara.
1/8/1961. DSC00376
Volta às comissões o projeto do Plano Diretor da Sudene
1/8/1961. DSC00377
O irmão do presidente Kennedy veio conhecer os problemas do NE
Elogio a Celso Furtado e ao bom entendimento entre Kennedy e Furtado.
(N.E.:viagem de Ted Kennedy ao Recife)
4/8/1961. DSC00378
Kennedy e Herrera com Quadros; dez milhões para o NE
Reportagem apresenta projetos e linhas de financiamentos do BID entre
outros para o Nordeste. O plano emergencial para o Nordeste é citado.
5/8/1961. DSC00379
Aprovado o projeto sobre o Plano Diretor da Sudene
Aprovação e encaminhamento do projeto que estabelece o Plano Diretor da
Sudene ao Senado. Nele se discriminam as verbas a serem destinadas ao I Plano
Diretor.
6/8/1961. DSC00380, DSC00381
A Sudene tem bases financeiras
Matéria discute a aprovação do projeto da Sudene.
10/8/1961. DSC00382
A “Petrobras” em Salvador ou os paradoxos do regionalismo
13/8/1961. DSC00383
Guevara contra a ajuda ao Nordeste
Guevara comenta negativamente a ajuda americana e europeia ao Nordeste.
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13/8/1961. DSC00384
Empréstimo do BID para o Nordeste
17-8/1961. DSC00385
Notas e informações: São Paulo e a integração regional
19/8/1961. DSC00386
Recife: reunião de prefeito com a Sudene
Com a presidência de Cid Sampaio, instalada reunião de prefeitos do
Nordeste e Sudene.
20/8/1961. DSC00387
Recife: reunião de Edis para decidir a aplicação de verbas
24/8/196. DSC00388
Auxílio do exterior à Sudene
Noticia declarações de Celso Furtado sobre recursos do exterior e o seu
impacto sobre as verbas da Sudene.
29/8/1961. DSC00389
O Nordeste na reunião de Punta del Este
Notícia importante, pois além de falar de Celso Furtado, enquadra o problema
nordestino no quadro mais geral do subdesenvolvimento nos países do sul.
3/9/1961. DSC00391
Gastos necessários para o reequipamento da industria têxtil do Nordeste do Brasil
Notícia cita Sudene e sindicato paulista da área têxtil.
7/9/1961. DSC00392
Estudo da aplicação de recursos no NE
Fala de reunião do conselho da Sudene a ser convocada por Furtado. Também
menciona área de investimentos para a região e o volume.
7/9/1961. DSC00393
Desenvolvimento da pecuária de corte e leite no Nordeste
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17/9/1961. DSC00395
Governadores do Nordeste pedem permanência de Celso Furtado
Notícia apresenta apoio unânime de governadores do do Nordeste à
permanência de Celso Furtado à frente da Sudene.
20/9/1961. DSC00396
Celso Furtado continuará na Sudene
Celso Furtado foi à capital federal a chamado do presidente Jânio Quadros
e do vice João Goulart. O jornal afirma a grande possibilidade de Furtado
continuar à frente da Sudene.
23/9/1961. DSC00397, DSC00398
O Nordeste, problema despolitizado
Notícia abarca a questão da politização do problema do Nordeste.
23/9/1961. DSC00400
Proposta a criação do Ministério do Nordeste
Apresentação à Câmara para criação do Ministério do Nordeste.
6/10/1961. DSC00401
Aprova a Sudene projeto agrário
A reportagem descreve o projeto e os seus pontos. Importante a parte em que
fala das verbas destinadas ao projeto.
11/10/1961. DSC00402
Furtado diz que o problema do NE recebeu prioridade
Furtado teve do conselho e do presidente da República a afirmação de que
o problema do Nordeste tem prioridade.
12/10/1961. DSC00403
Autorizada a construção de novas fábricas no Nordeste
26/10/1961. DSC00404
Técnicos dos EUA vieram conhecer os planos da Sudene
Chefe da missão técnica dos EUA ao Nordeste afirma que virá ao País para
visitar in loco os projetos da Sudene.
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28/10/1961. DSC00405
Emendas ao projeto da Sudene
29/10/1961. DSC00406
Levy e Bohan em trabalhos da Sudene
1/11/1961. DSC00407
Bohan passará dois meses no Nordeste
Embaixador americano Merwin Bohan ficará dois meses no Nordeste, em
escritório lotado na Sudene para verificar os projetos e pensar o montante de
verbas americanas para o Nordeste.
5/11/1961. DSC00408
A verdade e a mentira
7/11/1961. DSC00409, DSC00410
A Sudene e a ajuda internacional
7/11/1961. DSC00411
O superintendente da Sudene foi criticado no Senado
7/11/1961. DSC00412
Bohan reitera que veio tomar contacto com o Nordeste
7/11/1961. DSC00413
700 milhões garantirão o Nordeste contra a seca
Notícia fala de verbas e investimentos para projetos da Sudene. Menciona
Celso Furtado e a ajuda americana.
