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CAlVIA~A OOS OEPlJTAOOS 

SESSÃO DE 11 DE OUTUBRO (1895) 

O Sr. Serzede'llo Co.rrêa - Pedi a palavra, Sr. Presidente, pal'a 
dar conta á Oamara ·do modo por que a commissão nomeada por V,_ Ex. 
para dar parecer sobre o projecto de lei, apresentado pelo digno Depu-
tado_ pelo Rio de J anniro, o Sr. Erico Coelho, a respeito do monopolio 
do commercio die exportação de café, procedeu. 

A commissão l'tmniu-se e deliberou, tendo nome·ado o oradov que 
orH vos dirige a pal::tna, seu presidente, e o Sr. Alcindo Guanabara 
relator, deliberou, conS:.derando o projecto da mais alta importancia, 
que entende .com os interesses mais capitaes do commercio · e ela la--
voura, deliberou comtituir-se em commissão de inquerito para pro-
ceder a um estudo minucioso sobre a producção, sobre o commercio, 
sobre as co11dições de transporte, sobre as condições do mercado de 
café. Para fazer um estudo completo de todas estas condições, ficou 
o mesmo relator encarreg.ado de ·apresentar um programma! de traba-
lhos, que devem ,ser iniciados pela commissão, nesse intuito, certo 
de que a commissão apressa-se em declarar á Oamara que o seu fim 
é, tanto quanto possível, conciliar os legítimos interesses do paiz, os 
reaes e cardeaes interesses do · Thesouro Federal com -o- interesse não 
menos respeitavel, não ~enos digno de acatamento, cuidado e escru-
pulo da lavoura de nosso paiz. 

A commissão não quer absolutamente precipitar ·um assumpto 
de taHta importancia. Ella tem a preoccupação de fazer um estudo 
demorado, cuidadoso e cauteloso, de modo a conciliar tanto quanto 
possível os interesses da lavoura com os interesses da cl8isse produ-
ctora, por excellencial do_noss~ paiz. (*) 

·( •) Na sessão ele 7 àe IOttttobt·o o .Sr. tErico Goelho requereu e obteve urgenc.ia 
.para justificlllr o seguinte ~requerimento: 

«Requeiro a nomeação ld·e uma !Commis-são !Especial, afim de dar parecer 
sobre o projecto de monopolió ·da eX!Portação do Clllfé pela UnHI.o com a m!L'Cima 
brevidade. 

·Sala 1drus •sessões, '1 de -outubro '<l·e 1lllt9·5. '-- Bl-rioo tOoelho .» 
>Não co-nsta 1dos A nna.es o .d-iscuTso k1 e S . Ex. 
Tarrnbem não consta da Synopse -da t.Camara (. andamento .d-os <trabatho.s da 

Commissão. 
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SE'S'SÃO DE 16 DE JULHO ( 18 97) 

O Sr. Ildefonso Alvim - .Sr. 'Presidente, muitos são os pro-
blemas Jogados pela mona1·chia ·ao i·egimen republicano, em relação 
ás diversas classes da sociedade brazileira. 

D'clltre est.es, alguns, por sua alta importancia, não teem infeliz-
mente rec·ebido dos poderes constituídos da Republica a attenção que 
deveriam mereceT, destacando-se delles o que diz respeito á lavoUl·a 
do café do nosso paiz. C Apoiados.) 

Ap0s á decretação da Lei de 13 de maio e á agitação por que 
passon o serviço agricola e sua completa desorganização, por impre-
videncia dos legislado,·es do antigo regimen, que não cercaram o tra-
balho da.s medidas necessarias ao seu ·desenvolvimento racional, de 
fó.rma a viT a Republica acatTetar ainda ·mais com estes males, cuja 
origem só é devida a essa imprevidencia dos antigos legisladores, era 
devex do 001~gresso Republieano, por comprbmissos assumidos por 
.todos os seus propagandistas, principalmente por aqu~Ile que entre todo§ 
nós mais seTViços prestou á propaganda, por Silva Jardim; era dever 
do Congresso, repito, prestar a • devida attenção a essa classe conser-
vadora e que concorm mais do que qualquer outra, para a · prosperi-
<J.ade nacional C apoiados), porque concorre, j ustamente, · com aquillo 
de que depende a boa política l'epublicana do paiz, concorre com todo 
o conti:::gente monetario, afim de que possam ser devidamente regu-
lados os serviços da Republica. C A poiawos.) 

Entrotanto, apezar dos compromissos assumidos pelos propagan-
distas da Republica, até hoje os poderes pub1icos n~da teem feito dé 
fórma a auxiliar, a prestar concurso efficaz, a essa classe do's nossos 
concidadãos. CA 1Joiados.) 

Um ou outro esforço tem~se feito em Telação ao credito real e ao 
credito agrícola, esforço infelizmente perdido, porque não tem · sido 
aproveitado pelas classes mais necessitadas, r>ela ·classe da lavoura 
que, coacorreudo poderosamente para que se tenha firmado a insti-
tuição republicana, deixa comtudo de immiscuir-se nos interesses ex-
clusivamente políticos do paiz. 

O SR. FREDJtRICO BoRGEs -- Que tem aproveitado aos bancos. 
O SR. ILDEFONso ALVIM ~ Diz bem o nobre Deputado, áquelles 

que de m:'lis peTto jogam com os interesses do alto commercio e áquel-
les que jogam com os grandes interesses do's grandes lavradores, sem 
cogitai' justamente da classe mais necessitada . 

. Reconheço que o p•·oblema - auxilias á lavoura - e principal-
mente "- auxilic'S á lavoura, do ~café . ,- porque sabe-se beni que é o 
café o genero de producção que mais auxilia os cofres publicas, quer 
da U :D~ão, quer · dos Estados, quer · dos municípios e até dos dist6ctos, 
é de natureza complexa e justamente por i:sso não me. animei a vir 
propor em nome individual as medidas que, tocando ás zonas inteira -
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mente caféeiras, entendesse dever trazer ao · conhecimento do Con-
gresso, para sobre . ellas resolver-se alguma cousa. 
· No regimen presidencial, a força de qualquel.' solução a problemas 

que se proponham depende principalmente de ser :Q!Oposta por qual~ 
quer Gommissão. 

Por mais prestigio que tenha pessoalmente qualquer represen-
tante, difficil é methodizar, difficil é fazer passar e1p. uma assembléa 
aquil1•) que· elle tiver· systematizado de fórma a ·proteger esta QU 

aquella classe; e, assim comprehendendo, do mesmo modo 'por que 
muito hem comprehendeu o illustre Sr. Ministro da Fazenda, que 
aca:ba de referir-se em seu brilhante relatorio a este serviço, de fórma 
a ncautelar perfeitamente a grande lavoura, na occasião lembrei-me 
de vir pedir á Oamara que convide o Senado, semelhantemente a uma 
proposta aqui apresentada relativamente á lavoura da canna, a no-
mear uma commissão mixta que, estudando o problema, venha pl'opor 
ao Oonp:esso as medidas necessarias, afim de que seja efficaz e pra-
tica a promessa feita a esta classe, que até hoje aguarda a realização 
do beneficio que se lhe prometteu. 

Tcuho concluído. (Muito bem, mu1:lo bem.) 
Vtm á Mesa, é lido, apoiado e sem debate encerrado o seguinte 

requerimento: 
Requeiro que esta Oamara convide o Senado a nomear uma Com-

mis·são Mixta .que proponha as medidas depen-
R.equerf.mento dentes -do Congres-so Federal, · para que possa o 

Governo ruuxiliar a lavoura de café. 
Sala ·das sessões, 16 de julho de 1897. ~ Ildefonso rllv~m. (~) 

SESSÃO DE 17 DE JULHO (1897) 

lni!Jefere o req1berimento em q'u.e Chagas, Duprat & Oomp. e F1·ancisco 
Ribei?·o Guimart~es pedem uma subvenção annua7 de 300 :000$, 
dnmnte 25 annos, em fcH•or de uma companhia que or"gCLnizalriem 
para a propaganda do café no estrangeiro 

A Commissão de Fazenda e Industria, a quem foi presente um 
requerimento de Chagas, Dttprat & Comp. e Francisco Ribeiro Gui .. 
marães, em que solicitam do Congresso N acionai uma subvenção 

annual de 300 :000$, durante 25 annos, em favor 
Parecer de ama comp,anhia que os- supplicantes se pro-

põem fundar com o fim de fazer propaganda da 
café em d'iversos paizes estrangeiros; considerando que não só no pl'•ó-

(*)' 1Não consta da Synopse -da Camara o andamento dos traba lhos da Com-
:nissão a que se -rt·fere o -requerLmento .acima. 
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prio commercio estão comprehendidas as despezas imprescindíveis . 
para a t·onquista de novos mercados, cabendo apenas aos Podel'es Pu-_ 
blicos inúirectamente auxiliar iaes tentativas, como tambem que a 
:ilituaç~o financéra do Brazil não permitte conceder os favores quaes 
os preLendidos pelos peticionarias: é de parecer que seja indeferido 
o requerimeuto de Chagas, Duprat & Oomp. e Francisco Ribeiro Gui-
marães. 

Sala das Oommissões, 17 de julho: de 1897. - João Augusto 
Neiva, pre&idente. - João Pandiá Q(J)logeras, relato.r·. - TeUes de 
Jl,lfenezes. --- Rod;rigues Fernandes. -Pinheiro Junior. (*) 

<SEISSÃO D;E 8· DE OUTUBRO 

Autorizando o Governo a martda?· procede1· a estudos da cultura 'd;o 
café no M!trangeiro, por intermed1:o de seus rep·rese'!lJtan.hes· diplo-
maticos ou cons1t1ares, ou então, por agentes nome,ados jJara esse 
fim, e a fa~er as nec.eS's.an~as operações de c1·edito 

O Congresso N acionai resolve : 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a, nos paizes estrangei-

l'Os, onde se cultiva o café, mandar procede.r, por intermedio de seus . 
representantes legaes, diplomaticos ou consula-

Projedto r<>s, ou, então, por agentes especialmente nomea-
dos para esse fim, a estudos detalhados sobre a 

cultura dessa planta, afim de, com segurança, poder indicar aos la-
vrado.r<>s brazileiros os recursos de que devem lançar mão para debel-
lar a •Crise que desvaloriza aquelle producto, fi<Jando, outrosim, au-
torizado a fazer as necesE~arias operaçõe-s de credito para execução 
desta leio 

S. R Sala das se!lsões, 7 de outubro de 1897. - AlfTedo Ellis. 
- A's Oommis·sões de Fazenda, Indiustria e Orçamento. (**) 

S'E,SSÃO DE 22 DE JULHO (1898) 

O Sr. Barros Franco Junior --
conhere a gravidade dü toda a crise que 
tura e• producção de café entre nós. 

De certo a Camara não des-
actualmente peza sobre a cul-

Deixarei de expo1~ o que tinha a dizer- relativamente a este assum-
pto e pedirei licença para simplesmente .apresentar á Camara um 

( •) iNão ~ol)sta Ida iS'y'IWpse da Oamar.a o -andannento do IJ.la.r.ece.r nem do 
projecto, 

( • •) iN'ão consta •da Synopse o an<d-a-m-ento d'o .prod·ecto. 
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requerimento de informações que não podiam sel." prestadas ao Con-
gresso immediatamente, que só virão a elle na sessão do anno vin-
douro, e só então é que a Camara pod~rá, de accôrdo com os documen-
tos que lhe forem fornecidos, relativamente a esta questão, examinar 
a c.rise ele que venho fallar. -

Então, Sr. Presidente, a Camara, a quem já peço a approvação 
do meu requerimento, poderá provi<lenciar no sentido de dar maior 
desenvolvimento a estas culturas e producções, e ao mesmo tempo, 
por intermedio .dos nossos consulados e legações no estrangeiro, for-
necer dados relativamente á cultura do café, que começa a ser desen-
volvid::t em diversós paizes, que diariamente são citados como futuros 
competidores dessa nossa producção. 

Sem que a Camara se ache de posse desses documentos, dados 
estatisti,•os ,que lhe serão fornecidos por intermedio dos nossos con-
sulados e légações, não poderá avalif!.r dessa crise dessa futura pro-
ducção. 

As;:;im, eu o sub'Xletto á Mesa, pedindo aos meus collegas que 
deem o eeu voto a este requerimento, porque é de direito e de interesse 
para o nosso paiz. 

Vem á }.1:esa, é lido, apoiado e sem debate encerrado o seguinte 
requerimento : 

Requeiro que sejam requisitadas do Poder Executivo, que as 
obterá das legações e consulados nacionaes, as seguintes informações : 

1.a Qual a importação de café nos cinco 
~equer1inre'l11to annos, findos em 30 de junho do corrente anno, 

no~ Estados Unidos da Anlm·ica do Norte, Ale-
xandria, França, Belgica, Hollanda, Inglaterra, Italia, Russia, Por-
tugal e Republicas Argentina e ·do Uruguay, e qual a porcentagem 
de café de origem brazileira que concorreu para essa importação~ 

2.n Qual o preço médio semestral por que foi pago esse café em 
grosso e a retalho, crú ou torrado, -dm·ante esse período ~ 

iP Qual a producção annual do café durante esse lapso de tempo 
no Mexico, Republieas da America Central, Venezuela, EstadDs e 
Colonias Africanas e Colonias Hollandezas, da Oceania ~ 

4,." Qual o estado e gráo de aperfeiçoamento da cultura desse 
genero nas regiões a que se refere o 3° ~tern, e qual o effeito que tem 
nellas produzido a actual baixa do café~ 

5.n Qual a extensão d!as plantações de café no Mexico e nos Esta-
dos e Colonias Africanas~ 

Sala das sessões, 22 de julho de 1898. - Ba7'7'0S Fifanco Ju-
'YIIior. ( 10 ) 

( • )- !Não consta dos Am~aes as informações .prestll!das pelo Governo. 
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SEISSÃO DE 14 DE JUNHO . (1899.) 

_ O Sr. Cassi·ano d·o _Nasdmento - Sr. Presidente, venho reque-
rer a V. Ex. que autorize a publicação no Diario dó Congresso de 
dous t.rabalhos da lavra do Sr. Joaquim Franco de Lacerda, sobre o 
preço do. café: um artigo publicado no Jornal do Oomme?·cio de 17 
de abl;'il de 1890 e outro recentemente publicado no mesmo jornaf a 
l'espei to das finanç~s do · Brazil. 

Com esta publicação pretendo tornar conhecidos da representa~ 
çãp nacional esses trabalhos, que constituem objecto de estudo sÇJbr!:\ 
os graves problemas economicos e financeiros que nos pr~occupani. · 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO 

Finanças do · B;razil 

Es('reve-nos o Sr. Joaquim Franco çle Lacerda: 
''A crise aguda que atravessa o Brazil neste momento está pre-

occupando seriamente as nossas classes dirigentes. · 
Vimos a Oamara .e o Senado, no ultimo ence.rrnmento; delega-rem 

ao Exm. Sr. Presid<.mte da Republica autorizações amplas para re-
constitu5.1· as no.ssas finanças. . .. _. 

O Governo tem demon~trado desde então ·a louvavél tenacidade 
em adoptar economi.as e cumprir as combinações do accôrdo effe-
ctuado com os -credor-es estrangeiros. 

A mensagem Pre::idencial apresentada por occasião da abertura 
do Congresso é um documento importante; revela-nos a sua orienta-
ção, faz-nos . conhecer o seu· plano de organização de nossas finançal' 
com a valorização de· nossa moeda. 

}~ste pontt; .parece ser o essencial, segundo pensa o Governo, e 
para onde devem se concentra-r todos os esforços .dos nossos legisla-
dores, toda a acção gQ_vernamental 

·A part.e fillanceir:c. é basta.nte clara neste ponto e poderemos re-
sumir a intenção do Governo, dizendo que sua orientação consiste em 
realizar economias nas despezas ordinarias e em valorizar o meio 
uirculante. 

Niio contestamos o granel!;) alcance destas duas medidas, que aliás 
são indiRpensaveis para a boa ordem economica e financeil'a em qual-
quer .Jpportunidade. 

A nossa situação eeonomica e financeira reclama imperiosamente 
o~ltrHs me-didas para completar o plano que cumpre ser adoptado. 

Prec-isamos antes e~tudar as causas- da .crise economica actual e 
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sua t.tcção, afim d~ nos fixarmos sobl'e as medidas a tomar conjun~ 
ctamente. _ _ 

E' principio de economia política que, debelladas as causas de 
uma crise, cessam os seus effeitos. 

Estudemos; pois, quaes ellas · são: · 
N'os ultimos dez annos tiven:LOs multiplos factores que concorre-

ram para a crise que atravessamos, taes co;mo: 
a:) a transformação do trabalho escravo para o trabalho livre; 
b) a expansão das emissões do papel-moeda, dando logar a valo-

rizações insensatas por simples movimentos espeeulativos; 
c) a grande importação de artigos diversos; 
d) as ·gran-des despezas causadas pelas revoluções internas em 

1893 e 1894, e, finalmente, , . 
e) · a gtande baixa dos preços do café, ·a partir -do anno de 1~9.6 

- 1897 até hoje, que aggravou a nossa situação e veiu accentuar a 
crise aetual. 

