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0 PRB3IDENTE TRIP:i?E l!'ALA SOBRE TURISMO E DOLARES 

O turismo so aprcsont8. como gr,qndc fonte potonci,ql do 
riqueza e 8jud8 ecenomic8 p8ra 8 ·Americ8 do Sul, declarou 
hojo o snr & Juan T. Trippe, prcsidentc da P8n American 

World Airways. 
Trippe , com um grupo de jorn:::ilistas e editores sous 

convid~dcs . cheg ou 8.qui m viagem inaugural pa ra a Aneri
C8- Latina do clipper do dois 8.nd:::ires d8.. PAA, quo iniciar4 
8 cinco do julho o servigo 11 0 Presidonte 11 , o mais r4pido 
e luxuoso lig8ndo Nov8 York, Port of Spain, Rio de Janai 
ro, Montevideo o Buenos Aires. 

uo dinheiro _gasto polos viaj8ntes e o melhor motodo 
do obter e fazcr circul8.r mais d0lares cm sous 'pai.s 11 j di s 
se Trippe. Continu:::md o 8firmou: - 11t lucro sem peias., Niio 
cmvolvo omprostimos, compromissos c p©uCo ou nenhum cap~=!: 
t::11 adicion:::i l par8 ins.talagoos, e ::i.ument::i a f13.cilid8de 
local de emprego. Tudo quo c necess4rio f0rnecor 6 sim-
plosro.cnte: b ons sorvig ::s, c um dos m8is impcrt::mtcs 8.Spe 

ct o-s ncs t e terreno reside na f8cilidadc de entr8da e S81 
da do viajantes, com um minima de formalid8dos burocrati-
cas,;, 11 

As viagens no ostr:nigeiro, 8 semelh8nQ8 d,q cduc.2 920 9 

j.s nn o c m,qis olhada como um luxo s c:montc pcrmi tido para 
alguns, declarou Trippe. As t8rifas dos clippers, agor8 9 

s so muitis s imo mais baixas do quo antes da guerra, con~ 
v o scrvigo t ur{stico da P::m 4merican torna possivel uma 
vi:=igom a6re8 pola Amcricr:i. do Sul por prcgos ao 8lc,qnce 
do profcssores, cstud8ntos, cmprcgados do cscrit6rios o 
rnilhocs do outros nortc americanos do S8lario modio. 

11 A P8n American esta emponh8da no comorcio internac i 
onal do trans portc 86rco c 8Crodito scr dificil de exagc
rrir sua i:mportf.lnci8. No ano p:::issado, dois milhocs do cida
does norto _:::imcric:::mos vi:::ij:::irarn para o estr:::mgciro - o do-• 
b ro do m:imero a n18is om qualqucr outro ano antes d1:1 gucrra • 
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Estes via j antes deixaram aproximadamente um bilhao de dolares 
nos paises estrangeiros que visitaram. 0 trafego de hoje d:a 
Pan American e consideravelmente maior do que o era nesta mes 
epoca no ano pas sado. A rn:aioria deste trafegO e para a Europa 
o as Cara ibas. As condigoes que afetaram a$ viagens na ,Amer_i., 
c ~.1 do Sul -- especialmente LO Brasil e na .Argentina -- toma
ram um rmno :a centuado no sentido de melhorar, e esperamos um 
aumento apreciavel de caJtga e pass:ageiros para as Republicas 
da costa ~ste da America do Sul nos ultimos seis meses de 950. 
A Pan American esta oferecendo este ano aos turist:rn alg o de 
novo n8S p:assagens de baixo custo no Continente -- viagens r_£ 
dondas por clipper que incluem todas as desp@sas pagas, ·hotel , 
p8sseios, etc., tudo num prego unico. Estas viagens de terias 
t~m sido um_ grande sucesso na America do Norte e na Europa.T_£ 
mos confianga que tambem sera da mesma maneira nesta parte do 
Continente , encorajando o turismo, disse Trippe. 