8/11/1961. DSC00414
Colônia agrícola israelense será criada no Nordeste
Cooperação técnica israelense no Brasil. A criação de uma colônia agrícola
com famílias brasileiras poderia ser um exemplo de recuperação de regiões de
seca.
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14/11/1961. DSC00415
Shriver foi ao Nordeste e embarcou para Caracas
17/11/1961. DSC00416
Recife: adido inglês estuda o caso do Nordeste
17/11/1961. DSC00417
Serão aplicados no Nordeste Cr$ 700 milhões
22-11/1961. DSC00418
Notas e informações: um homem esclarecido
Editorial sobre Juracy Magalhães.
23/11/1961. DSC00420
Bohan visitará ainda seis Estados do Nordeste
Visita de embaixador americano com Celso Furtado a regiões onde há
projetos da Sudene.
25/11/1961. DSC00421
Bohan e Furtado percorrem o Maranhão
28/11/1961. DSC00422
Sudene: hoje o Senado votará o Plano Diretor
29/11/1961. DSC00423
O Senado aprovou com emendas o Plano Diretor da Sudene
30/11/1961. DSC00424
Notas e informações: A “indústria das secas” contra o Nordeste
Excelente editorial, pois mostra como as emendas aprovadas pelo Senado no
plano da Sudene, além de inconstitucionais, visam manter viva a indústria das
secas.
30/11/1961. DSC00425-00427
Seca no Nordeste, as medidas do Ministro da Viação
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1/12/1961. DSC00428
Os inimigos do Nordeste
Continuação da discussão sobre as emendas no plano da Sudene e a
permanência dos lobbies e da industria da seca.
2/12/1961. DSC00429
Oposição à Sudene causa ressentimento
Mostra o apoio político e das massas populares do Nordeste contra aqueles
que se voltam contra a Sudene.
6/12/1961. DSC00430
Sudene: as emendas ao plano seriam anuladas
6/12/1961. DSC00431
Pedida na Câmara a rejeição das emendas do Senado ao Plano Diretor da Sudene
6/12/1961. DSC00432
Grave a seca no Nordeste; medidas do Governo Federal
6/12/1961. DSC00433-00434
Greve geral de 1 hora hoje em Recife em apoio ao Plano da Sudene
Notícia mostra movimentação político-popular a favor do plano da Sudene.
7/12/1961. DSCDSC00435
Sudene: os relatores rejeitam as emendas oferecidas ao plano
7/12/1961. DSC00436, DSC00437
Provocação contra Cid perturba o comício de Recife pela Sudene
8/12/1961. DSC00438
Protesto contra as alterações no Plano Diretor da Sudene
8/12/1961. DSC00439, DSC00440
Advertência de Furtado sobre a situação do NE
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9/12/1961. DSC00441
Câmara: rejeitadas as emendas que modificam o Plano da Sudene
Entre as emendas foram rejeitadas todas as que tinham caráter de desvirtuar
as ideias originais do plano da Sudene.
13/12/1961. DSC00442
Inaugurada ontem em Recife agência do Banco do Estado
15/12/1961. DSC00443
O conselho destina 150 milhões para o socorro ao Nordeste
15/12/1961. DSC00444
Desenvolvimento do Nordeste: Reunião da missão dos EUA
17/12/1961. DSC00445
A sanção do Plano diretor da Sudene
Coloca-se a importância significativa da ajuda externa americana para a
viabilidade do Plano Diretor da Sudene.
17/12/1961. DSC00446
O BID empresta a Sudene 40 milhões
26/12/1961. DSC00447
Notas e informações: planejamento ou ministério?
Opinião de O Estado de S. Paulo sobre o planejamento e a criação de um
ministério para isso.

O Estado de S. Paulo
1962

3/1/1962. DSC00448
COFAP e Sudene articulam-se para o abastecimento
Menciona o projeto de planificação do estabelecimento feito por Furtado e
o responsável da COFAP.
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12/1/1962. DSC00449
Recife: ofício de Cid Sampaio recusado por Celso Furtado
Fala da primeira reunião da Sudene já com o Plano Diretor aprovado.
14/1/1962. DSC00450
A indústria paulista e o Nordeste
Opinião do presidente da FIESP-CIESP sobre Nordeste, o papel de São Paulo
e a Sudene.
16/1/1962. DSC00451
Ciclo do Nordeste abre-se amanhã
Menciona Celso Furtado como presente na programação do evento.
18/1/1962. DSC00453, DSC00454, DSC00455
Nordeste: instalado novo ciclo de estudos
Reportagem trata do local e horário do evento. Contém também partes e
comentários de discursos de participantes. Destaca-se o discurso antisubdesenvolvimento.
19/1/1962. DSC00456, DSC00457
Notas e informações: Sempre o Nordeste
Trata do ciclo de estudos sobre o Nordeste, focando na questão da demagogia
política na resolução dos problemas do Nordeste.