De 1888 até fins rle 1895 tivemos como causa da crise econo~ica. 
a des0rganização do traba-lho que causou um profundo abalo e tev~ · 
com~ consequencia a falta de producção de cereaes e o encareciment'o 
do custo da p:roducção de outros artigos de exportação da nossa 
lavoura. - ' · · · - · 

. Como causa da crise financeira tivemos a expansão das emissões. 
de pa.pel"moeda; -o augmento das importações de cereaes e de artigos 
de luxo, -machinismos p::tra · fabricas ' e materiaes para construcções' 
urban as, etc., as vàlorizações extravagantes, determinadas pelas espe-
culações de 1890 a 1891 e ·as despezas occasionadas , pe1as commoções 
intemns de 1893-:1894. 

De 1896 e:in deante a baixa do café concorreu para· maior depre-
ciaçã'i da.s ·taxas eambiaes, aggravando-se esta causa de anuo para 
anno até 1898, ein que vimos cahir o cambio a 5 5/8 pence por 1$000. _ 
' ' o accôi·do finan:!eiro, ent.retanto, veiu reanimar as taxas que sê 

elevaram: a cerca de nove pence no · segundo semestre, para baixar · 
novaraente a 6 518 no romeço deste anuo. · -

Os extremos das taxas cambiaes no periodo de 1888 até o presente 
são os seguintes: - · 
Em 1888 ... . ......... .. .. ,.............. 22 7/8 a 27 9/1-6 
Em J S89 . .. .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7 j8 · a 28 1/2 
Em · -~sno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5/8 a 26 1/8 
Em ' 1891....... . ..... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 10 3/4 a 21 5/8 
Em 18fl2. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 1/8 a 16 1/8 
Em 1893 .... .......... .......... , . . . . . . . J,O 3/ 16 a 13 3/4 
Em 1894 ... : . .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1/16 a 13 
Em 1S95 . . ............ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 a Ü 3/4 
Em 1896 .............. .. ......... . :..... 7 7/8 a: 10 7/16 
Em ·1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 6 7/8 a 9 1/8 
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Em 1898 ............................. , .. 
Em 1899 (janeiro a maio) .............. .. 

5 5/8 
6 5/8 

a . 9 
a 8 

ÂsiiÍm, vemos que as causas acima apontada,s, de ordem. eco-
nomica, financeira e política, levaram as taxas cambiaes de 28- 1/2 
a 9 pence até 1895. 

De 1896 em deante a baixa dos preços do café veiu trazer novos 
elementos de desvalorização ás taxas cambiaes, pela grande redu-
cção do valor das noss·as exportações, apezar de havérmos reduzido, 
a partir de 1897, as nossas importações a cerca de ;E 25.000.000, 
quando nos annos anteriores tinham-se elevado a mais de ........ . 
f, 32 000. 000. 

Em 1898, por effeito do accôrdo, red:Uzimos as nossas remessas 
para o exterior de ~e.rca de ;E 4. 000.000, passando de 15 milhões, 
que ·até então eram remettidas, a 11 milhões. 

·Nestas condições e, attendendo-se tambem á reducção do valor 
da imJ'lortação de 1897 em deante, a situação do cambio teria melho-
rado, se não fôra a depreciação no valor do café . 

.Até 1895, tivemos todos os elementos ·de dissipação, agindo des-
ordenadamente; o augmento eonsideravel das emissões sem methodo 
applica das ás espec~tlações de toda a ordem; a revolução de .1893 
a 1894 que convulsionou os Estados do Sul e os grandes dispendios 
que dalti resultaram; todos esses factores levaram as taxas cam-
biaes a 9 d. E, quando em 1895 se tinham liquidado os grandes 
dispeudios provenientes daquelle período revolucionaria e entrava-se 
em sériRs economias de toda a ordem, sobreveiu a baixa dos preço~ 
do café para aggravar a situação economica e financeira e coneor-
t•er para nova baixa das taxas cambiaes ás cotações que presenciamos. 

,T á em um r·ece:ote trabalho que publicámos e).ll vosso concei-
tuad•' J Jrnal de 17 de a·bril findo, sob o titulo ~ Preço do café. 
tratámos detidamente do valor de nossas exportações e importações, 
bem conio das remessas para o exterior em especie. 

Pela's demonstl,ações que fizemos, re'sultava estarmos, devendo 
ao ·exterior cerca de libras 15.000. 000, com ·debito fluctuante de 
nosso f•ommercici importador, e que, tomando-se por base a perspe-
ctiva dos preços do café, as pe1·mutas externas no anno commercial 
de 1899 a 1900, deve1·ilo deixar um debito de cerca de iô lO . 000.000, 
que, reunidos áquelle, se elevará a 25 milhões, que virão pesar sobre 
a.s taxas ,cambiaes. 

Da Mensagem apresentada ao Congresso, como já vimos, o 
Governo limita o seu plano financeiro á valori,zação do meio cir-
culante, a grandes economias na despeza publica e augmento dos 
impostos . 

.A 110ssa situação é complexa e medidas parciaes podem tl'azer 
difficu 1 d ades extraordin a rias. 
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Dons caminhos temos a seguir para o equilíbrio de nossas per-
mutas externas e restabelecer a balança das taxas cambiaes, ou re-
duzir o total do que importamos, inclusive as remessas para o exte-
rior em especie, de 36 milhões de libr:as, como é a<!tualmente, a 
:E 25. OOQ. 000, o equivalente ao valor da nossa exportação, ou então 
valorizar o. preço do café para que o total da nossa exportação ele-
ve-se a f 36.000.000 

Quaesquer outros meios de .que lancemos mão não poderão pas-
sar de meros expedientes, cujo resultado seria a aggravação geral 
dos mabs que soffremos. 

Si adaptar-se o primeiro alvitre, a redueção do valor da im' 
portação e .ren1essas para o exterior, ter€mos como consequencía a 
d·iminui:ão das renrbs das Alfandegas, provocando o desequilíbrio 
orcamentario e eollocando o Governo em situacão precaria, pela 
faÍta do recursos para as suas despezas ordinari;s. 

Os Est&dos. caféeiros acham-se em situação desesperadora, endi-
vidados e com grandes deficits orçamentarios; os agricultores não 
cobrem o custo da producção de suas lavouras; o commercio atra-
zado e e.m serias difficuldades; o valor das propriedades agrícolas 
industri:1es e urbanas, ·bem como os títulos mobiliarias, se acham 
deprc-}iaios; a fortuna publica está exhausta e o custo da vida 
caris;;imo. 

Kãe existindo credito de especie alguma, chegaremos ao ex-
tremo que não é dado prever, até onde podem ir as ca1a,midades que 
nos oppr;mem. 

Lerabremos ainda que a alta do cambio, sem lJ. valorização dos 
preços do ·café nos mercados consumidores, viria trazer maiores diffi-
culdades aos Estados caféeiros, pois que a baixa dos preços pagos 
em nossa moeda completaria a nüna financeha dos Estados, dos agri-
cultores e de todas as. outrM classes que teem seus interesses lig&dos á 
lavoura, que é a base da riqueza publica. 

Para a demonstração deste asserto, tomamos o preço do café 
disponível no Havre, 35 francos por 50 kilos. 

Este preço, deduzidas to-das as despezas de. impostos aqui, commis-
sões, transportes, -descontos; e armazenagens, etc., e equivalente a 
7 fram~os, fiea reduzido a 28 francos, para o nosso agricultor. 

01·a, os 28 francos por GO kilos, ao cambio de 7 7/8 ou 1$210 
por franco, produzem 40$650 por sacca de caf.é de 60 kilos . 

. Si tomassemos o c-ambio de 10 em 28 francos por 50 kilos, produ--
ziriam por s-acca de 60 kilos sómente 32$020. Ao cambio de 13 1/ 2, 
valendo o franco 7'06 réis, uma sacca ·de café só valeria 23$720. Ao 
cambio de 27, a sa.cca 'de 60 kilos valeria 11$86.0. 

E;s o resultado a que chegaria pela elevação das taxas cam-
biaes dl:sde que fossem rednzidas as importaçõles, resulta:do qlue 
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muito ·affectaria á economia dos Estad-os -caféeiros; isto, rio caso 
€m que se obtenham Ós preços actuaes, o que não .nos parece pro-
vavel. em vista da opinião dos mercados consumidores que acredi-
tam e.n. maior baixa de preço!'l. 

As :t'endas desses Estados provenientes dos impostos sobre o café 
Se redu:-:irão consideravelmente a cada alta das taxas cambiaes. 

· Os agricultores que já não cobrem o custo da producção, nã 
maior parte, terão de. abandonar as culturas_ por absoluta falta de 
1:ecurscs para o custeio e manutenção. Os comme1·ciantes importa-
dores que vendem a prazo para o interior, e que já encontram gran-
des di ffiwldades em receber as contas vencidas, nada mais recebe-
rão cntã0. 

Os Estados de Snnta Catharina e Rio Grande do Sul ficariam 
Sem consumidores . pura . os seus cereaes e a industria pastoril dos 
diversos Estados teáa de soffrer grandemente. 

Pelo que fica exposto, VE>mos que a medida da valorização elo 
meio circulante, tão sómente, não póde convir á boa marcha dos 
interes~es geraes, pois que yirá lançar os Estacl'os ·do Sul na mais 
deploravel das situações, arrastando tambem as finanças da União, 
que viria a soffrer ·directamente nas ~uas rendas, cujos dous terços 
são pa.gos pelos referidos Estados. · 

Os Estados da Bahia. de Pernambuco e do Ceará teem soffridp 
extraordinari amente com ·as prolongadas seccas, segundo vemos pela 
falta de safras. · 

Estes Estados nã-o poderão deixar de reduzir as suas importa-
ções, até que. os effeitos da cri8e provocada pela enorme seeca te-
nham desapparecido. · 

Só os Estados do Pará e Amazonas se acham em cond~ções. 
prosperas, e sómente nelles as rendas da União não se verão desfal-
cadas. 

Este piano financeiro da reducção de nossas impoi·tações . nos 
conduziria a um desastre . completo. Eri. t:retanto, o segundo meio de 
Tesolver a crise pela valoriz:1.ção · dos preços do café nos mercados 
con~umidores nos traria a co:npensação dos nossos esforços e o res - . 
tabelecÍJDento da sib~ação economica e financeira -da Nação . .. 
· A rruestão da valorização do 'meio circulante se resolveria pelo · 

equilibrJo d'as nossas _permutas externas e a alta do cambio seria 
o resultado do augmento do valor de nossas exportações. 

O Cl'edito de úma Nação afere-se pelas cotações ele seus títulos 
ele divida publica; as taxas cambiaes dependem sómente do equilí-
brio das permütas internacionaes. · 

A bàixa do . cambio, portanto, · tem por causa o desequilib1·io 
entre o que importamos' e . remettemos em especies para o exterior 
e o tota1 que exportamos. 

Assi114. sendo a baixa d'as tax:as cambiaes o resultado da redu-
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cção do V'llor de nossas expoTtações, a elevaçãó daquellas só se po-
derá ·comeguir com a valorização destas . 

. . Pi!.l'a demonstrannosr esta proposição, basta examinarmos o que 
s~ p.assa com o Brazil e outros paizes onde existe a circula?ão fidu-
marla. 

A divida externa do Brazil, juros de 4 %, está cotada a 67 %, 
equivalente ao cambio de 18 1/16, penny por 1$, ao passo que a 
nossa taxa cambial está a 7 3/4, tendo o ouro o agio de 24-8 %-

A divida interna d'o B1~azil acha-se bem cotada. 
As apolices juros 6 % papel, cotam-se a 995$, e as de 5 % tam-

bem em papel a 890$ a . 900$000. · 
A Tiussia acha-St' no apogeu do m·edito, com as suas finanças 

em boas condições, g0sando de um credito illimitado no interior e, 
no exterior, e possUJindo um grande ~toclc metallico em ouro e prata, 
ten.do . apenas uma emissão de 60 -% sobre as l'eservas metallicas em 
caixa, vê, entretanto, o ouro ·cotado com 50 % ·de agio. 

No balanço do. Banco da Russia, ·de 20 de abril de 1899, encon-
t ramos os seguintes lançamentos: 

V nlor em ca·ixa : 

Ouro ......... ...................... . .......... . 
Prata ... .. ................ · ... · · ·. · · · · ·: · · · · · · · 

Total 
., 

Emissão: ~ 

Papel-J.noeda ....... . ... .... . ................ . 

;E 95.084.000 
;E 5.026.000 

. ;€ 100 .1.10. 000 

;E 59. 69.2 . 000 

l'or estes algarisú.t.os vemos que a emissão do papel-moeda é police 
mais de meta,de 'do fundo metallico; no emtanto, valendo a libra ster-
lina 6,25 rublos em ouro, á cotação do cambio actualmente ella vale 9,45 
ru.blos papel, o que q•1er dizer que este se acha depreciado de 50 %, 
como acima dissemos; entretanto os títulos de divida desse paiz, 'de 
juros de 4 ~~' estão cotados a 103 %, o que cc;>nfirma o nosso· asserto .-

Ning:ueni contestará a grande capacidade dos financeiros russos ; 
no ent1'€tanto elles compr€ihenclem que a valÔl;Ízação do papel deverá 
restabelecer-se coni o equilíbrio das permutas externas e não com sim-
ples expedientes de medidas financeiras, sem alcance de ordem eco~ 
nom.ica. · · . 

A Hespanha, que acaba de atravessar grandes difficuldades de 
ordem política, suppürtando enormes dispendios de goorra, acha-se 
com poueo · agio sobre o ouro. 
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A cotação de seus títulos de divida publica, juros de 4 %, em 
ouro, é -de 59 %. 

No balanço do Banco de Hespanha da mesma data, encontvamos 
o seguinte: 

Especies metaUicas em r:aix-a: 

Ouro .... . ......................... .. ....... . 
Prata . . ............. . ........ · ·. · · · · · · · · . · · · 

Total 

Notas em circulação 

.:B 11.654.000 

.:B 12.565.000 
-----,---='-

24.219.000 

58.820.000 

. A proporção das emissões é supe~iór em 140 % ao deposito metal-
lico. O agi o do ouro é de 22 %. 

A situação de Portug·al é a seguinte: 
Cotação de seus titulos de 3 % de juros, ouro, 26 1/2 %. 
Agio sobJ·e o ouro, 38 %. 
Como se vê, a Hespanha e Portugal não teem o mesmo credito 

da R'lSsia e do Brazil; entretanto o agio do ouro é menor. 
Poderíamos citar muitos outros exemplos na historia economica 

e finam eira ·dos outros paizes; deixamos, porém, de o fazer porque 
acreditamos ser bastante o confronto que fizemos para nos convencer 
de que o verdadeiro ~aminho a seguir é o do equilíbrio das nossas per-
mutas externas, não sendo procedente a crença de que o papel-moeda 
é o unico factor das altas ou baixas das taxas cambiaes nos paizes que 
teem como base a cir<culação fiduciaria. 

A emissão brazileira está. sob a responsabilidade da nação e em 
boa fé ninguem poderii. dizer que lhe faltam garantias. 

A bai:x;a das taxas cambiaes duraram o tempo 'do desequilibrio 
das permutas externas. 

Os paizes de circulação em ouro tambem soffrem violentos abalos 
nas oscillações das. cotações d:os seus fundos publicos, apezar de não 
esta1·em sob ·a pressão do curso forçado 

São excessivamente baixas as nossas taxas cambiaes e não é possí-
vel julgar qual a sua marcha futura, porque nas c~mdições em que 
nos achamos falta-nos a baBe, pela perspectiva de um · augmento con-
stante do deficit actwil com o estrangeiro. 

Demonstramos assim claramente que a causa da baixa do cambio 
é o resnltado da diminuição no valor de nossas exportações ·e não o 
effeito do descredito do Brazil no exterior. 

Cumpre, pois, ao Governo da União e aos dos Estados caféeiros 
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estudaí· ~eriamente a situaç:ão em que se acham as suas finanças e 
:grocurar na valorização dos preços do café nos mercados consumido-
rés o remedio para a solução da crise que ameaça tudo desmoronar 
no nosso .paiz. 

Podemo·s assegurar que a valorização ·dos preços do café é possí-
vel .desde que ·se estaneleça uma organização commercial que metho-
clise as entregas para o consumo e sustente 'os st'ockso dlisponiveis1 
tomando tambem outrr,s me-didas conjunctamente. 

Com a valorizaçã-o d-os preços de café, entraremos firmemente 
em uma nova phase .G.e prospe:ódade geral. 

A Javoura, as infl.ustrias e o commercio, que se acham em con-
dições tfw precarias, aproveitarão o influxo benefico da valorização 
de nossas exportações e a reconstituição, voltando á sua antiga pros-
peridade. 

O cambio subirá pelo effeito diÕ equilíbrio de nossas permutas 
externas, sem ser necessaria medida alguma financeira do nosso 
Governo. 

Quanto á importante questão de tarifas das Alfandegas e á crea. 
çã.o de novos impostos em ouro, devemos lembrar que a situação geral 
do Bra:.·il não permitte novas aggrava.ções. 

A ?'rande diminuição das rendas das Alfandegas, motivada pela 
reducç:vo elas importações, é o signal evidente de que o povo já não 
póde fazer face ás suas necessidades actu aes, não podendo, portanto, 
supportar novos gravames. 

Estamos certos de que com os impostos que se cobram actual-
mente; si as nossas permutas externa& se equilibrarem, naturalmente 
terem(•S o sufficiente para &atisfazer a todos os nossos compromissos 
externos e renunciar o accôrdo financeiro de 1898. 