Ressaltou, ainda, que o dolar-turista influe subs 
tancia l mente M economia do pais visitado. l gasto em hoteis, 
r es taur8.ntes ) lojas, teatros e "boites", taxis e ~nibus, nas 
corridas em ca.sines e em toda a especie de· esportes. Faland o 
em hoteis, a Pan American esta convita de que acomodagoes em 
h c-teis rnodernos e p1:1rte essencial do turismo, e - portanto ele
mento vitnl pa r1:1 o nosso comercio. "Por esta razao - afirmou
formamos uma c ompanhia subsidiaria -- a Intercontinent,:.il Ho
tel Corpor ati on -- p:=.tra cooper:::ir com 8 S cid:ades servidas pela 
PAA 2. construi rem hoteis quando precise" Fomos virtualmente 
for<;ados a entr8r em negociR.Qoes alheias as nossas atividades . 
Devido a fal ta de facilidR.des adequ.,.~d.g_s p:ar1:1 p11ssageiros em 
t ransi to, a Pan American :=mos atraz construiu "guest-houses 11 

em San J uan e Port of Spain, reformando o Grande Hotel em Be
lem ~ Tai s n comoda<_;oes tornaram-sc tao populares entre os via
jantes e complement G de tamanho valor para ::is nossas linh8s 
aereas e para 8S localidades onde estao situadas que uma ex
pansao para dentro d8 PAA foi quase inevitavel. 0 primeiro 
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hotel 8 ser p6st o em funcionamento pclr:i I.H.C. foi o Gr::rnde 
Hot el de Be lem. A I.H.C. tambem assumiu a direc;:io do Carre-· 
ra , o principa l he;tel de Santiago do Chile ". 

No ano passado, disse o snr. Trippe, foram inicia
c.0s :ncgc,ci8QOes P8ra o novo Hotel Bochica, em Bogota , Colem
bi8 .i c par::i o Vitoria Plaza, de 45 quartos. M8is um out ro h_?._ 
te l ::-i. s er 8dministrado . pela I.H.C. esta quasc concluido em 
Lontevideo, no U:t-t+guai. Outros hoteis serao construidos em 
C.:8 r :::i cas e Maracr:iibo, 8lem de estarem sendo com:9letada s as n_~ 
goci8Qoes pa r n similares no Rio de Janeiro e em S80 Paulo, 
bcm como par a o estabelecimento de outro hotel em Buenos Ai 

Es te progr 11ma e um complcmento pratico do Pont o 
Quart o do pl ane do prcs iden~e Truman, de auxilio 8S naQoes 
amigas par a f crtalecer 8 sua ec8nomia. A 0PAA, de facto, ja e~ 
tav ::i. 8~)lic ::i. ndo este principio muito antes de ter sido prop8s 
to o Pont o Quarto. Sempre que possivel sao -empregados cida 
does dos respectivos paises em que operamos. Nossa pessoal, 
dos aeroportos, de vendas, de manutenqao, tripulac;oes e tecnj 
cos ., em seu pais, sao virtualmente cem por cento compostos de 
oompat r iota s seus. A fim de conseguir isto a PAA estabeleceu 
esc ol as tecnicas pr6pria s para treinamento,nao s6mente ensi
n::.:-: nd ··; ar tes ess enciais, mas fornecendo oportunidade para qu2-
lifiC8Qa o de empregados em melhores condigoes. 

Ma i s a inda , a Pa n Americ1:1n auxiliou a formac;ac; de 
mLl.i t as c ornpa nhias filiBdas na America Latina. Gradu::tlmente, a 
p:ropor980 que essas comjmnhias se iam tornando mais firmes, ou 
moJ.hor, com ca pacid8de ' de voar com 8S suas pr6prias 8.Sas, 8 

PAA aband onou o sou contr~le e ccdcu a maiori::i de suas ac;oef ,. 
D8ra os nacionais dos respectivr,s paises. Em alguns ca s ,)s, de 
clarou Tr i ppe -- estes membros crescentes da familia Pan Ame 
ricsn esta o at ivamente competindo no campo do trans porte aerco 
intern::1c ional com a pr6pria Pan American. Mas a nossa perda 
fo i O g;:inho da America I,,3tina C ncs nao nos arrependemos diSSOc 
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~ Sabomos que a Pan American World Airways nao pode 
prosperar 3 a mo 1:10s que os pa:fses a que servimos t::i.mbem pro~ 
porem. S8bemos que 8 expansao, nas vi:::igons aereas, e O USO 

mais livre, mais extenso de tal meio de transporte para a 
t r oc8 de merc8dorias e troca de ideias, e muito fara na so-
1uc;;a o dn paz universal e da reconstrugao do mundo. 

~. ·.ziro - concluiu r snr. Juan T. Trippe - que vo
ce e todos n6s - encontremos, no restabelecimento do comer
cio e do turismo internacion:=:tis mais livres e mais seguros, 
um objetivo pelo qual lutemos - 8.lgo quo nos faQa mais for
tes e m8is unidJs - a chave mestra da paz e da felicidade 
no mundo ., 
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