26/1/1962. DSC00459, DSC00460, DSC00461, DSC00463.
Nordeste: novos depoimentos no II ciclo de estudos
Foto de Celso Furtado e menção a este. Discursos e temas de importância para
o Nordeste no seminário.
27/1/1962. DSC00464, DSC00465
Notas e informações: Conferência do Sr. Celso Furtado
Editorial com crítica ao discurso de Celso Furtado no Ciclo de Estudos sobre
o Nordeste.
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28/1/1962. DSC00466
Notas e informações: Argumentação capciosa
Crítica aos argumentos e discurso de Celso Furtado.
1/2/1962. DSC00468
Garantia do tesouro a operações de crédito da Sudene
Assinatura do presidente do conselho de ministros de decreto para a Fazenda,
garantindo recursos para operações da Sudene.
2/2/1962. DSC00469, DSC00470
A Sudene aparelhada
Faz menção aos problemas de votação e orçamento da Sudene até então e
mostra postura otimista com a garantia de recursos para a superintendência.
4/2/1962. DSC00471
Serão pedidos ao BID financiamentos para projetos da Sudene
8/2/1962. DSC00472-00473
1) A Bahia
Série de artigos sobre alguns estados nordestinos.
9/2/1962. DSC00475
2) A Bahia
10/2/1962. DSC00476
3) A Bahia
13/2/1962. DSC00477
1) Pernambuco
14/2/1962. DSC00478
2) Pernambuco
15/2/1962. DSC00479
3) Pernambuco
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16/2/1962. DSC00480
4) Pernambuco
17/2/1962. DSC00481
A Sudene pede a entrega dos duodécimos
Fala de documento assinado por Celso Furtado e pelos membros do Conselho
da Sudene para o presidente da República, pedindo entrega de recursos ao órgão.
20/2/1962. DSC00482
Notas e informações: O Nordeste: 5) Pernambuco
21/2/1962. DSC00483
Notas e informações: 6) Pernambuco
22/2/1962. DSC00484
Notas e informações: 7) Pernambuco
24/2/1962. DSC00485
Notas e informações: O Nordeste: 8) Pernambuco
28/2/1962. DSC00486-00487
Notas e informações: A Sudene e a Aliança para o Progresso
A opinião de Celso Furtado sobre a Aliança para o Progresso, contrária à de
Leonel Brizola. Fala de recursos e da ajuda destinada pelos EUA.
1/3/1962. DSC00488
Nordeste: 15) Conclusões
8/3/1962. DSC00489
Magalhães Pinto irá à reunião da Sudene
15/3/1962. DSC00490
O dia de São José, a Aliança para o Progresso e a demagogia no Nordeste
Aniversário da Aliança para o Progresso e discurso de autoridades sobre esse
projeto.
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16/3/1962. DSC00491
A Sudene criou um fundo para compra de gêneros
29/3/1962. DSC00494
Acordo com o Japão para assistência técnica ao Nordeste
Acordo com o Japão para assistência do Nordeste assinado pelo chanceler San
Tiago Dantas. Descrição e partes do acordo.
3/4/1962. DSC00495
O governador de Minas assistirá à reunião do Recife
5/4/1962. DSC00496, DSC00497
Iniciadas, ontem, em Recife, as reuniões da Sudene
14/4/1962. DSC00498, DSC00499
Firmado acordo para o NE; Carta de Kennedy; San Tiago volta ao país
San Tiago Dantas assina com secretário de Estado dos EUA acordo para
recursos para o Nordeste. A matéria trata ainda de Celso Furtado e de seu
contato com San Tiago sobre recursos da Aliança.
24/4/1962. DSC00500
Elogios a Goulart e à “Aliança” e crítica à Sudene
Opinião do senador pela Paraíba, Argemiro Figueiredo, sobre Goulart,
Aliança e Sudene.
24/4/1962. DSC00501
Moscovo fala a jornalistas do “NE” sobre a “Aliança”
26/4/1962. DSC00502
Assinados convênios com a Sudene
Menciona Celso Furtado em reportagem, ao falar sobre a importância do
planejamento nas ações do Nordeste
9/5/1962. DSC00503
Reúne-se hoje o conselho da Sudene
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Reportagem interessante, especialmente ao citar a declaração do governador
de Pernambuco sobre urgência das necessidades e o ritmo burocráticoadministrativo da Sudene.
9/5/1962. DSC00504
Retorna amanhã de Bonn o Sr. Celso Furtado
Matéria sobre ida de Celso Furtado à Alemanha para tratar de acordos com
entidades públicas e privadas.
10/5/1962. DSC00505
Governadores criticam a Sudene e o governo Federal
Crítica forte, especialmente do Piauí, à Sudene.
11/5/1962. DSC00506
A Sudene e a constituição
Crítica a poder “discricionário” e intervenção da Sudene no Nordeste.