Com a prosperidade geral das rendas das Alfandegas augmentar-
se-hão, acompanhando o augmento natural eras importações. Então, 
em vez de Se incinerar papel, poderemos applical-o na compra de 
canibiaes para o pagDmento dos compromiss.os no exterior. 

Não precisaremos e não deveremos vender ,as estradas de ferro, 
proprios nacionaes que são a unica reserva que possuimos para acudir 
a qurulquer emergencia ·de uma guerra. 

Com os grandes elementos de que dispõe o Brazil, poderá uma 
boa orientação economica e financeira recon~tituil-o e fazel-o pro-
gredir com os seus p.roprios recursos." 

O PREÇO DO CAFÉ - ·- PUBLICADO NO EDITORIAL DO "JORNAL DO COM -
MERCIO" DE 17 DE ABRIL DE 1899 

Illm. Sr. reda.ctor -do Jornal do Oomme?·cio. -Na Gazetilha do 
vosso conceituado jornal. de 16 do mez findo, sob o titulo - O preço 
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do café - transcreveis uma estatística do E.conomisf}, de Londres, 
comparativa dos preços de objectos de primeira necessidade de 1845 
a 1850, com os de alguns annos recen:tes, até 1 de janeiro ultimo. 

Com referertcia ~o preço do café deparámos o seguinte: 
O café apenas cahiu a 82 e isto mesmo . nos ultimos 12 mezes, 

pois em 1 de janeiro ·de 1898 o seu numero era de 112 e ha dons annos 
ascendia a 161. O productor do café, portanto, só tem de queixar-se 
de si mesmo. · · 

Em janeÍro de 1890 este genero chegava a 186 e · de 1892 a esta 
parte, a grànde producção, que é agora superabundante, tem feito 
o numero indicador cahir successivamente a: 

1 de janeiro de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
" ,. 1893 .. '.. . .... . ...... . .. ... ..... ........ 179 
" )) 189J .................................... 179 

" " 1895 ....... '.. . ......................... 175 
" " 1896 . .. ... ........... ......... .. .. ...... ' .. 172 
" " 1897 ......... :... ...................... . 161 

" " 189S .. ............ .'.. .................... 112 

" " 1899'...................... . ............ 82 

Bem podem certos optimistas, como o 81'. Franco .de Lacerda, 
escrever longos ensaios para provar .que não ha excesso de producção. 

O facto é que o café tem sidlo sempre um dos producto.s mais fe -
lizes e prosperas nos mercados do mrmdo. 

Ainda hoje, apezar da estupenda baixa que tem soffrido, o seu -
preço, cvmparado com o que ei'a ha 50 annos, é melhor do que o dl:l 
quasi todos os principaes artigos de primeira necessidade da vida, 
excepto apenas o fumo (luxo), a seda bruta (idem), a lã de car-
neiro, o anil, o taboado, os couros cox<tidos, o cebo e a folha de Flan-
dres." 

A referenci.a a.cim:a transcripta d.o no.sso humilde nome e opinião 
que por vezes temos emittido sobre este assumpto leva-nos a solicitar-
vos a inserção destas lín has : 

Da apreciação que fazeis base'ada tão sómente nos dados do Eco-
nomist concluis .que o pTeço do café baixou apenas de 18 % das 
cotações de 50 amuos passados e que o prod!uctor do café s6 tem de 
queixar-se de si mesmo, porque está produzind'o de mais~ 

. A estas considerações permitta-nos ponderemos que, comquanto 
muito judiciosa, a exposição feita pelo Econo?n~st, abrangend'o inter-
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·esse geral, ·não exprime, entretanto, .de uma maneira formal, a base 
para se chegar ás conclusões emittidas em vosso j orna~. 

A base do preço do café de' 1S45 a 1850 foi de 42 francos por 
50 kilos, no Havre, segundo adiante demonstramos, tomándo a média 
das cotações mensaes sobre o typo do café la, ordinario Rio, que 
corresponde a·o good average, Santos, notando-se que naquella época 
a prodnc:ção de Santos era tão insignificante que não .dava logar a 
classiL.(·::~ção especial. 

Eram as seguintes as cotações officiaes da praça do Havre, de 
1845 a 1850, para o café P, ordinario R io. 

Mezes 

I 
Janeiro. • • ••• • • • ••••••••• • ••••••• • o •• • • • • • 40 45 415 4:1 

I 
32 I 65 

Feve reiro ... . .. . .. . ... . ... . .. . . ... . ...... 40 44 45 41 13 2 I 55 

Março. • • • , ••••••• • • •• • • o • • •• o • • •• • ••••• 40 44 44 41 I >33 I .55 

.AJbri l. . .. . . . . . . ... . .. .. . . •. • • • . • o •••••• o .37 44 

I 
41 

I 
40 

I 
33 

I 
45 

Maio. • •• • •• • ••• • • •• • • ••• • • • • ••• •• • o • •• • • o 37 44 41 39 33 45 

J .unho . . .. ......•........ o •• • ••• • ••• • ••• 37 44 

I 
41 39 

I 
33 I 45 

Juiho. ••••• • • • • • • o • • • ••••••• • •• • • • • • •• ••• .37 44 H 34 35 I ·52 

Agosto .... . ..•....•.. . .... . ............. 45 44 41 25 

I 
4.2 I :52 

S etembr-o. . .... . .... ... ............ ....... 45 44 41 3·5 42 I .57 

Outubro . .... .. ..... . ... . .. . .. . . ......... 45 44 41 35 

I 
4.5 

I 
57 

Novembro ... . . . . . .. . ...•....••.•. .• ...•. . .. .. · .. \ 43 44 41 34 52 57 

Dez811ll1bro ......... . ..... . .•.•... . .. . •.. .. .... 43 44 41 34 I 5·5 I 157 

f I I 

ERta média .de 42 francos por 50 kilos, encontrada, segundo os 
d ados acima, não foi a base adaptada pelo Economi'st, pois que, com-
parando a porcentagem de 100 em 1850 para 185 em 1891, vemos 
que a base deveria ser de 55 francos, para corresponder ao preço 
médio do café Santos, de 97 francos por 50 kilos, segundo a cotação 
official da praça do Havre. . 

Tomamos a média do a1n10 de 1891, porque a exposição do Eco-
nomi·st rBfere -se a 1 de j aneiro de 1892, e neste caso é sempre a média 
do anno anterior que prevalece. 

A d.ifferença que existiu tmtre o preço de 42 a 55 fr ancos em 1850 
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deve ser atttibuida ás melhores cotações que obtem o café de outras 
procedenrias. 

Estabelecida a base de 42 francos para o café de procedencia bra-
zileira, vemos que naquella época este preço deveria deixar melhor 
resultado do que {) mesmo preço de hoje, si attendermos a que o custo 
da producção era então menor, devido ao serviço feito pelo braço 
escravo. 

A cultura era, em · sua quasi totalidade, de serra-abaixo, pouca 
vinha do interior e esta mesma de zona proxima da serra e do litto-
ral. Os machinismos er11m primitivos e de pouco custo e o producto 
não era sobrecarregado de despezas de toda a ordem, como actual-
mente. 

A cotação de 42 francos, pois, naquella época era baixa e xepre.: 
sentava a médis. de 32 a 57 francos, durante o periodo de cinco ãnnos, 
como acima demonsti-ámos. 

Em 1891 a média que tivemos para o café de' Santos foi de 97 
francos por 50 kilos, seguindo-se em 1892, 88 ;. 1893, 97; 1894, 90; 
1895, 93; 1896, 71; 1897, 48; 1898, 37 francos. 

Por estes ·dados vemos que o Economist t r atando da comparação 
de valores, tomou a média dos preços do café de oUtras procedencia& 
mais Caros, VÍ~to qUJe ·de i37 paTa 55 francos ·differe de 50 '% e não se 
reduz sómente .a :j.8 %, que é a differença entre 100 e 82. 

Si considerarmos por um momento o custo da nossa producção 
actualmente, que se traduz no salario do trabalhador, no valor da 
propriedade, machinismos e terreiros, despezas de transporte, admi-
nistração, impostos, juros elevados, etc., etc., chegaremos ao resulta·do 
de que não são comparaveis as despezas em 1845 a 1850 com as que são 
feitas aetualmente. Entretanto naquelle período, os preços eram de 
42 frD.ncos por 50 ki los, e no anno passado foi apenas de 37, mais 
ou menos ! 

Infelizmente, a p~rspectiva dos preços no anno proximo é desola-
dora, devido ao poucJ interesse que mostram tomaT os manipulado-
res dos mercados, na crença de que os· preços baixarão, no Havre, a 
30 francos !)O r 50 kilos e em Nova Y ork a 5 cs. por libra, para o 
.café disponível. 

A. no.ssa situação, que já é desesperadoTa, se tornárá insustenta-
vel para os agricultores e pa1~a o paiz pela continua baixa d·as taxas 
cambiaes, que será a consequencia da desvalorização do café, moti-
vando 0 desequilibri0 de nossas permutas externas. ' 

ParH melho·r {)l'Íentarmo-nos, apresentamos a estatística ge:ral 
do oafé desde 1852 até o presente, sendo de 1852 a 1890 por decennios 
e de 1890 em diante annualmente. 



Prod1wçik 
Annos 

sa.ccas 

1-8.52_.:.18 60. .. . 5. ooo·. o o o-
1860-1.870 ... 6. o o o·. o•oo 
1870-188·0 . . ... 7 .•600 . 000 
1'8•80-1890. . .. 10 . 000•. 000 
1·8 91. .. .. . .. 10.38.6 . 000· 
18912. . . ...... . 11. 89·8. 000 
1893. . .... .. 10 .·987. O·Ü'O 
1894. . . .... .. 10. 9·59. 000 
189·5. • o • • • • • I' 11.928.000 
1896. . .. .... 11. 9t60. 000• 
i 897 . o • • • o • • 14.999 .0 00 
1898. o • •• •• • 15 .•249. 700 

, , ; ! • li 

Oonstwno 

sa.coa-s 

' ' ' 

'' 

10 .•5701. 000 
11.378.000 
11. 0-5<5. 0·00 
11.0 4'7 . 000 
H . 240·. 000 
11.959.000 
1.3 . ·377 . 000 
14 .'325. 000 

Stocks e11~ 

131 de 
De~~: e11~b,·o 

1.134.ÓOO 
1 . ·6·513 . 01Q Ü 
1.1585 . 000 
1 . 49•6 . 000 
2.185.000 
2 .. 18t6. 00 0 
3 '810•. 000· 
4. 7·3·4. 000· 

I 

' A producção gBral do det:€nnio de 1852 a 1860 era na média de 
cinco milhões de saecns, e tlc 1111110 para anno tem augmenta.do e o 
consumo tem acompanhado, abS,l)'Vcndo toda a proclucção. De 1897 erri 
deante notamos semiwJ augmeJJt.o de producção e tambem de con-

-sumo. 
Para comprovarmos o que a,v~nça.müs, transcrev-emos os seg1lin-

t.es dados estatisticos e estimativos d'o;. Srs.. D.\lwrin2; Zoou & Oomp., 
de Rottel'dam : 

:.r- ..,.LJ,, ' ""'"" J .··· P1·oclucção Out1·as 
A'1111tos ' .. ~. do Tota l 

Bmzi l procedencias . 
189-6/9·7. .... 9.00.2.000 4. 60·3. 00·0 1.3. 00.5. 000· 

I ~ 
1807/98. .... 11.133.2. 0100 4 .•846. 000 16.178 . 0•00 

El.stimativa 

1898/99. . ' • .... 9. 4·50. 000 

I 
3.9 1·5.000 13 .365.000 

1899/90 0. .. . 10.725.000 4 . ·56•0 . OtOO 15 . 28·5. OO() 

Producção P,roclucçã·o P,roducção 
média média médi a 

1896 "· 1900 ...... 10.127 . .250 4. 47·8 .·500 1·4 . 6 0-8..2·5 o 



d consumo geral em 1898 foi de 14 . 32·5. 800 saccas nos oito prin-
cipaes me.rcados europeus e americanos. 

Além do cnnsumo destes mercados, que se acham considerados nas 
estatísticas hollandezas, temos outros mercado.s consumidores que re-
cebem directamente dos paizes productores e que consomem, no mí-
nimo, cerca de um milhão de saccas annualmente. 

O consumo attingiu ao m:aximo da média da producção e a causa 
dos baixos pr"Bços actuaes é devida aos grandes stocks que se accumu .. 
litram üestes ultimos annos. 

Est.es stocks explicam-se pelo rapiclo augmento da producção, ao 
passo que o consumo elevou-se vagarosamente até equilibrar-se com 
ella. 

A producção ge.ra! em todos os paizes· caféeiros, nos parece, attin-
giu o seu maximo, si attenderwos a que de 1895 em deante cessaram· 
as novas e grandes plaútações de café no Brazil, constando mesmo 

. que, por falta de recurso~, foram abandonad~s culturas novas no inte-
rio.r dt· S. Paulo, especialmen1'•:! onde começavam a ser feitas nos pon-
tos distantes de estradas de ferro. Igualmente foram abandonados os 
cafezacs v·elhos, cuja produeção -não compensava ·as despezas de 
custeio. 

O cu.ltiwo d•o café no Estado de S. Paulo i'em .a seguinte ma.rchn,: 
Começa a pr-o-duzir aos cinco annos de idade. Até aos 18 annos, 

a producção é bàa em um anuo e regular no seguinte; dos 18 aos 
25 produz bem um anno, falha no seguinte e tem uma safTa regular 
no posterior e boa no que se lhe segue. Do.s 25 annO's em deante, 
depois de uma. boa .safra, o caféeiro leva dons annos para Tefazer-
se, cessando completamente ·a producção. Esta marcha na producção 
é notada qu.ando as terras .são de boa qualidade. Em geral a plan-
taçã-o faz -se em teTras uberrimas, reguJaTes e ordinarias. 

A pToducçã-o nas terras ubeiTimas não tem limite 0erto de idade, 
desde que se trate com , cuidado e sejam ·.adubada.s oonstantemente. 
Nas tel'Tas r'egulares a pro·ducção vae até á idade ele 30 a 35 annos 
e nas terras ordinarias não v.ae além dos 15. 

A questão de zona tambem influe n:a marcha. d·a producçào, 
pois ohserva-se que na z-ona quente as producções sã-o mais abun-
dantes nos primeiros annos ; deste facto resulta o enfraquecimento 
da planta .que se esgota mais .rapidamente. O Oeste de S. Paulo, 
send-o zona qUJente, foi ·a que mais produziu nestes ultimos annos, 
porém grand'e parte das lavour,as se achan:i enfraquecidas poT terem 
18 anno>S de grande producçào. 

V amos, 1)ois, entrar no período em que a producção não nos 
proporcionará augmentos surprehendentes, ao contraTio, devemos 
esperar alguns annos d'e igual e depois outros de menoT producção, 
pelo effeito do limite .da idade do caféeiro e da qualida.de das terras, 
a considerarmos que um terço das plantações foi feito em terras de 
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primeira qualidade, um outTo em terras regulares e o ul timo em 
terras ·seccas. · _ 

Do que vimos de dizer, notamos que a pToducção do -caféeiro 
segue uma marcha inegular e tem um termo de pouca -duração nas 
ter-ras ·de qualidade regular e secc:;t. O café não é, P'ois, comparavel 
aos cereaes, cujas plantações se renov-am todos os annos, e 'a pro-
clucção maior -ou men-or -depende unicamente do bom ou máo temP'o, 
durante o crescimento e fructificação da planta. 

Pelos exemplos que se teem •observado em Ceylão, Java, Rie e 
alguns paizes da AmeTica Central, onde a producção, depois de a.ttin-
gir ao maximo, reduziu-se de anno para anno·, sem paradeiro, até á 
extincção, como em Ceylão, sem .que os esf•orços dios proprietarios com 
o emprego de bTaços e capitaes pudessem oppôr barreiras á cessação 
da producção -das antigas culturas, vê-se que -o augment-o da produc-
ção no Estado de S . Paulo não veiu prejudic-.a.r, por excesso; ·ao con-
trario, este augmento se tornou necessaTio para alimentar o ·consumo 
geral em seu augmento constante, suppTindo a falta de prod111cção de 
outrrus procedencias. · 

Lembraremos ainda uma circumstancia _de grande alcance, que 
é a difficuldade ·de sustentar uma grande producção como a que at-
tingimos, em Tazão dos caf.éeir'os attingirem tambem o limite da id-ade 
e onde as terras se a·cham enfraquecidas. 

A cultura do café tomou esse desenvolvimento consideravel, 
graç[J;s á iniciativa d•os nossos agricultores, que longe ·de serem inm·i-
minados por este "facto, merecem ao .contrariq os maiores elogios; e 
em nossa opinião julgamo-s que é um deveT -de tod-o:s <OS que tratam 
deste · -assumpto animal-os na continuação dos mesmos· esforços, com 
os quae:s tã•o brilhantemente teem -conconido para a riqueza e en-
grandecimento do paiz, sendo ella a unica classe capaz de salvar-nos 
da 111Ínosa situação em que nos achamos. 

O Brazil tem -actualmente o monopolio do café, segundo demons-
tram as estatísticas d•a nossa pr-oducção, comparada com •as de outras 
procedencias. 

Este monopolio durará muitos annos -ainda, pois que para se 
estabelecerem grandes culturas são necessarios grandes dispendios e 
muitos mmos de trabalho constante e risco de toda a OTdem. 