15/5/1962. DSC00508, DSC00509
Plano de emergência para o Nordeste
18/5/1962. DSC00510
Celso Furtado fala sobre a atual situação do NE
Palestra de Furtado no Conselho Nacional de Economia
20/5/1962. DSC00511
Os EUA oferecem mais ajuda para o Nordeste
25/5/1962. DSC00512
Em estudo pela Sudene auxílio para Sergipe
6/6/1962. DSC00513
Gordon em Recife assina acordos e visita a Sudene
9/6/1962. DSC00514
50% do imposto de renda para a instalação de indústrias no NE
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Conselho de Ministros aprova decreto que regulamenta artigo de lei que criou
a Sudene.
14/6/1962. DSC00515, DSC00516
O problema das reformas de base e o desenvolvimento
27/6/1962. DSC00517
Comissão do Senado ouvirá Celso Furtado
Notícia sobre Furtado, que irá comparecer à comissão do Senado sobre polígono
das secas para falar sobre o plano da Sudene para o Piauí.
8/7/1962. DSC00518
Sudene: 181 milhões para eletrificação em Pernambuco
Importante crítica de Cid Sampaio à Sudene, sobre o alto poder do órgão
quanto a recursos federais para a região.
21/7/19621. DSC00519
Os inimigos da direita e da esquerda da “Aliança para o Progresso”
22/7/1962.
A Aliança para o Progresso e o desenvolvimento do Brasil
24/7/1962. DSC00520
Na televisão dos EUA a situação do Nordeste
Programa de 30 minutos sobre o Nordeste brasileiro foi passado na televisão
americana.
3/8/1962. DSC00521
Sudene: apresentado o II Plano Diretor
Menciona Celso Furtado explicitamente.
10/8/1962. DSC00522
O Nordeste terá novos postos meteorológicos
11/8/1962. DSC00523
No Nordeste o coordenador da “Aliança”
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15/8/1962. DSC00524
Exposição sobre a Sudene
21/8/1962. DSC00525
Acordo entre a Sudene e o Fundo especial da ONU
30/8/1962. DSC00526
Execução do Plano Diretor da Sudene
Opinião da Confederação Rural Brasileira sobre como deveriam ser os rumos
da ação da Sudene.
12/9/1962. DSC00527
Investimentos no Nordeste do País
15/9/1962. DSC00528
Convênio para irrigação no Nordeste
Convênio entre Sudene e USAID para o Nordeste.
19/9/1962. DSC00529
Colaboração de Minas Gerais com a Sudene
Questões de destaque do anteprojeto de Minas Gerais para colaboração com
a Sudene.
23/9/1962. DSC00531
Alteração do Plano Diretor da Sudene
Estudo sobre mudanças no Plano Diretor da Sudene.
26/9/1962. DSC00532
Quase 116 bilhões para executar o II Plano da Sudene
28/9/1962. DSC00534-00535
Furtado toma posse e aponta o planejamento como “a única solução”
Celso Furtado toma posse como ministro extraordinário.
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5/10/1962. DSC00536
O conselho de desenvolvimento reúne-se com Celso Furtado
Celso Furtado se reuniu com técnicos para ampliar o parque industrial
brasileiro.
10/10/1962. DSC00537
Reunião do Conselho da Sudene
Anuncia feitura do relatório de Celso Furtado sobre a sua atuação à frente da
Sudene.
12/10/1962. DSC00538
A Sudene irá participar do programa de educação
19/10/1962. DSC00539
Reúne-se hoje o Conselho da Sudene
Reunião, sob a direção de Celso Furtado, para ouvir o relatório deste acerca
de sua atuação na Sudene.
2/11/1962. DSC00540
Pedro Gondim faz críticas à Sudene
Forte crítica do governador da Paraíba, sobre hipertrofia da Sudene e pouca
eficiência.
6/11/1962. DSC00541
A Sudene cria grupo de estudos para o Jaguaribe
8/11/1962. DSC00542
Promove a Cepal a formulação de nova política econômica
8/11/1962. DSC00543
Problemas de desenvolvimento (Celso Furtado paraninfando o sétimo curso de
problemas do desenvolvimento organizado pelo Centro Cepal-BNDE, no Rio
de Janeiro)
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14/11/1962. DSC00544
Poupar o Maranhão é um dos itens da Sudene
14/11/1962. DSC00545
Celso Furtado é favorável ao mínimo a partir de 1 de Janeiro
24/11/1962. DSC00546
A “Sudene” e a industrialização do Nordeste
Panorama crítico sobre o Plano Diretor em execução da Sudene.
29/11/1962. DSC00547
Oferecida à Sudene uma escola modelo
30/11/1962. DSC00548
Insuficiente a rede bancária no Nordeste
Reportagem sobre aspectos bancários e financeiros para os planos de ação da
Sudene.
5/12/1962. DSC00549
Relatório sobre as atividades da Sudene
Leitura do relatório de Celso Furtado sobre a Sudene, com reprodução de
trechos.