A bai:xoa no preço do café deve ter paraly:mdo as novas planta-
ções nos outro.s paizes productores, como tem ·aconteciJ:o entre nós. 
Entretanto, não convém esmm"8cermos, o .que convém é que os nossos 
corajosos e incansaveis ·agricultores prosigam -com a mesma energia' 
no desenvolvimento de -suas culturas, buscando o aperfeiçoamento 
dellas, e estamos certos que terão a justa r,ompensação .de seus es-
forços. O Brazil está na dependencia da valorização do café, e este 
facto depende unicamente de nO!ssa vontade . 

Para isto conseguir-se, é bastante que se estabeleça uma organi-



zação commercial que venha auxiliar a nos;;a -defesa, mantendo os 
stoclcs e methodizando a<s entregas paTa o consumo, além de outi·as 
medidas que deverã-o; ser -aétoptadas conjumctamente para se chegar a 
um resulta;.do pratico, segundo um nosso pla110 a que por diversa!'\ 
vezes temos -alludido, e o qual não podemos vulgarizm·, n-o interesse 
do proprio negocio, -que depende de combinações dive1·sas. 

Parece actualmente . teT e;ntnado na convicção geral que o preço 
do café a estas cotações é- o resulta-do inevitavel das condições esta-
tísticas em que :se a-cha o artigo, "é na:tural, e a baixa ·continuará e é 
irrmnediavel. Assim pTophetizam os grm-vdes ·manipuladmes. os 
nossos actuaes ~ntermediarios entre o productor e os consumidores eu-
ropeus e amencanos. 

Elles não vêem limite na baixa para o procluctor, entretanto os 
consumidores continuam a pagar nas compras a retalho os me.smos 
pr-eços antigos., não- lhes apcroveitando as -differenças que aquelle sup-
porta, differenças que só redundam em proveito dos interm<;ldial'ios . 

Já demonstrámos que o consumo acompanha a producção, achrcn-
do-se -actualmente equilibrado-s, o que continuará por mais quatro 
annos, findos os quaes a producção fat'alm;omte começará a declinar 
em nzão d& cessação, desde 1895, de nov-a-s plantações, sendo que as 
antigas -se reduzil~ão por -attingirem o limite da idade, segundo a qua-
lidade da terra. 

Esta -declinação, entretanto•, nã>o prova, segundo é hoje crença 
geral , que a lavoura de café está condemna.d-a a succumbir e a causar 
p1·ejuizos e a ruína dos agricultores. A prova em contrario .dessa 
crença esperamos tel-a dentro- de alguns ann'os. 

Já demonstrámos .qual a marcha da producção, e, pal'a completar 
o nosso raciocínio a respeito, façamos um estudo sobre a base do 
valor do café, no qual ver-emos o quanto são falseadas e arbitrari,as 
as cotações actuaes . Indaguemos, pois, qual o criterio que se póde 
estabelecer para se conhecer o valoT da prod.ucção de um artigo im-
po":tante. 

Esta these é importantís-sima e merece muita Teflexão. 
O augmento da pro-duc.ção tnz sempre augmento de despezas 

com relação ás arvores fructiferas, attendenclo-se ás irregulal'i<1ades 
da producção, ora -abundante, ora fraca em :temp-os noimaes e ás 
vezes deixando de haver poT qualquer circUIIllstancia climatologica, 
além -de -outros casos de força maior. A producção, de cereaes, entre- _ 
tanto, em que se reuovam to-dos -os annos as plantações·, depende flX-
clusivamente d-a estação propicia ou má para o resulta-do das co-
lheitas, o que não acontece com as arvm-es fructiferas que obedecem 
a -out1·a :m,archa e não teem -a cm:itinvida:de de _grandes sa:fras, porqu~ 
precisam de repouso para se reconstituir-em. 

A intemittencia da producção é natura l e os annos de boa co~ 
lhei ta devem deixwr saldos z;am os ann.os escrassos . 
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Estes sald·os deve~ ser oonservwdos pelos prodiuctorés 0111 pelos 
intermediarias? Deve-se abandonai-os á especulação~ 

A isso respondemos que a estabilidade dos preços depende exclu-
sivamente de quem conservaT o si;oclc que passa de .anuo a anuo. 

As Telações entre o productor e o consumidor se deveriam esta-
heleoor sem a interíTençãü da especulação : esta é sempre arbitraiJ:Ía e 
má reguladora dos valores. 

Os especuhdores 0ostumam .agir, segundo as cÍrcumstancias de 
momento ou de um futuro proximo, tirand·o vantagens das altas e 
baixas que provocam. Q111ando as safras são grandes fazem pressão 
para a baixa, abandonando os stdclcs disponíveis e vendendo a des-
coberto, a prazo, para entregas futuras, ·causando assim prejuízos aos 
productores na reducção do valor .de seus pl'oductos, além de um 
limite razoavel. 

Si a safra é pequena, elles compram todos os stoicks disponíveis 
e manipulam os mercados com as compras a prazo, .que são liquidados 
por differenças . Neste caso .s~.o os consumidiores que pagam caro, 
tornando assim difficil a marcha regular ·do ·consumo e dand·o logar 
a falsificações com as misturas de s-wcoodaneos d:iver~:~os . De onde 
concluímos que os especuladores são sempre prejud.i:ciaes. 

Demonstra.dü como o fizemos anteriormente que o consumo tem 
acompanhado gradualmente a proclucção e mesmo absorvido toda esta, 
e .só tem est,aci.o·na:do quando ella fica estacionaria, não ·achamos mo-
tivo para a baixa dos preços, ·RO ponto de ficar mcluzido a menos de 
metade o seu valor. 

Ao contrario, em nosso entender, o valor total da p:roducção de-
veria ser pelo menos o me.smo, isto é, que se vendes·Ee maior quanti-
da·de pelo mesrno v.alor . Então o preço ela mucla'de dos 50 kilos, bai-
xando Telativap.lente, o Tesultado total deveria permanecer estavel. 

Entretanto vemos que de 1887 a 1895 a safra de café em todo o 
mundü elevou-se a uma média de 10. 500.000 saccas annualmente e 
os preços que então vigoraram naquelle período foram de .E 4 por sacca 
na média geral; as 10.500.000 saccas. prod'Uziram, portanto, 42.000.000 
de .E, nü emtanto que ao:s preços a:ctuaes f: 1 1/2 por sacca, 15 mi-
lhões produzem sómente f: 22 . 500 . 000 ! 

Em nossa üpinião essa differeuça de valor é arbitrarila, por-
quanto os 15 milhões que acima dissémos, para que produzissem üS 
42 milhões de libras, equivalentes aos 10.500.000 sMcas 1ao preço· de 
;E 4, deveTÍam tm sid'o vendidos ao preço de .E 2 3/4, no emtanto que 
quasi 50 olo a mais no total drus saccas, actu.almente só produzirão 
22. 500. 000 libras ao preço de .E 1 1/2, isto é, meno.s .E 1 1/4 em 
sacca ( ! ) , o que demonstra que só no arbítrio domina a fiXJação dos 
·preços, mesmo que .se attencla ao principio de que estes devem ser 
baseados na offerta e na prncm:a, corno passlaTemos a demonstrar. 

Este pri;icipio de economia política entTe a offer·ta e a procura, 
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e~ n?sso entender, não pód€ se applicar strictamente ~ao nosso paiz, 
pnnmpalmente ao producto de que tratamos·, porque a este é vm·da-
deiramente imposto o preço, em razão de sermos forçados a vendei-o 
por não podermos esperar occasião pl'Opicia; e isso Tesult~a 'de não 
teTmos uma organização commercial capaz de defender os nossos di~ 
rei tos. Estamos, infelizmente, nas cond'ições em que vulgarmente se 
diz - de en;fm·cadJos em negocias. A nossa questão é de vender, o 
preço pouco impoTta, visto que as vend~as urgem ser realizadas, por-
que a isso somos forçados·. · 

O principio da offerta e procura se dá, quando· as transacções 
se realizam regularmente e não qwando as vend1as sã-o feitas sob a 
pressão ·da neceBsid;ade. mas sim quando ha normalidade nos preços 
e estes não estão sujeitos a ·o·scillações bruscas, provocad1a.s pela es-
peculação. 

E' contra isto que precisamos lutar, que precisamos organizar-
nos em defesa dos nossos interesses, da nossa fortuna. 

Em geral, no Brazil, suppõe-se qwe o commercio consiste em com_ 
praT e vender ·de conta propria -ou á commissoão por conta de terceiro. 
Não se estuda, não se perscruta saber por · que baixa OUJ eleva-se o 
preço de qualquer genero e si a baixa ou alta são devidas flJ circum-
stancias no1·maes ou arbitrarias. ' 

Assim, ·a-bandonacUos a0 aZJar ·da ignorancia, não offerecemos 
nenhuma resis·tencia, e dia a .dia nos afundamos em uma. crise in-
tensa. COmO a·ctualmente pTesenCi!amo·S. 

Os particulares e I{)S govemos da União e dos Estados ficam per-
plexos e sem coragem de moverem-se diante de acontecimentos tão 
graves . 

A situação dos agriculto.res de café é desesperacU01~a; o preço 
da venda já não cobre o custo da pr-o:ducção. 

As nossas permutas externas se acham ·desequilibradas e em 
grande 'iAeficit contra nós. A desv:alorização das propriedades agrí-
cola e urbanas se accentúa cada vez mais e o nosso credito tanto ex-
terno como interno des;apparece; e os capitaes que poderiam movi-
mentar as nossas operações commerciaes, doTmem nas ·caixas dos 
Bancos, principalmente estrangeiro.s, onde são ·depositados até sem 
furos. 

Os nossos legisladores e classes .dirigentes! parecem ignorar o 
descalabro do paiz e •só se occupam c-om a politicagem, deixando de 
p:arte os nossos mais vitaes inteTesses. 

E' tempo; de reagirmos contra este estad!o .de oowsas e para iss-o 
appellemos para todas as classes . .sociaes, afim de que, abandonadas 
as questões politíca:s e particulares, se unam pal'la conseguir-se a re-" 
habilitação financeira e economica do Brazil. 

Imitemos· o procedimento dos agricultocres de café no Estado de 
S. Paulo, que, em O:ampinas, .se. reunÍl'ani em congress-o e estabele~ 
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ceram as baEes para a defesa da classe agricola . Esta. aggremiação 
era indispens:avel e opportuna, pois só reunidos chegarão a· um re-
sultad'o pratico, e conveniente aos Eeus interesses e aos <1o pnÜ;. 

Igual proce·dimento deveriam ter ·O·S ·outros Es·tados caféeiros, 
pois que só assim poderá a classe agri,cola, ahandonad:a até hoje, 
sendo, entretanto o sUJstentaculo do engrand'ecimento e riqueza na-
cionaes, encontrar os auxilias e o credito nece·ssarios para manuten-
ção de suas culturas. 

Com relação ao credito agrícola pouco ha si·do feito, como pas-
samos a tratar. 

O Estado ·de S. Paulo ainda nada proporcionou á lavoura, além 
da garantia do capital do B anco ·de Credito Real, que fôr feita pela 
então província, o qual já esgotou os auxilias que poderia p1'estar, 
visto ter chegado ao limite da emissão das letras hypothecarias . In-
felizmente o corpo legislativo e os governos do Estado têm sido mal 
orientados em relação aos auxilias á agricultura ao ponto de recusar 
tudo qUJanto se tem proposto fazer para a cmação d'o cre-dito real 
e agrícola. 

Os Estados de Minas e do Rio de J aneiro, já a lguma causa com-
prehenderam; aquelle, creando ü Banco de Credito Real de Minas 
Get·aes, e garantindo os juros e amortização d as letras hypothecarias 
até a importancia de 50 .000 :000$; e este garantindo tambem os juros 
e amortização ele letTas hypothecarias até 25. 000 :000$, que forem 
emittidas pelo Banco do Estado. 

Igual procedimento deve ter o Estado de 'S. Paulo; garantir os 
juros e amortização elas letras hypothecari:as e não o capital, como 
actualmen·te aoontece. 

Para demonstrarmos a importancia d·a agri·cultura neste.s tres 
Estados, basta dizermos que S. Paulo produz seis milhões de saccas 
de café, Minas clous milhões e o Rio de J :aneiro um milhão; S. Paulo 
nenhum auxilio presta aos seus agricultores, quando urge que ' o 
faça, no interesse destes e para emprego de capitaes que se acham 
immobilizados em mão de tr:abalhadores e operarias. 

Em nossa humilde opinião os effeitos da baixa dos preços do 
café se fazem sentiT em todas as nossas transa·cções, tanto internas 
como externas , trazendo-no-s o desequilibTio entre as noss:as permutas, 
emfim, sobre a nossa vida economica em geral . Ella por si só acar-
reta a baixa d:o Cambio, que 88 tOTnOU perm:anente, apezar das grandes 
eoonomias já feitas pelos governos que findaram e pelo actual, eco-
nomias orçamentarias que, no entender dos financeiros, deviam elevar 
à taxa cambial, o que a pratica tem demonstrado o contrario. Si, 
pois, o Governo é obrigado :a menores despezas no interior, em razão 
das economias que fez e está fazendo, dispensado por outro lado de 
concorrer ao mercadü em busca de cambiaes para remessas ao ex-
!{lrior, :ai)lda mai~ não rem sido elevada a taxa, a que se deve então 
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attribuir a perseverança .que notámos na baix-a ·do cambio? Não se 
a deverá attribuil• como acima dissemos á constar~ baixa nos preços 
do c:aJ.é? Si estes fossem elevados aoi seu justo va1or, não é mathema-
tico que, ·desde .que maior -é a nossa pToducção, maior o saldo em 
nosso favor nas- permutas commerciaes? 

Nã-o des0onhecemos nem avançamos que .seja est-a a unic:a causa 
d:a depreciação nas taxas ·cambiaes; muitas outras h:a, como dentre 
ellas .a importação de cereaes no va,lor de muitos milhões esterlinos, 
que facilmente po·di:am ser cultivados em escala maio1· do que é feita,; 
ma:s qliasi podemo.s asseveTal· que a causa -a:cima apontada, a baixa 
do café, é de todas ;a maior e a principal. 

E', portanto, a baixa do cambio, que em nosso pensar é produ-
zida pela baixa do café, a cà.usl! da depreciação geral em todos o.s 
valores, em os titulas mobiliarias, nas proprie-dades agrícola e urba-
nas, e que nos lev:am a arrostar a crise que _ assoberba a vida e-co-
nomica da Nação. 

E' ·crença geral .que a situação critica em que nos achamos 
pei·orará cada vez mais e é desta crenç·a que nos -afastamos e dahi o 
optimismo enxeTga·do e_m nossas opiniões. 

Dessa crença não partilhamos, porque juJgamos que temos ele-
mentos bastantes para viver e prosperar. PaTa isso basta-nos :a eco-
nomia perseverante e a perseverança no trahalho, . quer agTicola, quer 
manufactureiro. ' 

Haja vista o que já temos con-seguido·, como passamos a de-
monstrar. 

A producção do café n-os ultimas qu:atro annos elevou-se de 6 a 
7 milhões, na média, para 10 e 11 milhões ; a borracha tem ti-do um 
augmento pTOgTessi v o e constante na exportaçã-o e no seu valor; e 
o fumo, as-sip:1 como -os -outros genel'O<S de exportação, tem augmenta-
d-o ·de producção e valor; e os ceTeaes que em sua maior parte impor-
tavamos, nestes ·dous ultimo•s annos, têm augmenta:do ·a producção 
ao ponto de pouco ·ser importado p:ara remessws ao interior. 

As noss-as industáas manutiactureiras, aquellas que poderão 
sobreviver aos effeit-oos da loucura filianceira, já :se encontram sinão 
em estado prospero ao menos lisongeiro . Não h a, pois, que desani-
marmos, mas sim agirmos para que o nosso principal producto, 
aque1le -a que o Brazil deve o ·seu engrandecimento, riqueza e pro-
gresso, adquira o v-alor ·a que tem direito . 

. E para que avaliemo~> a enorme dep1·eciação do preço do café 
em valor metallico, damos em quadro a estatística -<]ia quantidade 
expertadia e valo-r em ;E durante os· ult imas annos e a estimativa de 
1898 ·a 1899 e 1899 ·a 1900; bem assim o valor da exportação, dos 
outros artigos nos mesmos_ periodos. 



I SACOAS I PREÇO VALOR EXPORTAÇÃO \ VAL0 R TOT.!.L 
ANNOS DE D~ BAOCA DO DE : ol'TROS DAS 

CAFÉ EM E CAFÉ EM E ARTIGOS EM E EXPo R AÇOllS 

------ ----- - ---
1894-95 . . ······ 7.0JO.OOO 4 28.000,000 12.000.000 40.0.0.000 
1895- 96 ...... ". 6.000.000 4 24.000.000 12.000.0JO . :!6.00J .000 

18fl6-97 .•....•. 8 500.000 2 1(2 21 .250.000 12.000,000 33 .250 .000 
1897-98 .. ..... 11.000.000 1 1/2 16.500.000 1.2 .000. 000 28.500.000 

Estimativa 

1898-99 . . . ... . 9.000,000 1 1/2 

I 
13.500.000 12.000.000 25: 500.000 

1899- 900 ••.. ..• 11.000.000 1 1/4 13.750.000 12.000.000 25.750 .000 
-

O valor do café baixou de J:ô 4, por sa·cca que vigorava em 1894 
-1896 a J:ô 2 1/2 em 1896-1897 e manteve-se. de ;S 1 1/ 2 de '1897-
1899 -com tendencia para baixar a J:ô 1 1/4, na opinião dos interme-
diarias, no período de julho ele 1899 a jUJUho de 1900. Por essa cle-
monstTação ·vemos que o v:aloT da exportação que em 1894.-95 foi de 
J:ô 28.000.000 paTa 7. 000.000 de saccas, pela estimativa. ele 1899-
1900, em um total de 11.000.000 de saccas 60 ·% mais, o se'll valor 
descerá a menos de metade do que foi realizado em 1894~1895! 

Quaesquer que sejam as medidas financeiras a adoptar, longe 
estarão os seus result:ados de compensar os prejuízos e deficits que 
se 'lleTificam em razão da baixa do café, e esta reducção no valor do 
nosso principal producto de exportação, concorrendo tambem paTa 
que as importações, donde :a União tira recursos para as despezas 
orçamentarias, tenha-se Tedlilzido ·de anno a anuo, já conduziu-nos 
á celebração do Accôrdo, que, como remedio heroico, diziam, viria 
salvar as nossas finanças, elevando aos saltos a taxa cambial. 

Triste desillusão! Eil-o em execução plena e acompanhado de 
incinerações de papel e o nosso cambio - cada vez mais baixo. Ha-
veTá :ainda a appellar para a venda ou aTTendamento das estradas 
de ferro, principalmente da Central, para o que se acha o Governo 
autorizado? Não cremos que tal medida. se realize, p01·que a Central . 
não pôde dar a renda necessaria a tão grande capital; e quando 
d:ésse a remessa de fundos para o exterioT como ·divi·dendos viria a 
avolumar os -saldos que -contra nós temos annualmente, fazend-o assim 
b:aixar ainda mais ·o cambio. Não se realizará, estamos certos, seine-
lhante venda, porque tal facto viria ainda, tirando; ·ao credor a ga-
rantia de bens que ainda possue o devedor, reduziT o . m·edito deste, 
além de :annullaT os effeitos do Ac-côrdo, que são esperados. 

P·ara que se faça uma i·déa da balança do nosso commercio, a 
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cujos dados me tenho referido, apresentamos a-b:ai:Jeo a estatlstiCa, or-
gamiza·da pelo Sr. J. P. Wileman do valor dle nossas importaç.ões 
desde 1893 a 1897, segundo· os dados do·s p:aizes exportadoTes e pu-
blicada na B1"azil Review, a quaJ <tão habilmente redige aquelle 
senhoT : 

•• • o •••••••••• o •• • •• • · ' · •• Em 1893 
" 1894. 
" 1895. 
" 1896. 
" 1897. 

• •• o •••• • ••• • • • • • • • • o. • ' 

;€ 3~.292.664 
;€ 32.775.678 
;€ 33.325.876 
;€ 31.508.096 
;€ 25.774 .885 

A importação de 1898 calculamos ter sido approximadamente a 
mesma de 1897, isto é ;€ 25.000.000. . 

Acceitos estes da,dos par a a demonstraç<ão que adeante fazemos, 
é preciso accrescentarmos as remessas em especie que 'fazemos an-
nualmente, taes como p:agamento ·de jm·os de divida ·externa, amor-
tização e garantias a estTadas de ferro, compras ·de material para o 
Governo e outras ·despezas :a elle pertencentes, os fund-os pertencentes 
a particulares, os dividen~os ·de empTezas estrangeiras e os juros dos 
emprestimos externos aos Estados e Municipalidades. · 

Até junho de 1898, data . do Accô11d·o financeiro, ü valor ·das 
nossa:s remessas para o exterior era calculado em 15 milhões ester-
linos, o qual deve ser actualmenté reduzid.c), ·a 11 milhões pela de-
ducção. ·de quatro milhões em que eram .orçadas as despezas do Go-
vern-o e que ·cessaram em Tazão do ·dito Âccôrdo. 

De posse destes da·dos sobre .a impo·rtação e remessas e os da 
exportação que ·anteriormente apresentámos, chegamos á organização 
do seguinte quadro : 

Al'NOB 
VALOR DAS IMPOR-I ' I 

TAÇÕEB E V ALOl\ DJl N~SSAS DEFIOIT 
DAS REMESSAS EM EXPORTAÇOEB 

ESPECIE I I 
ANNUAL 

;S ;S ;S· 

1394- 189.3 ......... . ........... . 47.775.000 40.000,000 7.775.000 

1895- 1896 ................... . .. 48 .325 .000 36.(}00.0(10 I. 12.325.000 

1896 - 1897 .•• ... ..... . ' .. . ... . .. 6.508.000 33.250 000 13.358.000 

1897 - 1898. ··········· ...... ... q o. 774.000 28.250. ooo I 12.274.000 

~898 - 1899 ••• • •••• o •••••••••••• 6.000.000 25.500,000 10.500.000 

Deficit total. ............. I 56.232.000 ........... ... 1 .. : ·. · .... ·•···· · . 
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Nos ultimos cinco annos, o nosso deficit total elevava-se a 
;B 56 .232.000 para as nossa·s permutas externas. 

Desse deficit temo·s a deduzir o debito com1nercial, resultante das 
. importações, que avaliamos em ;E 15.000.000. Igualmente os em-
prestimos da Oéste de Minas, ;E 3. 600.000, de 1895 da União, libras 
6. 000 .000, venda de navios de guerra e clebentures da Leopolclina 
cerca de f: 1. 500. 000; total ;E 11.100.000. 

Calculamos ainda os emprestimos feitos a-os Estados, Municipali-
dades e em prezas bTazileiras em cerca de ;E 10 . 000 . 000. 

Resumindo teremols : '· 

Emprestimos externos. . . .. .. ....... . .. . . ..... . 
Diversos .. ... ..................... · ... · .. ... . 
Debito commerci:al. . . .... . ... . ....... .. ...... . 

Total. ...... ... ... . . .. ... .......... . .. . 

DefiJcit ·das permutas externas .... ............. . . 

deficit verificado. . . . . ... . ............. . 

;E 11.100.000 
10.000.000 
15.000.000 

36.100.000 

56.232.000 

;E 20.132.000 

E', portanto, de cer·ca de 20 milhões esterlinos o deficit verifica-
do de 1894 a 1899, fim de junho, al~m do debito ±1uctuante do nosso 
commercio importador que deve eleva.r-se a ;E 15:000.000. 

Estes algarismos dã-o-nos a idéa do estado economico em .que se 
acha o paiz, estado que só po:derá melhorar quando fôr -obtida a ascen-
ção do cambio e os preços dos pr-oductos expoTtad·o'·s ·sejam bastantes 
para o equilibr:úo entre as nqssas permu>tas exteTnas. 

Ainda no periodo ·c01·rente de 1899 a 1900 não lobrigamos essa 
esperança, porque as nossas exportações não ·deveTão exceder de 
;,!;; 25' . 750.000, ma:Í!s ou menos, como ficou demonstrado, e as nossas 
necessid·ades exteTnas elevam-se a f: 36.000.000, o que produzirá o 
deficit de f: 10.250.000, que se accumularão . sobre os anteriores. 

Attenden:dto~se á grande reducção que tem havido nas nossas im-
poi·tações· e remes.sas para o exterior, pouco podemos esperar dellas 
ou então seremos forçados a reduzil-as ao ponto de nos faltar o in-
dispensavel para 'uso e consumo . 

S~ este facto se der, onde o Govemo da União irá buscar re-
cursos para as suas despezas ordinm·ias? A que extremidade chegará 
o nosso paiz? 

Qual será o valoT das propriedades agricolas, industriaes, urba-
nas, titulos mobiliariios e os da divida pUblica? . 

Quem deixará de ser victima de prejuizos incalculaveis? 
Não nos é da·do prever a conse.quencia ela crise que atravess·amos, 



- 36 '---"-

si: medidas euergicas não forem tomadas para a valorização dos preços 
do ·café, unica salvaçã-o que temos em nossas mãos. 

Com a alta nos preços :d'o café teremos a mudança de nossa si-
tuação e entraremos fmncameute em um período de prosperidade ge-
ral ; assim serão :aproveitados -os grandes elementos de que d'ispomos 
em actividade . 

Acreditamos ter demonstrado ·que o Brazil tem o monopolio da 
producção do café por muitos annos; que actualmente o eonsumo 
já attingiu a producção, que só os grandes storlcs disponíveis pesam 
sob1·e as cotações, dan·clo logar ás manobras especulativas que se exer-
cem sobre -os productores indefesos. · 

E' necessario que todos ·os lavradores se convençam que a sua 
posição não está perdida, que existem meios ele modificar este esta:clo 
de cousas e de v-oltarem á prosperidade antiga. 

Os -cred-ores da lavoura devem prolongar ·os seUIS prazos e .evitar 
as liquidações forçadas que só servirão para prejudicarem-se, pre-
judicm1do os seus devedores, .que sel'Íam força·dos a veRder suas pro-
pried:ades por pre({O ínfimo. 

Ooncluiud~o, podem-os assegurar que está nas mãos do Governo 
da União e dos Estados caféeiros a resolução deste problema. 

Julgamos assim ter demonstrado ao Jo1'n(d do OommM:cio que 
não somos optimistas, mas sim UJm convicto e .c-onfiante no futuro 
deste grande paiz. 

Pediudo-vos a inserção destas linhas em vosso conceituado jor-
·nal, as quaes se referem a interesse geral, desde já nos confessamo·s 
gratos por v-ossa extTema boll!dade . . 

Rio de Janeiro, 10 de abril de 1899. - Joaquim Franco de 
Lacerda . 

•SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO (1 89 9 ) 

O Sr. Alfred•o Ellis - A situação da lavoura do café é tão prc-
(:ari,a, é tão critica que reclwma a attenção esclarecid·a e os cuidado;; 
de todos os patriotas para melhorai. a. 

Ninguem ignora que a chave do problema financeiro está na so-
lução dessa questão economica, que .se synthetiza nestas palavras -
1:-alorvzar o café. 

Quand·o se pondera que só o Estad:o de São Paulo soffreu no anuo 
de 98-B9 no valor de sua exportação, uma depreciação correspondente 
G1. 400 mil contos, fica ... se aterrado de::mte da enormidade do prejuízo qu.:; 
ameaça não só a e..."'ástencia da propria lavoura como .a de todas as 
classes que, daquella, auferem recursos para a sua vida e prosperidade. 
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--A desvalorização do café, nosso púncipal producto de exporta-
ção, produz a baixa -do cambio e, conseguintemente, o empobrecimento 
de todos os brasileiros . 

Outr'ora, a sacca -de café valia quatro libras esterlinas. 
Sendo a nossa exportação de 10 milhões de saccas, recebíamos, 

para as nossas permutas commen~iaes, 40 milhões esterlinos. 
Actualmente, a sacca . de café não alcança mais de 25 ·schillings, 

o que quer dizer que a nossa exportação de 10 milhões de saccas não no~ 
produz mais que 12 112 milhões esterlinos. 

Empregando o rríesmo esforço e até melhorando a qualidade do 
producto, que é hoje infinitamente melhor, somos prejudicados em 
27 112 milhões esterlinos, que representam ao cambio de 8 pence a 
enorme, ·a fabúlosa somma ·de 825 mil contos. 

E stes algarismos assombram) e, na -sua eloquencia sinistrà, assi-
gnalam, si persistirem o.s mesmos factoTes, a noss'a inevitavd ruína . 

Attribue-se a baiX!a de preços a excesso de producção. Tantas 
e tantas vez•es se tem dito isto e repetido, -que poucos, muito poucos, 
são os es.piritos que não o acc·ei tam como causa principal do descala-
bro e da ~ituação miseravel a que chegou o precioso p1·oducto. 

Os -que affinnam isto - são os mais interessados em dar o facto 
como- provado. 

EntTetanto, todos nós sabemos que o preço do café vendido a. va-
rejo, quex na Europa, quer na America do Norte, continúa alto e fóra 
do alcance das classes pobres . 

Assim sendo, o lavradm· não aproveita siquer o sacrifício que faz, 
porque o consunro não augmenta, o que infallivelmente se daria si nq 
retalho se désse baixa correspondente. 

Pergunto eu: como se pôde affirmar que h a, excesso de producção 
si o café, quer na Europa, quer na Ame rica do Norte, é vendido -á 
população por preços que poueo variam dos que vigoravam quando as 
cotações regulavam de 80 a 100 .francos por 50 kilos? 

Si este argumento não bastasse pata destruir a affirmativa do 
exoesso de producção, pergruntaria ainda : por que, desde que ha ex-
cesso, continuam a comprai-o? 

-Bi houvesse excesso, si sobrasse elo consumo, com certeza não o 
comprariam . 

Si o fnzem, é porque teem >a certeza de rcvenclel-o com lucro. 
Houve, em 1882, nma baixa quasi igual nos preços do eafé. 
Si BXaminarmos, Sr. Presidente, •as estatistica·Sl -daque-11a época, 

verificaremos que a nossa producção, naquelle tempo, -orç,ava pela 
metade da que é hoje. 

Qual seria o factor da baixa naquella época? 
Excesso de producção não podi.a ser, por·que a nossa era pequena, 

relativamente á actual. 



Entretanto, apezar disso, deu-se o phenomeno, ·que perdurou por 
dous ou tres annos, e a que pudemos resistir, porque náquella época 
tínhamos o trabalhador escravo - que não recebia salarios - ao passo 
que hoje temos o colono, que exigle com toda a pontualidade o seu 
pagamento, o que é aliás justo e razoavel. · . 

N aquella época:, .Sr. Presidente, assim como hoje, tenho de mim 
para mim, que o principal factor da baixa foi a especulação. 

O mercado de café está em poucas mãos, que para auferir lucros 
fabulosos precisam obter pelo seu .. ouro ·a maior perção p.ossivel de 
moeda-papel e, assim proce.clenclo, concorrem para a baixa do cambio, 
c ele posse do papel-moeda, precisam fazer ·baixar o café para comprar 
n maior porção possível desse genero com esse papel depreciado e eles-
valorizado por elles proprios. 

Ganham, pois, duplamente : - no cambio do seu ouro, na r.ompra 
do nosso café . 

A maxima é .certa - quem compra ·do pobre marca o preço. 
E' por isso que são elles os que nos impõem as· cotações do nosso 

producto, porque precisamos vendei-o para pagar ao colono e não po-
demos resistir. · 

Em largos traços é essa, na minha opinião de productoÍ·, a razão 
ela baixa miseravel a que chegou o nosso precio·so producto . 

Antigamente os exportadores de ·café, os representantes dos 
t1·~tS!'ip e syndicatq's contentavam-se em mugir a vacc)a, dando-lhe, 
entretanto, o sufficiente para não morrer á fome. · 

Hoje não exigem só o leite, querem o bife tambem, pouco se im-
poTtando que a vacca pereça. 

Em ·Summa, Sr. Presidente, o lavr ador engorda a rez durante um 
anuo, mata-a e pendura-a para a divisão. 

· Chega o colono e leva a metade ou mais, vem ·a ·estrada de ferro e 
arrecada para si u:in dos quartos e 'Chega afinal o fisco e leva o resto. 

O cornrnissario tim o co1wo. 
De braços cruzados o lavra.dor assiste á razzia, sem poder tugir 

nem mugir, e verifica que lhe ·deixaram afinal o·s chifres, provavel-
mente para palitar os dent.es e a cauda pam divertir -se enxotando üs 
usurarios que, como moscas famintas, esvoaçam sobTe os restos mes-
quinhos da carniça ! 

Qual o remedio para semelhante situação? 
N o meu fraco entender, as providencias a adaptar são de ordem 

interna e de ordem externa. 
Na primeira estão incluídas as medidas tendentes a .habilitar o pro-

ductor com recursos para fazer face ao custeio sem deixai-o entregue 
á>~ aduncas e ferozes garras da usura, ou forçai-o a ceder o seu caf.j 
por preço miser avel e insignificante ; 

A revisão das tarifas de estradas de ferro; 
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A modificação do nosso systema tributaria, que é in·acional e anti-
economico ; 

A orgJanização de sociedades cooperativas para o fim de promove!' 
:1 venda elos cafés, quer nas praças do paiz, quer nas da Europa ou do.:1 
Estados Unidos, concomitantemente com a installação de caixas com 
o capital preciso para as operações de custeio mediante garantia de 
safras pendentes. 

As ele ordem externa resumem-se ao accorclo com a França e Italia, 
que o govemo deve promover no intuito de conseguir daquellas nações 
equitativa reducção das tarifas prohibit~vas com que taxam nas suas 
alfandegas o nosso quasi unico producto. 

E, finalmente, tratar-se ele ·augmentar o consumo, estabelecendL) 
nas principaes cidades da Europa e elos Esta·dos Unidos, fabricas de 
torrefacção e venda de café do Brazil, no intuito duplo de valorizar e 
.ele tornar conhecido o nosso café superior, actualmente vendido como 
de outras procedencias, passando como nosso o de. ínfima qualidade . 

Si conseguirmos realizar essas providencias, poderemos evitar o 
naufragio da lavoura e a TUina do paiz. 

Nesse intuito formulei o projecto autorizando o Governo a conce-
der premias de 100 :000$, aos estabelecimentos que forem montados, na 
E uropa ou nos Estados Unidos, nas condições de activarem efficaz-
mente o augmento do consumo . 

E' um sacrifício, não ha duvid·a, nas circumstancias actuaes de 
desfallecimento d·as renda,s publicas, mas sacrifício que será, clen•ro 
de prazo curto, sobejamente remunerado. 