7/12/1962. DSC00550
Aprovado o Plano Diretor da Sudene
Aprovação pela Câmara do Plano Diretor para Sudene para o ano de 1963.
11/12/1962. DSC00551
Importação de máquinas para obras da Sudene
Indústrias do Nordeste criticam a Sudene por preferir importar máquinas do
que comprar no País.
14/12/1962. DSC00552
Aplicação de capitais nas áreas do Nordeste
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18/12/1962. DSC00553
O plano de Furtado será examinado hoje
22/12/1962. DSC00555
Notas e informações: Planejamento indicativo e democracia
Opinião do jornal sobre plano de metas apresentado por Celso Furtado.
25/12/1962. DSC00556
Problemas do Nordeste brasileiro

O Estado de S. Paulo
1963

3/1/1963. DSC00557
Celso Furtado hoje em S. Paulo: exposição sobre o plano trienal
Celso Furtado convidado a dar palestra sobre plano trienal em São Paulo pela
Associação Comercial e pela Federação das Indústrias do Estado.
3/1/1963. DSC00558
Palavras, palavras
Opinião do jornal sobre Goulart, Celso Furtado e o Plano Trienal.
3/1/1963. DSC00559
O plano de Celso Furtado
Posição do jornal sobre o Plano Trienal, em especial a questão do
planejamento.
3/1/1963. DSC00561-00562
Furtado diz que o Plano Trienal não tende para a estatização econômica
5/1/1963. 19630105p12
Plano Trienal: exposição do Sr. Celso Furtado na FIESP
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6/1/1963. DSC00563, DSC00564
Plano e estatização
Celso Furtado insiste em que o Plano não tem intenção estatizante.
6/1/1963. DSC00566
Visão da semana: as premissas do Plano Trienal e o FMI
8/1/1963. DSC00567, DSC00568
O Plano Trienal e as Reformas de Base
Descrição e opinião do jornal sobre o Plano Trienal.
8/1/1963. DSC00569, DSC00570
O Plano Trienal: as perguntas ao Sr. Celso Furtado
19/1/1963. DSC00571
Notas e informações: Mais uma reforma constitucional
19/1/1963. DSC00573
Furtado debaterá o Plano Trienal dia 28
20/1/1963. DSC00574
Integração do NE: abre-se terça-feira a reunião plenária
Encontro sobre a integração do Nordeste. A notícia contém a agenda de
trabalhos do evento.
23/1/1963. 19630123p10
Abertos solenemente os trabalhos da reunião para integração do Nordeste
25/1/1963. 19630125p09
Lincoln Gordon falou sobre a “Aliança” e o Nordeste
26/1/1963. DSC00575
Notas e informações: Pernambuco e a subversão em marcha
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29/1/1963. DSC00576
Furtado pede apoio às classes produtoras
Celso Furtado pede cooperação às classes produtoras e que abandonem as
críticas superficiais ao Plano Trienal.
30/1/1963. DSC00577, DSC00578
Notas e informações: Celso Furtado e o capital estrangeiro
Forte crítica do jornal a Celso Furtado, pela sua atuação “propagandista”.
9/2/1963. DSC00579, DSC00580
Furtado traça um quadro sombrio da situação nacional
Celso Furtado fala da inflação e das dificuldades do governo na economia.
14/3/1963. DSC00581
Celso Furtado falou aos militares, no Rio, sobre o Plano Trienal
Pequeno trecho sobre discurso de Furtado.
16/3/1963. 19630316p04
Súmula da mensagem do presidente do novo Congresso
5/4/1963. DSC00582
O pensamento do Sr. Celso Furtado e o comunismo
Reportagem sobre Furtado, especialmente focada na questão da propriedade
privada. Faz-se menção a artigo de Celso Furtado na Foreign Affairs. Afirma que
Furtado é adepto do materialismo histórico.
7/4/1963. DSC00583
O humanismo do Sr. Celso Furtado
Continua discutindo o artigo de Furtado na Foreign Affairs.
11/4/1963. DSC00584
Reunião Sudene em Recife
Sobre relatório da secretaria executiva de Furtado na Sudene. Notícia fala do
envolvimento de Celso com o II Plano Diretor no legislativo.
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18/4/1963. DSC00585
Notas e informações: O Sr. Celso Furtado e o conceito de liberalismo
Continuação da discussão sobre posições de Furtado a partir do artigo deste
na Foreign Affairs.
19-4/1963. DSC00586
Notas e informações: O “camponês” brasileiro e o marxismo
Continua crítica a Celso Furtado.
20/4/1963. DSC00587
Notas e informações: À guisa de conclusão
30/4/1963. 19630430p09
A Sudene e a revolução nordestina II
1/5/1963. 19630501p07
A Sudene e a revolução nordestina
plantações de cana no litoral

III

– as “ligas camponesas” espalham-se pelas

3/5/1963. 19630503p08
A Sudene e a revolução nordestina IV
3/5/1963. DSC00589
Plano diretor da Sudene
Apresenta dados e pequeno histórico da Sudene desde sua fundação.