Além desse projecto, Sr. Presidente, aproveito o ensejo de estar 
occupando a tribuna para fundamentm·;, em poucas palavras, um outro 
que reputo de grande alcance para a sorte da lavoura . 

Ninguem ignora que ·se tem d-ado, em não pequena. escala, d.os 
eentros agrícolas, a retirada de grande numero ele colonos. 

Attribue-se o caso a vaTias causas, sendo a principal a incer·te-
za de perceberem os colonos os seus saldos. 

Nas execuções jucliciaes principalmente, ficam os trabalhadoreil 
sem a menor garantia, porque os novos proprietarios das fazendas não 
se julgam obrigados a pagar salarios atrazados que muitas vezes mon-
tam a quantias consideraveis. 

Ora:, Sr . Presidente, semelhante exodo a continuar produzirá 
inilludivelmente uma crise, muito peior do que á actu·al baix:t dos 
preços - a da úllta de braços. 

Para evitar mais essa calamidade á infeliz lavoura, formulei os 
projectos que vou ter a honra: de ler e de enviar á Mesa, pedindo a 
V. Ex. que os remetta, depois de appl'ovados, á respectiva Commissão, 
para que, sem demora, interponha o seu paTecer. 
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Eis um dos projectos: 

A 1doriza o Governo a rJespenl1er até a qrwwn,tia de 1.000 :000$, em p.re-
mios de 100 :000$, qw'e serão co11Jcedlid:o;s - die U'/1'1Xl, vez og pwrc:ebla-
darnJente - ás associaçõe18 nacilonaes, q'Uie montarem, nas pr~nci
p!hes ci.clddes e11Jrop&as ou dla A m1ertica do N 01Jte, install'ações para 
torrefacçâo, rruoageml e venda de café do Bratzil,· e dá outras pro-
vidienc11as. 
O Congresso N acionai resolve : 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado ·a despender até a quantia 

de 1. 000 :000$ em premios de 100 :000$, que serão concedidos - do 
uma vez ou par·cellad.amente - ás associações na-

Projoéx:.to cionaes que montarem, nas principaes cidades· da 
Emopa ou da America do Norte - á escolha do 

Governo - instal"lações para a torrefacção, moagem e venda de eafé 
do Brazil, com capacidade minima de cinco tqnêladas diarias. 

Art. 2. 0 Os premias só poderão ser concedidos depois de bem ·pro-
\'adà a fiel execução das disposições do artigo anterior. 

Á.Tt. 3.0 O Governo fará as operações de credito precisas para a 
execução da presente lei . · 

Art . 4.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das sessões, 20 de Outubro de 1899. - A~lfredo EUis. (*). 

O Sr. Fausto .Cardoso C'*) - Sr. Presidente, iniciei as minhas 
l'Onsiderações sobre o projecto em debate, affirmando a inexaeticlã.o, 
a inconveniencia e .o perigo dos princípios, dos processos e dos actoA, 
defendidos, emprega:dos e praticados pelo Sr . Minista·o da Fazenda, na 
alta administração economica e financeira do paiz. • 

Para provai-o, firmei a medid·a das verdàdeiras e das falsa$ dou-
trinas, no conceito á luz do qual a critica as discrimina, dizendo que 
"verdaodeiras" e.1·am as ·que subiam da re-alida.de para a mente, do 
niundo objectivo para o subjectivo, do concreto para o absttacto, da 
natureza ou da :tJ.istoria paTa o espírito; e "falsas" as que, ao COI).tra-
rio, desciam da mente para a 11eahdade, d<o subjectivo para o objectivo, 
do abstrac-to para o concreto, ·do espírito para ·a natureza ou para 
a historia. · 

( *) Não con•sta da Syn9rpse da .Camara o >andamento do rproj.ecto. 
( ••) 2• discussão do ;proJecto .que or~a ··a receita geral da 1Repu1blica. 
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Guiado pelas circumstancias que se repetem em todas as pro-
ducções intellectuaes do ·S1·. Ministro dmi Fazenda, (*) consegui re-
montal' ás· doutrinas de que se. lhe saturou o espirito, e, ahi, geraram 
esse pendor irresistivel pelo principio da não intervenção do Estado na 
sociedade, essa visão clara dos symptomas das cousas e essa lamenta-
bilissima confusão da idéa de causa e effeito, que lhe caracterizam o 
pensar, o sentir e o ·querer. 

Tambem, estriba-do em seus actos como profissional, como <lidadão 
e autoridade, puz em evidencia, 4_ luz, ·a sua vontade ferrea e insub-
missa a solicitações ·do meio, :aos dictames ·ruru moral, ás conveniencias 
da política, ás .exigencia,s do direito e aos interesses da sociedade; mos-
trei, vi~Sivel e palpavel, o seu caracter empedernido, aJspero, ·anguloso, 
agudo, por essencia e condição social, pois, assim nascido, elle assim 
se CDnservou e se manteve, por não Bentir jámais nem :as influencias 
da sociedade, nem as da família, ·que, umas e outras, modelam e re-
modelam a alma humana. E, finalmente, pintei-o intellectwaJmente, 
como um espírito saturado e, emocionalmente, como um g1ranito de 
fórma humana. 

Uma intelligencia saturada quer dizer uma intelligencia profun-
da, completa, absolutamente infiltrada de ceTJtas e determinadas no-
ções, incapaz de modificar-se ao influxo de outras idéas, em equilíbrio 
estavel, parada, immovel. E quando uma intelligencia, em tal situação, 
se acha ao serviço de um caracter, assim ferreo e inamold:avel, o espí-
rito que os synthetiza tranca-se ao mundo real que o sitia, e não 
póde comprehei:fder a linguagem dos fa-ctos, para os concentrar logica-
mente e extrahir a doutrina que elles enuncíam. Tem de, á imagem dos 
que aconselham uma só receita para todos os doentes, sobrepôr, violen-
ta ou artificialmente, aos phenomenos, cuja significação não compre-
hender, a theoria que lhes enche a cabeç·a. 

E' o que acontece ao Sr. Ministro da Fazenda, que, intellectu.al-
mente, saturado de conceitos falsos, e, emocionalmente, petrificado por 
essencia, pela idade, pela posição social e pela fortuna, não póde com-
preJ:lender a situação economica que lhe .compete estudar .e re3olver, 
E o não póde, porque elle já tem, na intelligencia, uma doutrina feita 
e acabada, e, na vontade, uma conducta pre-tragad·a. 

Esta é,- a priori, a prova de que é falsa a doutrina do Sr. Ministro 
da Fazenda, de que são inconvenientes os ·seus a·ctos. 

Em relaç~o a estes. e ás medidws que se derivam de seu caracter, já 
mostrei na analyse que fiz de seu acoordo com o Banco da Republica, 
quanto foram despoticas e contraTÍas á lei, a:o direito, á moral e aos 
interesses nacionaes. 

Agora, ,vou mostrar que os seus princípios e os seus processos de 
administração economica e finai).ce'Íra resultam, como alleguei, do erro 

( •) O Sr. Joaquim !Murtlnhu. 
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que lhe produziram no espírito duas venlades diversas: a de Hahne-
mann e a de Spencer; erro de onde se deriva a lamentavel confusão da 
icléa de ·causa e effeito, que já notámos em suas producções intellectuaes, 
e vamos encontrar, da maneira mais clara e evidente, estampada nas 
formulas em que elle diz ter condensado as causas das nossas crises 
cconomicá e financeira. 

Abramos o seu Relatorio: 
Dizem as palav:ras que lhe abrem a Introducção, dirig~'da \aO 

Presidente da Republica . 
Diz elle: 
"No Relatorio que tive a honra de apresentar-vos o ·anno passado, 

analysando as circumstancias ·que determinaram a nossa crise eco-
nomica e financeÍl·a, condensei todas as suas causas nestas tres for-
mulas: 

- Discordancia entre a producção do café e seu consumo, deter-
minando a reducção do preço ·<laquelle genero, e, como ·consequencia, 
o empobrecimento da lavoura e do paiz; 

- Discordancia entre a nossa riqueza annual em ouro, repre-
sentada pelo valor da expoa.,tação· e a massa de papel-moeda inconver-
tivel em circulação, produzindo reducção do preço do papel, baha do 
cambio, empobrecimento da circulação nacional; 

, - Discor·dancia entre a receita e a despeza federal, produzindo 
deficits orçamentarios, novas emissões, novos empre-stimosf, e, como 
consequnecia, o descredito no exterior." 

E' irrisorio. Quem podeúa acreditar, si tal aqui não es'tivesse es-
cripto em lettras bem impressas e em máo portuguez, que um ministro, 
acclamado financeiro e estadista, seTÍa capaz de affirmar que as causas 
da crise economica e financeira do paiz sejam as discord·a;ncias que se 
observam entre a producção e o consumo do café, entre a nossa riqueza 
annual em ·ouro e a mas.sa do papel-moeda inconvertivel, entre a re-
ceita e a despeza? Quem? 

O SR. BARBOSA LIMA - Todavia, é uma synthese intelligente. 
O SR. FAUSTO CARDoso - Em que? Não rlei. Mas V. Ex. me ha 

de permittir que lhe não attenda já aos aparte.s. Confesso que elles me 
honram e podem esclarecer a ma teria que discuto. Tenho, porém, de 
atravessat g~argantas estreitas, passagens difficeis, e me não quero 
desviar. 

Depois, entrarei em alto mar; então, sim, tomar-lhe-hei em con-
~deração a.s ponderações, e responderei ·ao fogo dos couraçad-os que, 
<:ont'ra mim, entenderem vomitar . 

O SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
O SR. F A usro CARDoso - Düscordancia entre phenomenos quer 

c!izer desequilíbrio entre as f orças que os determmam; desequilíbrio 
significa rompimento de um equilíbrio anterior, instavel ou estavel, 
pela influencia de causas proximas ou remotas; - e tudo isso mostra 
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que discordancia é effeito e não cau.Siai, e, no 'caso vertente, que a.s dis-
corda:i:tcias registrad-as não são as ·causas da crise, são manifesta!,lões 
della, são seus symptomas, a propria crise revelada. 1 

Si o Ministro da Fazenda fosse um espírito educado logicamente, 
e não um espírito saturado dos processos de duas scieno:ias que se 
repeill:em na pratica, a hpmceopathi.a e a sociologia, antes de affirmar 
tão monstruo.so absurdo, perguntaria, de-ante dle.ssas dJ.EJco~d!ancirus: 
J)Or que se deu essa desproporção entre a producção do café e o seu 
co'Jllsumo; entre o valor em ouro de noS<sa exportação e a massa do 
papel-moeda; entre a receita e a despeza publica; e, assim, chegaria, 
por certo, ao conhecimento das causas da crise e dos remedio.s para u 
combater; remedios e causaS\ que, :si tiver tempo, revelarei adeante, 
para satisfazer ao meu honrado collega por S. Paulo. 

Mas não, S. Ex. é, ao mesmo tempo, homreopatha e sociologo; 
como homwopatha, elle divisa os SJl.Ilptomas; como .sociologo,. buSJCa-
lhes as causas . E, como <Í seu espírito, saturado pela pratica da scien-
cia de Hahnemann e pela leitura da philo:sophia de Spencer, não 
o deixa descortinai-as, elle· confunde o proprio facto da crise com as 
suas causas, e, em sua cegueira, .se atira a estabelecer a pulso, violen-
tamente, a concordancia perdida dos phenomenos economicos e finan-
.ceiros, combatendo ·desást1·adamente os \Symptomas de um mal, que, 
para ser conjurado, precisa ser atacado pelas raizes, em sua•s fontes de 
origem . 

E' o que elle diz : "Collocada neste terreno, a solução da questão 
economico-financeira, entre nós, só se podia encontrar no restabeleci-
mento da concordancia daque1les elemento:s, r.eduzindo a px·oducção do 
café e augmentando o seu consumo, reduzindo a massa, do papel-moed:a 
e aug:mentando o valor da ex_Rortação, reduzindo a despeza publica e 
augmentando :a receita." 

E' admiravel. Ha mais café que ·Consumo? Reduza-se a produ-
cção. Ha mais pa·pe1 que riqueza? Queime-se o .papel. A despeza é 
maior que a receita? Co1rte-se a despeza. Pobre victima das proprias 
i llusões! 

Tal medida é, no fundo, a mesma que a humanidade primitiva 
empregou paim vencer :a crise pl'Oduzida pelo crescer incessante das 
boccas e o decres·cer continuo dos productos naturaes do solo. Incapaz 
de intervir intelligentemente pa:ra lhe augmenta:r a producção, eliminou 
o excesso de boccas, destruindo üs velhos ·como· elementos imprestta:veis 
para a lucta, e as crianças femininas, como in&trumentos perigosos de 
reproducçã•o futura. H:a mais boccas que alimento? Eliminem-.se as 
boccn:s. Ha creaturlas que se nutrem e não combatem? Que morram. 
As mulheres augmentam pela reproducção o numero dos consumido-
res? Que desappaTeçam. · 

Não é outra ·a política do Sr. Murtinho, reduzindo o café, CJ.Uei· 
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mando o papel-moeda, augmentando os ímpostoSI e cortando desnor-
teadamente as despezas para resolver a crise econ:omiCia: e financeira. 

Ah! si elle soubesse que a pavorosa crise economica dos começos 
humanos produzida pelo augmento de bo0cas e pela diminuição doe 
productos naturaes do solo, não foi, nem podia ser resolvida :velo par-
ricídio, infanticidio e outros p1·ooossos de elimina<}ão, mas pelo accres-
cimo de producção consequente da descoberta da agricultura, elevar:-
se.:hia naturalmente um ·pouco mais da sua concepção rasteira, e, ·em 
vez de se preoocupar com os seus p-rocessos de eliminação pela l'c-
ducção ·do café, .pela queima do p~pel e pelos córtes orçamentarios, vol-
veria as vistas pa-ra a ·o-rgani:z;ação e aproveitamento do trabalho, que 
é a grande vertente de onde brota a riqueza que valoriza a moeda dos 
povos, e lhes equi1ibra os .orçamentos . . 

Eis ahi a obTa da ·confusão, que, no espiTito de S. Ex., fizeram 
a intuição .sci:entifica de Hahnemann, que, para chegar á cura de um 
mal, dispensa ·a indagação de suas causas, e a philosopl).ica de Spencer, 
que, para ehegar á verdade social, 'a exige, como necessaria e indispen-
savel. 

Uma vez eviden:Ciado que as discordancias assignalada.s pelo Sr. 
Ministro não sã·o as eausas da crise economica e financeira, ma·s a pro-
pria crise revelada, os symptomas d.o phenomeno que se manife-sta; 
uma vez prov1a:do que os seus princípios, os 1seus processos, a sua dou-
trina economica e financeira, Tesultam do erro de onde se del"iva a sua 
confusão da idéa de causa e effei.to·, que aç:abámos de registrar,. da 
maneira mais clara e evidente nas fórmulas dü seu relatorio, pass . .l 
a mostrar, isoladamente, em eada uma dessas fórmulas ·como os pTin-
cipios e os processos de que se acha 'saturado o seu espírito s·ão contra-
rios á realidade econom]ca e financeira ·do paiz, á crise que S . Ex. 
pretende resolver. 

A prim~ira formula é esta : 
"Discordan:cia entTe a producção do café e seu consumo, deter-

minando a l'educção do preço ·da•quelle genero, -e, como consequencia, 
o empobrecimento da lav·oura do paiz." ' 

Eis aqui uma cousa que ninguem sabia : que a hyperproducção do 
café .trouxera, como consequencia, o empobrecimento da lavoura do 
.paiz; isto é, ·da lavoura da canna, do algodãiO, do cacáo, do fumo, di 
Lorracha, do milho, de todas as modalidades da vida agJricola na·cional. 

Ou pensará S. Ex. que no Brazil só se cultiva o café? 
De um ou de outro modo, a sua affirmaç·ão é infantil. 
Deixemos, porém, de lado essa questão, e passemos á que importa 

ao debate, e é a seguinte : a d'iscordanciJa ene1·e a pro.oocção do cwfé . 
e seu corvsumo determinou a redu-cção do preço d'aqwe~le genero? 

E' falso, é fal&issimo. 
Para que a ·discor.dancia entre a producção e o consumo do café 

fizesse baixar o preço deste, era mistér que a sua producção fosse maior 
que o seu eonsumo; e isto não é exacto, porque, ao contTario do que 
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affiTma o Sr. 1.1:inistro, a producção do café no mundo _ é inferio-r ao 
seu consumo. 

Prova-o uma estatística organiza-da pelos S;rs. W. Schrepper & C., 
de Rottel'dam, publicada em 14 de Janeiro do anno corrente, no Bo-
letim da Oo.rrrespor~ilencia, do Havre, e constante de um p1'ecioso opus-
culo do meu honrado collega~ Sr. Elias Fausto. 

Por essa estatisti·ca, verifica-se um total de 14.716.000 saccas 
solicitadas pelo consumo, contra 14 : 365.000 fornecidas pela p1'odu-
cção, o que dá um deficit _de 361. 000 saccas de producção. 

E', pois, evidente que, si a pr·oducção do café augmentou extrao'l'-
din.ariamente ·de 1895 a 189'9, o seu consumo ougmentou em es.cala 
mawr. 