4/5/1963. 19630504p07
A Sudene e a revolução nordestina –
resolver o problema nordestino

V

– É minoritário esforço do governo para

4/5/1963. DSC00590
Projetos aprovados pela Sudene
Histórico e detalhamento com números sobre projetos aprovados pela Sudene
e verbas destinadas.
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4/5/1963. DSC00591, DSC00592
Fontes de recursos da Sudene
Detalhamento do processo e origem de recursos da Sudene.
5/5/1963. DSC00593, DSC00595, DSC00596
A Sudene e a revolução nordestina – VI – Na batalha do Nordeste será decidido o
futuro da livre empresa no Brasil
Continua série de reportagem sobre Nordeste, Sudene e os recursos
destinados. Notabiliza-se o valor de apenas 6% dos recursos realmente
destinados ao Nordeste.
5/5/1963. v00597
Ajuda da Aliança para o Progresso do Nordeste
7/5/1963. 19630507p08 e 19630507p09
A Sudene e a revolução nordestina – VII – Resolveremos o problema do Nordeste de
acordo com as diretrizes marxistas?
7/5/1963. DSC00598
Obras principais da Sudene
8/5/1963. 19630508p17
Gordon analisa a ajuda dos EUA ao Nordeste
10/5/1963. DSC00599
Julião diz que a Sudene é eficaz órgão da “Aliança”
Crítica de Julião aos rumos da Sudene dada a influência da Aliança e dos
Estados Unidos.
14/5/1963. DSC00600
Senador fala dos desequilíbrios entre as regiões do Brasil
Importantes dados sobre projetos e legislação voltado ao Nordeste. Também
menciona a Sudene.
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29/5/1963. DSC00602
Inicia hoje o Senado a votação do Plano diretor da Sudene
30/5/1963. DSC00603
Goulart anuncia reforma ministerial para a próxima semana; titulares devolvem
cargos
Boato de que Celso Furtado vai abandonar o governo. (N.E.: Celso Furtado
acha que o ministro San Tiago Dantas está pintando de cor de rosa uma situação
que é muito grave)
30/5/1963. DSC00604, DSC00605
Vota o Senado o Plano Diretor da Sudene até 1965; acima de 61 bilhões as despesas
1/6/1963. DSC00606, DSC00607
Ex-governador de Sergipe: a reforma é inútil ao Nordeste
20/6/1963. DSC00608
Sudene: Darci Ribeiro sugerirá a sanção solene do Plano Diretor
Apoio de Darcy Ribeiro a Celso Furtado.
25/6/1963. DSC00609
Celso Furtado anuncia seu afastamento do ministério
27/6/1963. DSC00610
Presidente sanciona hoje o Plano Diretor da Sudene
28/6/1963. DSC00611, DSC00613
Goulart sancionou o projeto do Plano Diretor da Sudene
5/7/1963. DSC00614
Cinco milhões de dólares dos EUA para o Nordeste
Menciona Gilberto Freyre e a questão do Itamaraty-Sudene. Freyre questiona
a capacidade da Sudene de firmar acordos no exterior. Furtado garante que o
órgão pode firmá-los, inclusive com a Aliança para o Progresso.
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6/7/1963. DSC00615, DSC00616
Convênios Brasil-EUA no Nordeste: saúde e eletrificação
Descrição e ocasião dos convênios.
10/7/1963. DSC00617
Goulart reunirá ministros para firmar convênios da Sudene
12/7/1963. DSC00618
O ministério vai reunir-se em Recife nos dias 28 e 29
30/7/1963. DSC00619, DSC00620
Firmam posição os governos nordestinos
30/7/1963. DSC00622
O presidente assina os convênios da Sudene e investe nas reformas
Amplo relato sobre pontos e trechos do discurso do presidente João Goulart.
2/8/1963. DSC00623
Uma oportunidade mais para o Nordeste
6/8/1963. DSC00624
Furtado defende concorrências da Sudene
23/8/1963. DSC00625
Escritório da Sudene em S. Paulo
Furtado informa em sessão da comissão sobre polígono das secas da abertura
de escritório da superintendência em São Paulo.
6/9/1963. DSC00626
Reunião da Sudene em Recife
10/10/1963. DSC00627
Reunião do conselho da Sudene
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18/10/1963. DSC00628
A Sudene quer erguer o Nordeste em 5 anos
Várias menções a Celso Furtado e aspectos de seu discurso.
20/10/1963. DSC00629
Celso Furtado refuta a demagogia comunista
Opinião elogiosa do jornal a Celso Furtado.
2/11/1963. DSC00630
Sudene recebe 110 milhões da USAID
8/11/1963. DSC00632
Prolongado estiagem no Nordeste
9/11/1963. DSC00633
R.G Norte: 250 milhões da Sudene para eletrificação
23/11/1963. DSC00634
Desenvolvimento da pecuária e agricultura do Nordeste
Menção direta de Celso Furtado.