Em 1895, a producção foi de 696 toneladas e 841: mil kilos; em 
1896, de 641.895; em 1897, 802.647; em 1898, de 968. 670, e em 1899, 
14.355.000 saocas; mas o consumo augmentou em propoTção maior, 
pois, sendo, em 1896, de 12.000.000 de saccas, passou a ser, em 1897 ~ 
de 14.716 .000, augmentando assim 2.176.000 s::tecll'S em tres annos; 
proporção que se não encontra na producção do café de 1896 e 1899. 

Portanto, é falsa a proposição do Sr. Ministro da F azenda, quan~ 
do dfirma ser maior a producçã·o que o consumo Ido café,1 para attri-
buir a reducção do preço deste a um excesso de genero. E, si assim 
é, a sua medida, reduzindo a producção do café .para o valorizar, foi 
erradissima, prejudi~ial e contraria aos interesses economico~ da nação. 

O SR. ELIÀs FAUSTo - E' que, quando o Sr. Ministro da Fazen-
da tomou essa resolução, ain,da não estava publicada essa estatística. 

ü- SR. FAUSTO CARnoso - Não. E' que · o Sr. Ministro -da Fazenda 
tem o vezo de fazer aereaménte affirmações taes. 

V. Ex . , para escroever o seu livro, deu-se ao trabalho de exami-
nar e ·colher os dados. precis.os á documentação da verdade -qule se 
propunha demonstrar, que é, -sinão erro, que o governo francez, se su-
jeital"Ía, apezar de suas ameaças, a deixar entra11 o nosso café em seu 
paiz, sem lhe augmentar os direitos aduaneiros, ainda mesmo que lhe 
oppuzessemos aos productos tarifas duplas. 

Mas, o Sr. Ministro, no intuito de elevar o preço do nosso café 
a reduzir-lhe a producção, não se preoccupou em sab(!r si o conS'Ilmo 
era maior ou rp_enor que esta, não se deu ao trabalho de colher dados 
de especie alguma. 

Accresce mais: essa estatística, e, como ella, o opusculo de V. Ex., 
appareceu muito antes do relatoTio do Ministro. Este, portanto, não 
9. podia ignorar. E, si a ignorasse, não devia tomar ·a grave resolução 
de reduzir a producção do nosso principal g,Jtmero de exportação, sem 
o mais reflectido exame. No entretanto fel-o, sem ao menos indagar 
dos que o cercam do que ia pelo mundo em Telação á offeTta e procura 
desse producto. 

Mas taes leviandades lhe_ são habituaes. Elle tambem fez a affir-
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mação de que temos direito ao cambio de 11 1\2, e, como esta·, outras 
identicas, que só podem e devem ser feitas sob ·a base de esta:tistir.as 
sérias, e nós não as - temos. Cabe-lhe, por isso, a censura do nobre 
Deputado, Sr. Serze·d.ello 'Corrêa, que, desta tribuna, allegou, não ha 
muitos dias, não sk3 potdier fa.zer juizo segu1~0o em assru.m'rP'tos ~(JJeS, de"' 
pendentes de est.a~tica,s, que não te1nos .absolutamente. 

A conclusão, portanto, a tirar-se, não é a de que .a Sr. Ministro 
tomou taes medidas porque essa estatística não estava publ~cada; é a 
de que elle pensa e procede levianamente; a de que ·a sua doutrinia, os 
seus processos e os seus actos decor.rem de um espirito eivado de erro, 
e vão, á semelhança das aguas de uma enxurrada, alagm· a producção 
nacional, matando-a .. 

E já que o nobre Deputado por S. Paulo me desviou a attenção 
para estB ponto, dir-lhe-hei de passagem que o Sr. Ministro da Fa-
zenda se attribue a gloria de haver prestado ao paiz -o grande serviço 
de conseguir da França e ·da Italia a diminuição de impostos sobre o 
nosso café, quando, -si alguma .gloria ha nisso, ella pertence ao honrado 
collega a que me rdiro . 

Ouça o nobre Deputado por S. Paulo o que diz o Ministro: "De 
seu hdo, o Governo agindo na esphera que lhe é . propl'ia, promoveu e 
consegmiu, com a diminuição dos impostos sobre aquelle genem na 
França e na Italia, facilitar a circulação do ·café naquelles paizes, 
co·opeTando, assim, com os lavradores na grande obra da valorização 
do nosso principal ,producto de exportação. O resultado de todos esses 
esforços já se faz sentir : o preço -do café elevou-se de modo· accentuado 
e, ainda que .essa elevação não vá além, como tudo faz suppor, o valor 
da nossa exportação poderá attingir este anno a J34.000 .. QOO esteTlinos." 

V. Ex. ouviu? Pois bem. Em seu trabalho, a que, digo com a 
maior justiça, presidiu grande ponderação, disse-o e o demonst·rou o 
meu illustre collega, que essas medidas ·seriam tomadas pela França e 
pela Italia necessaria e fatalment~. 

E' precizo dizer ainda que, nesta questã-o, o nobre Deputado, hoj8 
victorioso, foi combatido, •aqui, pelo S.r. Serz.edello Corrêa e, lá fôra, 
pelas grandes e pequenas figuras do nosso commercio, que diziam ser 
isto impossível. P,ois bem, agora que os factos vieram· collocar a razão 
e o triumpho do seu lado, o Sr. Ministro, que pertencia á on<ia dos 
seus adversarios, veiu, depois da victoria, chamar a si essa gloria, di-
zendo que a .questão foi resolvida pela sua sabedoria diplomaticaJ 
qua·ndo o illustre Deputado por S. Paulo affirmara muito antes, na tri-
buna e na imprensa, que o facto se daria nece.ssariamente. 

O SR. ELIAS FAUSTO - A Commissão ·de Tarifas andou inteira-
mente de accôrdo com o Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. F Ausro CARnoso - Semp:re o ouço affirma; o seu accôrdo 
com os Ministros. H a poucos dias, tratando-se do Orçamento .do Ex. 
terior, do qual V. Ex. foi relator, ouvi-o declarar que, incluindo neste 
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o consulado de Trieste, o havia feito de harmonia com o Ministro res-
pectivo, quando .a proposta deste e-ra contraria á creação ou conoorvação 
desse consulado. 

O SR. ELIAS FAUSTO ~ Mas o Ministro ficou, depois, de accôrdo. 
O .SR. FAUSTO CARDoso - Naturalmente o da Fazenda, a quem 

V.. Ex. transfere -agora generosamente a gloria de diminuição dos 
impostos aduaneiros sobre o nosso café, na França e na Italia., fez o 
mesmo. Ficou de accôrdo com V. Ex. E' cm·io:fo. O nobre Deputado 
por S. Paulo está creando um novo methodo de governismo: partilhar 
com os Ministros as proprias glorias. Não serei eu quem, neste caso, as 
ve,nha defender em seu favpr. 

O SR. I3RICIO FILHO - Nosso collega por S. Paulo é excessiva-
mente modesto e generoso. · 

O SR. FAusTo CARDoso - Dizia, antes da dig1ressão -que finalizei, 
que o Sr . Ministro da Fazenda, para augmentar o preçq do nosso 
café, lhe diminuiu a producção; e isto sem necessidade, porque, enca-
rada a questão no vasto -quadro do commercio internacional, a pro-
ducção desse genero era e ainda é men:or que o seu con1mmo, conforme 
v demonstrei numericamente. 

E' verdade que, apeza1· de haver o consumo augmentado de 1895 
a 1898, o preço do café não augmentou proporcionalmente, como era 
natural; ao contrario, baixou de 93 francos por 50 kilos, que, na média, 
tinha em 1895. para 71 francos, em 1896; para 47,25 francos, em 
1897; 37,5 francos em 1898, e 34,25 em 1899. 

Quaes foram, pois, as causas desse depreciamento, si não houve 
exces.so de producção, si o consumo se manteve além desta 1 

Vejamos . A estatística que se vae ler indicará o caminho •a ooguir 
na indagação dessas causas. · · 

ESTATISTICA DA PRODUCÇÃO DO CAFE' NO BRAZIL E EM OUTROS PAIZES 

Total da produ- \ I De O'Ut?'08 \ Aug~ne11;to_ ou di"· 
ANNOB cção (1 .000 kilos)l Do B'l'aail m~nu•çao em 

toneladas paizes I .?'elação ao total 

1893 -- 1894 •.... 586.897 43,7% 56,3% 

1894 - 1895 ..... 696.844 56,3% 43,7% + 18,7% 

1895-- 1896 ...• . 641.895 51,8 % 4.8.2% - 7,8 % 

1896 -- 1897 ..... 802.647 62,4% 37,6% + 25,0% 

1897- 1898, ... . 968.600 63,3% 361% + 20,6% 

225,31 220,19 
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Vê-se, por ahi, que a porcentagem com que o Brazil entrou na 
producção geral do café ·seguiu de 1893 a 1898 uma linha ·crescente, 
e a d·os outros paizes em relação a este uma linha dl'!crescente .. Assirn, 
de 1893 pa;:ra 1894:, o Brazil concorreu com 43,'7' %' da producç~o 
desse anno, e os outTos paizes com 56,3 ·%; no anno de 1894: a 1895; 
entrámos com 56,3 olo contra 43,'7 olo dos outros paizes e, afinal, 
de 189'7 a 18'98, quando a prodwcção se elevou a quasi um milhão 
de tonela·das, concorremos com 63, 9 % -contra 36, 1 % na p1•oducção 
geral . 

Mas esse e:x:cesso da producção nacional não influiu, nem podia 
. influir, na baixa do preço, poTque este excesso ficou, como se viu, 

a quem ·do consumo. 
No em tanto, é incontestavel, o nosso café baixou, -chegou ao ma-

ximo do depreciamento, 'apezar da superioridade do consumo sobre a 
producção geral . 

O SR. EsMERALDINo BANDEIRA - E' um caso de e:x:cepção á lei 
da offerta e da procwra. M.as essa excepção deve ser ápparente. 

O ·SR. FAUSTO .CARDoso - Perfeitamente . 
E o meu illustre collega vae ver a razão desse facto, que, como 

diz muito bem, importa em uma transgressão apparente da lei da 
offerta e procura; vae ver a razão .que o Ministro não descobriu, e, 
poT 1a; não descobrir, atirou-se a reduzir arbitrariamen,te á nossa 
producção. 

Em seu Telatorio de 1898, disse o nosso consul em Liverpool, Te-
ferindo-se ao preço do nosso café em Inglaterra: - "0 anno que 
acaba de findaT (1898) foi notavel pela baraúeza consequente da abun-
dauci'a das qualidades inferiores dos cafés- do B1·azil . " 

Deu-se, porém, o mesmo com o café das owtras procedencias@ 
Não . E ·a prova está nos preços officiaes publicados pela Se-

:~retaria de Estatística dos Estadüs Unidos da America, dando o valor 
médio, por libra, do café, ·durante o mesmo anno . Ahi, vê-se: o café 
de Venezuela ao· preço médio de 9. 80 centavos, e o nosso por 6. 22, 
isto é, 58 %' menos que aquelle; o de Guatemala por 12 centavos, ou 
93 % mais caro que o brazileiro; o de Haiti por 59 .5 % mais caro que o 
nosso; o do Mexico poT 10 . 37 centavos, contra 6. 22 centavos ou 
66 o lo mais ·que o nosso; o de S. SalvaodoT por 56 o lo mais que o 
nosso; o de Oost:a Rica, por 14:.24: centavos ou 128,9 % mais caro 
que o nosso; o da Oolumbia por 11. 40 centavos, ou 88,3 . % mais caro 
que os de Porto Rico, S . Domingos, Honduras1 Inglezas, Cuba e 
Hawai valendo o dübro, o triplo e mais, que o café braúleiro. 

De tudo isto se conclue que a crise do café se limitou 'ao Brazil. 
E por que? Porque desceu tanto o preço do uosso café, si, no mundo, 
o cousumo dessa mercadoria era maior que a producção? 

Naturalmente, causas especiaes devem ter concorrido para esse 
resultadio . 
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E essas causas teem sido largamente examinadas· e discutidas, e, 
hoje, estão plenamente acceitas como as que produziram-o depreci'a" 
mento do no.sso café no.s ceutTOs importadores. São eUa:s: a mistura 
das varias qu.alidades exportadas; o pessimo acendicion•amento·. do 
genero, transportes e baldeações repetidas, e princápalmente a espe-
culação sem limites, desenfreada, dos intermediario.s. 

Leiamos sobre isso o fasciculo n. 7 da Sociedade N acionwl de 
A[]1-icultttra : 

"Nos merc:ldos estrangeiros, o café do Brazil é jülgado em qua-
lidade pelo typo que dá a mistura ou liga, e não pela qualidade real 
que tem esse producto, q:nando sahe das fazendas. 

"A mistura do bom café com outros de qualidade inferior, e com 
maior ou menor quantidade - de escolha - é o processo seguid'o 
entre nós para a formação dos diversos ·typos. E' uma exigencia d·o 
compraJor. 

"A - escolha -- além de ser o café de apparencia desagrada-
vel, traz os prejuízos da imperfeição no . preparo e os inconvenientes 
de todas as qualidades más que adquire, desde os terreiros da fazenda 
até o momento em que entra nos armazens do ensaccador, pa1·a as 
operações da liga ou mistura . 

. "J~sta mistura do café no Brazil, afim de obter-se uma especie 
média de café, conforme exige o exportador, misturando, por exem-
plo, uma regular, uma segunda 'boa e uma escolha para ter o typo 
ordinario, já disse em 1885 o illustrado viajante hollandez Dr. O. 
F. Van Delden Laérne (relatorio que apresentou ao governo do seu 

· paiz, sobre a cultura dó r-afé na America, Asia e Africa): 
"E' a maior injuria contna1 os ensaccadores aos olhos .dos fazen-

deiros, que antes haviam tid,) tanto cuidado em igualar o seu pro-
dueto. Elle acredita que os ensaccado.re.s estragam o seu café. 

"Por sua vez, o~ ensaccadores que ainda teem de supportar os 
gast0s com o preparo dit liga, não podem pagar o valor real do café 
que veiu . da fazenda cuidadosamente escolhido. E deste modo, accres-
centa o illustre viajante, o fazendeiro soffre as consequencias desta 
operação commercial." 

"O professor Luiz Oout:y, lê-se ainda no fasciculo, nos informa 
que em 1878-1879, no Havre, foram negociados cafés enviados dire-
ctame11te pelo Olub da Lavoura de Campinas, obtendo as ultimas 
partidas 10 % mais do que qualidades analogas de Santos, e bastava 
a marca do club em um sacco para que fosse immediatamente com-
prado ~~m ser aberto E· só pel o_. exame da amostra. 

"Os poucos ty.pos de cafés expedid-os para o Havre em 1878 foram 
julgados muito perfeitos, <>, entre elles, foram deparadas fórmas em 
tudo comparaveis com as melhores . de Bourbon, 1vfartínica, Oeylão 
e Java;'' 
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"O Brazil, lê-se ainda no mesmo fasciculo, reproduzindo o pro-
fessor Ccuty, é Úm g:t·ande productor de excellente café, injustamente 
mal conhecido, ·diz o· illustrado professor,. e conclue o seu relatorio 
a·conselhando remessas directas e reducção do numero de interme:. 
diarios. '· 

Do mesmo modo pens·a -o professor Laérne, conforme esse do-
cumer:to, o qual diz que o unico meio do café brazileiro collocar-se, 
como é de justiça, no~ contras consumidores, pela excellencia de suas 
qualidade>:, 0 evitar as ligas ou misturas. 

" (Lendo) O caff.J no Brazil soffre o processo da mistura, para 
a formação d'os differentes typos, unicamente para ser expo.rtado, 
porquanto nos paizes importadores, esses mesmos typos são desfeitos 
por uma cuidadosa s~paração das differentes ·qualidades, para que 
as 7UClhorr.s qualidades possam ser ·entregues á especulação dos cen-
tros col1Sumidores, como café de outros paizes producto.res já vanta-
josamente conhecidos. 

"De~t'arte, o producto snperior do Rio e de Santos é vendido 
frequf'ntemente como o café Java ou Ceylão. 

"Kfto é, portanto, sem razão que attribuimos, em grande parte .. 
a cl~svalorização elo nosso café a esse processo conclemnavel de -
misturar - que só aproveita á especulação 'commercial de alguns 
em troca ·do prejuizo certo de muitos e do desc.redito de um paiz 
inteiro, victimado pela falsificação do principal producto ~ base das 
suas f.ran13accões internaciona·es." 

Em artigo puhliJado em um dos. numeras do J m·>T/)al do Com-
me?·cio do anuo passado, sob o titulo - Ensaccamento ·ao café -
o Dr. J. Carlos Travassos, depois de pedir que se estude a infbeneia 
do tecido e da materia textil empregada nos envolucros sobre a essen-
cia aromatiea do café, ·diz: - "A -aniagem é uma companheira inse-
pa1~avel que segue o nosso ·café como uma alma damnada que o 
obsecca, desdf a casa da machin.lil até que elle seja' tragado, em falta 
de melhor pelos seus apreciadores. 

"E' preciso que, quanto antes, se'ja expulso por uma! vez esse ini-
migo cruel, que .sorrateiramente róe ha muitos ann:os as nossas entra-
nhas financeiras e que ·até agora, por ignorancia, nós o 1a:cariciaramos. 

"Para .su·bstituil-a não precisamos recolTer 'ao e·strangeiro, temos 
entre nós a fibra por excellencia, que nenhuma outl'la: será ·capaz de 
substituir, e que produz remuneradoramente em todos os Estados da 
União: o algodão." 