19/12/1963. DSC00365
A Sudene aprova isenções fiscais para empresas no Nordeste
20/12/1963. DSCDSC00636
Apelo de governador mineiro à Sudene

O Estado de S. Paulo
1964

8/1/1964. DSC00637
A escola de agronomia do Nordeste foi ampliada
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9/1/1964. DSC00638
Arraes e a Sudene
Breve menção a Celso Furtado, noticiando uma reunião de Arraes com Furtado.
18/1/1963. DSC00639
Cepal: tese brasileira na reunião de Brasília
21/1/1963. DSC00641
Eleito para presidir a reunião o chefe da delegação do Brasil
Celso Furtado, chefe da delegação brasileira, é eleito para presidir a reunião
de peritos governamentais da América Latina em política comercial, promovida
pela Cepal, no Rio de Janeiro. Secretaria-geral a cargo de José Antonio Mayobre.
26/1/1963. DSC00642, DSC00643, DSC00644, DSC00645
Terminou ontem a reunião da Cepal
4/2/1964. DSC00646
Salientado o interesse da França pelo Nordeste
16/2/1964. DSC00647
Cerca de 4,5 bilhões serão aplicados pela Sudene na indústria
4/3/1964. DSC00648
A Sudene examina hoje projetos de pesquisa
Discussão sobre decreto da Sudene para participação das empresas
estrangeiras no Nordeste.
5/3/1964. DSC00649, DSC00650
O estado de revolução em Pernambuco
Quadro geral da crise político-social em Pernambuco.
12/3/1964. DSC00651
Financiamentos da Sudene
Em reunião com presidente João Goulart, Celso Furtado consegue mais
recursos para a Sudene.
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27/3/1964. DSC00652
Demissão de funcionários provoca crise na Sudene
Crise na Sudene, ameaça de dissolver a capacidade administrativa da instituição.
Pedido de demissão de Francisco de Oliveira.
27/3/1964. DSC00653
Sudene aprova investimentos no valor de Cr$ 33 bilhões
Informa sobre número de projetos aprovados pela Sudene e os valores envolvidos.
Notabiliza-se o montante do investimento privado.
7/4/1964. DSC00654
Assumiu o interventor na Sudene
Militar assume a Sudene. Destaca-se visita com agentes da USAID para discutir
projetos comuns.
8/4/1964. DSC00655, DSC00656
II Plano diretor da Sudene
Notícia apresenta objetivos do novo Plano Diretor da Sudene.
26/4/1964. DSC00657
Cresce interesse em S. Paulo por incursões industriais no Nordeste
Apresenta panorama do empresariado do Centro-Sul, especialmente de São
Paulo para investimento no Nordeste. Fala das condições, vantagens e problemas
para esses empreendimentos.
6/5/1964. DSC00658
A Sudene não pode parar
Faz um panorama crítico do histórico da Sudene, apresentando a necessidade da
instituição.
7/5/1964. DSC00659
Pernambuco: apoiam os industriais reformas econômicas no Brasil
Opinião de industriais e da FIESP sobre a “revolução democrática”.
7/5/1964. DSC00660
Sudene dá 1 bilhão para vítimas das enchentes
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15/5/1964. DSC00661
Celso Furtado será professor nos EUA
Matéria informa a ida de Celso Furtado ao Chile e sua possível estada nos
Estados Unidos, como professor da Universidade de Yale.
16/5/1964. DSC00662
A entrevista do presidente Castelo Branco – problemas do Nordeste
Respostas de Castelo Branco às perguntas de jornalista de O Jornal do
Commercio, de Pernambuco. As perguntas versam sobre a inferioridade do
Nordeste no concerto nacional e sobre o estrangulamento econômico da região.
20/5/1964. DSC00663
Investimentos no Nordeste e tributo de renda
Assinado por Castelo Branco lei que aprova o II Plano Diretor.
22/5/1964. DSC00664
No Chile ex-ministro do Planejamento
Celso Furtado se encontra no Chile, a convite da Universidade do Chile.
Reportagem também faz referência a outras personalidades exiladas no Chile.
27/5/1964. DSC00665
O IBGE firma convênio com a Sudene
5/6/1964. DSC00666
Castelo hoje em Recife; fala amanhã
Matéria sobre a Sudene, especialmente acerca de recursos e política fiscal para
o órgão.
7/6/1964. DSC00667
Castelo encarece a união pelo Nordeste
Apresenta fala de Castelo Branco, também tratando do convênio entre
Sudene e Agência Internacional para o Desenvolvimento.
10/6/1964. 19640610p16
O Nordeste abre as suas portas à industrialização
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11/6/1964. DSC00668
Sudene quer liberalização de recursos
Interventor da Sudene viaja para encontrar presidente e pedir liberalização de
recursos para o órgão.
13/6/1964. 19640613p10
Chaminés no polígono das secas – conclusão – cooperação paulista enfrenta importantes
barreiras
19/6/1964. DSC00669
Inundação: a Sudene obtém crédito de 1 bilhão
23/6/1964. DSC00670
Concedidas pela Sudene verbas de Cr$ 9,9 bilhões
Sudene concedeu verbas para 233 projetos industriais.
25/6/1964. DSC00671
Escolhido o novo diretor da Sudene
Economista cearense é escolhido por Castelo Branco para superintendente da
Sudene.
25/6/1964. DSC00674, DSC00675
Aplicação de recursos no Nordeste
Apresenta panorama de convênios, projetos e recursos destinados ao Nordeste.
2/7/1964. DSC00676
Será aplicada vultosa verba da Sudene na agricultura e pecuária
5/7/1964. DSC00677
Economia canavieira do Nordeste
28/7/1964. DSC00678
Recuperação das estradas do Nordeste
5/8/1964. DSC
Procura intensificar a industrialização do estado de Pernambuco
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Apresenta políticas e propostas do governo de Pernambuco para o seu processo
de industrialização.
6/8/1964. DSC00680
Nordeste terá mais estradas
11/8/1964. DSC00681
Aliança: bons resultados da visita de Rogers
Expõe financiamentos e verbas da Aliança para o Progresso para o Nordeste.
13/8/1964. DSC00682
A Sudene pede verbas para evitar a sua paralisação
Descrição e explicação dos problemas enfrentados pela Sudene, especialmente
falta de verbas.
9/9/1964. DSC00683
Ministro fala dos planos da Sudene para o próximo ano
Entrevista do general Cordeiro de Farias, ministro extraordinário para assuntos
regionais, sobre políticas para o Nordeste.
11/9/1964. DSC00684
Problemas de abastecimento no Nordeste
23/9/1964. DSC00685
Decretada a prisão de 9 da Sudene
Destaca-se prisão preventiva decretada a Francisco de Oliveira. E de Marcos Lins,
Risoleta Cavalcanti, Estêvão Strauss, Jader de Andrade, Nailton dos Santos.
29/9/1964. DSC00686
Cooperação entre AID e Sudene
2/10/1964. DSC00687
Ministros irão à reunião da Sudene
8/10/1964. DSC00688
Verbas para o desenvolvimento do Nordeste
Descrição de verbas e aplicação destas em programas específicos aprovados pela
Sudene.
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22/10/1964. DSC00689
Estará pronto em fevereiro o novo plano da Sudene
Superintendente da Sudene destaca as cinco prioridades do novo plano da
Sudene para o período 1965-1968.
24/10/1964. DSC00690
Projeto dá 62 bilhões à Sudene
Castelo Branco envia ao Congresso mensagem acompanhada de projeto de lei
sobre recurso destinado a complementar verbas referentes ao II Plano Diretor.
28/10/1964. DSC00691
Congresso vê crédito à Sudene
29/10/1964. DSC00692
Sudene: instalada a comissão
Abertura de comissão mista para avaliar crédito do governo à Sudene.
13/11/1964. DSC00693
Aprovado crédito para a Sudene
18/11/1964. DSC00694
Desmentida a transferência da Sudene
Desmentido boato de que a Sudene seria transferida para o Ceará.
19/11/1964. DSC00695
Sudene recebe crédito especial
Castelo Branco sanciona lei que concede crédito de 62 bilhões de cruzeiros à
Sudene.
20/11/1964. DSC00696
Notas e informações: A Sudene atendido pelo Governo
20/11/1964. DSC00697
Dirigente da Sudene comenta visita presidencial
Avaliação positiva da relação entre governo Castelo Branco com a Sudene e o
Nordeste.
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2/12/1964. DSC00698
Rodovias: termo aditivo entre a AID e a Sudene
2/12/1964. DSC00699
A Sudene assinou ontem em Recife o termo aditivo de pavimentação de estradas
15/12/1964. DSC00700
A Sudene liberou 643 bilhões para obras rodoviárias
Registro da chegada de economista norte-americano à Sudene.
22/12/1964. DSC00701
A Sudene vai modificar sua política em Minas
22/12/1964 19641222p08
O dia 31 de Março nos canaviais.1 – A indústria sem agricultura não resolverá o
problema nordestino
22/12/1964. DSC00702
A Sudene cria situação de investimentos
23/12/1964. 19641223p06
O dia 31 de Março nos canaviais – 2
27/12/1964. DSC00703
Diretor da Sudene virá a São Paulo
Programação e assuntos da visita do diretor da Sudene a São Paulo.
29/12/1964. 19641229p21
Sudene: isenção aumentará investimentos
30/12/1964. DSC00704
A nova Sudene, a indústria paulista e os consumidores nordestinos
31/12/1964. DSC 00705
Indústria auxiliará o Nordeste
Criação de fundação para auxiliar na industrialização do Nordeste, vinda do setor
privado.