Eis, Srs. Deputados, o que, a 1·espeito das causas de que fallei, 
enunciam as autoridades sobre a ma teria; autoridades reunidas neste 
fascicnlo da Sociedade N acionai de Agricultura pelo Sr. José OaTlos 
de Carvalho. 

Um amigo meu, pessoa de alto criterio, e ele quem se não póde 
duvidar, achando-se r:a Suissv., viu em uma vitrina de amostras de · 
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café, ·café evidentemente do Brazil, designado como procedente de 
Java e 'Ceylão, etc., e, indignado, disse: Ma<S esses cafés são ·do Brazil! 
Respondm·nm-lhe: sabemos; mas o que aqui chamamos do Brazil é 
aquell.e. E apontou-lhE> amostras do café, que, em nossas fazendas, 
se chamam - esc01lha ! 

Tudo isso mostra bem claramente que as causas da depreciação 
do nosso café são, não o exresso de producção sobre o consumo, so~ 
nhado e aereamente propalado pelo Sr. Ministro, mas as que enunciei 
e das quaes resultou a desmoralização e o depreciamento do genero 
pela mistura, máo Rcondicionamento, transportes descuidados, bal-
deações repetidas, etc. 

· Para o Sr. Ministro, porém, só uma causa existe: a hyper-pro-
ducção. E disso, elle, que não possue em dóse alguma visão de causa-
lid ade, mais se convenceu, quando viu que, reduzida a producção do 
café, o seu preço se elevou, e, como diz o autor dessa reducção, attri-
buiu o miraculoso resultado á sua Taranhda cu.bensis economica. 

Puro engano ! A causa da recente elevação do preço do café não 
foi a sua decantada rcducção de producção, foi, ao contrario, um alar-
gamento inesperado de consumo, trazido pela guerra do Transvaal, 
para onde o governo inglez, desde o começo della, tem feito grandes 
remessas, e pela de Cuba, que nos fez da Hespanha um consumidor 
de caft:, por ter este paiz perdido essa ilha de onde o recebia. 

E esse Ministro, apezar de tudo isso, pensa que andou acertada-
mente intervindo para reduzir a producção do café, já por si, já pelo 
braço do Sr. Modesto Leal, que, se locupletando, sequestra as fazendas 
dos proprietarios panlistas e mineiros ! 

Eu vou, porém, mostrar as consequencias funestas que hão de 
resultar de suas medidas nesse sentido. - Med.idas do Ministro. 
E para isso vou estudar as causas do excesso de producção e do depre-
ciamento do nosso café. 

São varias as causas da hyper-producção do café entre nós. Del-
las, assign3larei •as S8guintes : o grande preço que esse geuero, desde 
algum annos, adquiriu nos mercados consumidoTes, a disposição do 
sólo e do clima para a culttrra de café, ell} diversas partes do terri-
torio nacional, a attracção irresistivel das actividades agrícolas em 
virtude desses lucros excessivos, a conveTgencia daquellas para 0s 
pontos adaptad·::>s e a adaptaveis á sua lavoura, e a canalização das 
correntes immigratorias para esses pontos. Todas essas circumstan-
cias actuaram, successiva e simultaneamente, para o augmento da 
próduc~ão do nosso café. 

A elevação do preço e o lucro crescente dos que o pro.duziam, 
attrahi l'am de todos os pontos indivíduos qúe se desfaziam dos seus 
bens pelo que podiam apurar, no pensamento de irem entregar-se, 
nos logares proprios, á cultma do café. Por força dessa attracção, 
os terrenos já aptos a essa cultura foram comprados por alto preço· 
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e os adaptaveis a ella foram cultivados. O immigrante, aos enxames, 
derramou·se por esses logares. 

Terras que se não desconfiavam proprias para essa producção 
foram, ao sul e ao norte, cobertas de cafésaes; lavouras diversas e 
prosperas foram em muitas partes destruídas e substituídas por ella. 
Deram-se premios, e ainda hoje se dão _nos Estados, a quem culti-
vasse e colhesse uma certa e determinada medida desse pro-dueto. O 
Brazil cobriu-se de café. A Bahia exp"orta quasi um milhão de sacCJas; 
a Parahyba já exportou 400 mil saccas e hoje deve exportar muito 
mais. O Ceará tem 14 leguas cobertas de café, o Maralihão diniinuiu 
excessivt>.:nente a sua importação, actualmente quasi nulla; no Pará 
acaba de ser pago um premio a um lavrador que plantou mais de 
4.000 péa. 

Em Sergipe, que não é citado entre os centros que o produzem, 
a producção vae além do consumo; já o exporta para os sertões da 
Bahia e exportal-o-ha, certamente, em breve, para pontos mais dis-
tantes. 

Nes~0 Estado assisti ás primeiràs manifestações da febre produ-
zida peles lucros do plantio do café em S. Pau1o; vi crescer nos espí-
ritos, dominando-os, a mania de se possuir na então província dt! 
R Paulo uma fazenda; vi, uns após outros, homens enraigados á 
terra peb. família, pela propriedade, pelo habito, quebrarem todos 
esses laços e sahirem em busca do bezerro de ouro, para sel'em, diziam 
elles, fazendeiros de café, porque, então, fazendeiro de café, queria 
dizer Oreso. 

E essa febre e essa mania lavraram como uma epidemia por todo 
o paiz. A preoccupnção constante do agricultor era libertar-se da 
lavoura da canna, do algodão, do cacáo, dos cerea~s, em que mom·e~ 
javam, para se enriquecer com a do café. E este se plantou, se colheu, 
se vendeu e se exportou, ma~, plantou-se rotineiramente, colheu-se 
gros;seiramente, vendeu-se sem eríterio e, o que é peior, exportou-se 
a granel, de ' eambulhada, misturando-se typos diversos, qualidades 
differentes, e acondicionando-se pela peior fórma e pelo modo mais 
prejudicial ao genero, já deteriorado pela cultura, pela colheita, pelo 
preparo e pt'la misturn. 

Não havia a menor preoccupação de qualidade; a questão era 
de ql.).antidade e de lucro; produzir muito, embrulhar, remetter e 
vender. Eis o que faziam os productores. 

E os compradores? Estes misturavam os generos recebidos de 
pontos e proprietarios diversos, embrulhavam-n'os de novo, exporta-
vam-n'os e os revendism. 

O ~R. CINCIN.A.TO BRAGA - O nosso café bom vae tambem para 
a Europa, mas é lá vendido com outro nome. 

O SR. FAUSTO CARDoso - Foi o que aCJahei de dizer e demon-
stra!". Parece qne V. Ex. não me tem ouvido. 
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O SR. CrNCINATO BRAGA - Mas lamentar isto é simplesmente 
uma questão de vaidade ... 

O SR. FAUSTO C~\Rnoso - Questão de vaidade~ 

O SR. CrNCIN:A.TO BRAGA - V. Ex. cortou-me a consideração 
que ia fazer. Eu dizia que. isso póde interessar muito e muito a vai-
dade rommercial de rada productor. 

O S1~. FAUSTO Ü.ARnoso - }\fas não é só questão de vaidade; 
é tambcm de grande interesse material para o productor. 

O SI{. CrNCINATO BRAGA - Estou a fazer a minha consideração, 
e V. Ex. não quer consentir que eu a acabe. 

O SR. FAUSTO CARnoso - Acabe. Esperarei . 
O S1t. CrJ,'<CINATO BRAGA --· Concordo com V. Ex. em que isso 

póde interessar a questão, mas não aproveita ao facto da demonstra-
ção de V .. Ex., porque as qualidades boas dos nossos productores de 
café vão para a Europa e são pagas aqui para poderem ir para lá; 
portanto, o dinheiro ouro que valem essas qualidades é pago aqui 
conforme ellas; não h a, pois, prejuízo. 

O SR. FAUSTO CARDoso - Entendo, e já havia entendido o 
· aparte do nobre Deputado. Ouç!J,-me e verá que o que allego acarreta, 
não só prejuí-zo, e prejuízo enorme ao fazendeil-o, como tambem apro-
veita a minha demonstração, que V. Ex. ainda não sabe qual é. E, 
para mostrar o grand~ preju~zo que dahi resulta para o productor, 
e testifiear as más eonseguencias do acto do Jl.finistro reduzindo a 
prodllCÇão do café, vou descer ao exame dos factos, que comprovám 
as idéas que venho de enunciar abstractamente. 

O Brazil, por isso mesmo qne possue immensas zonas de solo e 
clima djfferentes, proprias para a cultura do café, produz todos -os 
typos existentes e conhecidos dessa mercadm·ia. 

O SR .. CrNCINATO BRAGA dá um aparte. 
O SR. FAUSTO CARDoso - Oh! 'SeJ+hor ... V. Ex. é fazerudeiro 

de ca{é ~ 
O Sn. CmcrNATO BRAGA - Sou. 
O SR. FAUSTO CARnoso - Admirn-me. EBcute-me, e verá que 

o que Bstá affirmando é pura illusão. Não quero dizer eom isso que 
V. Ex. Eeja um máo agrieultor, que não cuide do seu café, qne não 
entewla do seu officio; quero dizer que não está a par da questão 
com;rnercial dessa mercadoria, de que se diz productor. 

O BTazil produz todos ou quasi todos· os typos de café conhe-
cidos. 

Esses typos distinctos, pToduzidos em logares e por pToprietarios 
diversos, vêm reunir-se ás mãos do intermediaria, que, para os expor-
tar, os mistura formando poucos typos. 

A' imagem dos typos de café, variam infinitamente as qualida-
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des do café, confoTmA os cuidados do producto.r com a colheita e o 
preparo da producção. 

Mi;;turando os varias typos, o exportador -confunde tambem as 
qualidades. Desta sorte o café brazileü·o, de typos e qualidadeS' infi-
ni·tas, toma uma só feição typica e qualitativa. Nos mercados estran-
geiros, o intermediaria vende esse café, as.si.Ím uniformizado no typo 
e na qualidade, por um só preço. 

Mas, uma vez vendido, esse café, para ser revendido é separado 
em seus typos e qualidades• diveTsas; typos· e qualidades que teem 
pref,ios diversos e muito differentes. O café de bom typo e de boa 
qualidade tem gr·ande v-alor, e o de máo typo e p~ssima qual~dade 
valor nullo. M•a,s·, depois de vender pelo mesmo preço cafés de pre-
ços diversos, o intermediaria faz o Tateio· entre o& seus committentes, 
conforme os typos e as qualidades do genero que délles Tecebem. 

Qual o critúio, porém, que . preside á justiça desse rateio? Nen-
hum. Na Europa, o comprador leva as amostras das mercadorias que 
preter!cdc comprar ao exa;me do spectroscopio, oú ao exame chimico, 
conformo a mercadoria de que se trata; exames que Tevelam comple-· 
tamentc a pureza e a superioridade deste, e consoante as qualidades 
revelad<:ts, elle as paga. . . 

Lú, pois, a superioridade do pTeço acompanha a da qualidade, 
e ha para ·determinar a superioridade e o preço um criterio seguro. 

Mas essa supeTioridnd'e que o. polarizador revela em uns generos 
e o exame chimlCO distingue em outros e lá determina -os preços, não 
póde s'"r àvaliada p~lo intermediaria, quando faz o rateio, que, assim, 
fica dependendo. do seu capricho. . 

O prejuízo, port!'lnto, do productor cuidadoso, é certo, fatal, por-
que vem a receber pelo café de boa qualidade que produziu o preço 
das qualidades inferiores produzidas. 

Agora, pondere-se que, para produzir café de melhor qualidade 
e separn)-o, elle faz mais -despezas do que para produzir o ordinario; 
emprega capitaes em machinas para o desp_olpar, para separar as 
qualidndes que se confundem na colheita e no preparo, pois {) mesmo 
caféeiro dá fructos de qualidades diversas; dá o moka, o chato grosso 
e o miu-do. · 

O SR. CmdiNATO RRAGA -- Não é exacto. 
O SR. F AliSTO CARnoso - E' exactissimo. V. Ex. é fazendeiro 

de café, E·, pelo que lhe estou ouvindo, paTece-me que entendo mais 
disto qne V. Ex. Fique sabendo que o mesmo caféeÍTo dá: nas ramas 
superi0res o café r.Jll.P. se denomina m;oka, no centro o cha,to grosso 
e, em baixo, o café miudo e ordinario. 

V \mos SRs. DEPUTADOS - E' exacto. 
O Sn. FAUSTo CARDoso - Sei bem que é exacto. E o sei, porque 

essa variedade de fructos resulta da impossibilidade ·da arvore nu~ 
trir-se igualmente, com a mesma intensidade, em todos os pontos. 
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O café moka sahe do fructo, cujo caroço não se dividiu em duas 
metades, porque se atrophiou e se atr•ophiou justamente por haver bro-
tado na parte elevada da arvore, onde a nutrição chega em menor dóse, 
ou em um ponto em que houve defeito de nutrição; ao pao&so que do 
fni.cto do centro, ondG a nutrição chega em maior dóse e a arvore tem 
mais força e mais vid·a, sahe o chato g'r1osso, que é o fructo, cujo· caroço 
se divide em duas metades, cada uma das quaes é maior que o caroço 
atrophiado e unico do moka. Eis ahi por que a mesma, arvore dá café 
de var:.as qualidades, qualidad~s que, na Europa, teem preços dci.ffe-
rentes (apoiados) : o moka, que ganha em aroma e em essencia o 
que perde em adiposídade, tem por isso mais valor, e o chato gr'vsso, 
que perde em essencia e aroma. o que lucra em adippsidade, menor. 

O SR. Bmcw :Fn.uo - V. Ex. está sendo . applaudido pelos en-
tendidos. 

O Sn. 
galho. 

CmcrNATO BRAGA--:- Todas essas qualidades dão no mesmo 

O SR. FAUSTO CARDoso - E se dão no mesmo galho, por ·que 
negou a minha affirmação ~ 

E' exacto. Dão no mesmo galho, e é assim porque no mesmo 
galho um fructo qualquer se póde de.senvolv<:Jr e outro atrophiar-se. 
Mas o moka produz-se em maior quantidade na parte superior da 
planta, porque é a mais fraca. E a prova e13tá neste proverbio de sua 
terra - caféeiro velho, müito moka. 

Agorta,, pondere-se que o faze.ndeiro colhe esses fructos de typos 
e qualidades diversas, e depois de os colher reunidamente, .as separa 
por meio de machinas apropriadas para es&El fim; pondere-se que 
todo esse trabalho, dispendioso e demorado, não lhe aproveita porque 
o intermediaria, mÍRtnr:ando os typos e qualidades diversas, .a inuti-
liza, desfazendo o que foi feito com tanto custo, e P'rejudicando, assim, 
o tempo e o dinheiro consumido pelo fazendeiro para esse fim; tra-
balho que seria de grande proveito si este vendesse ou exportasse 
directamente seu genero. 

O Su. CrNCINATO 'BRAGA - Com o trigo e o arroz o mesmo se dá. 
O SR. :FAUsTo CARDoso - Não se dá nada. E mesmo, si se dá, 

as comequencias não são as mesmas. 
Tome-se ainda em consideração a commissão do intermediaria, 

as despezas de toda a sorte com o plantio, a colheita, o preparo, o 
acondicionamento, o transporte e os prejuízos innumeraveis que elle 
tem com a mistura dos typos e das qualidades, o máo acondiciona-
mento com os transportes, e veja-se no fim de contas, -com que fica 
o prodúctor. Nada. 

O seu lucro é certamen~ menor que o que teTia si só produzisse 
·café de pessima qualidade, porque vende o de bo-a qualidade peJo 
preço da má, gastandn, aliás, para produzir aquella, o que não gas-
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taría para produzir esta. Agora, pergunto ao nob1-e Deputado, a 
questão envolve ou não um grande prejuízo? E', como V. E:x. disse1 
simples questão de vaidade? 

Vou passar ao outro ponto: que a questão não 'aproveita á minha 
demonstração do desacerto do Ministro intervindo para reduzir a ·pro~ 
ducção Jo café. 

Des~es factos que assignalei ·resultou uma consequencia funesta : 
provocar entre -productores Ç.e café, a.idéa de o produzir muito, ainda 
que m~o; a preoccupação, que se generalizou na cultura desse gene·ro, 
de quantidade e não de qualidade; facto este que veiu acoentuar -a 
desvalorização definitiva _ do nosso café, iniciada, ma:ntida e desen~ 
volvida pelas causas já explanadas. 

O Sr. Ministro da Fazenda, porém, convencido de que essa des-
valoriz~ção resultava de um excesso ·de producção sobre o consumo, 
quando a verdade é, eomo o demonst1-ei, que ha no mundo um excesoo 
de consnmo sobre a producção, - intervem é reduz esta. ' 

O Sn. CrNCINATO BRAGA - Mas é preciso notar que, quando o 
café tinha preço alto, era acondicionado do mesmo modo. 

O SR. FAusTo C.mnoso - Par€ce-me que V. Ex. só tem uma 
preoccupação: dar-me apartes, e os vae dando sem se preoccupar da 
logi-ca que os deve presidir. 

O SR. CrNCINATO BRAGA - Estou acompanhandQ V. Ex. com 
muito interesse. Agora, -sinão quer que ·dê a paTtes . .. 

O SR. FAUSTO CARDoso - Póde dal~os, mas veja como os dá. ST·S. 
Deputa-dos, quando o café ti'nha grande preço, apezar de ser acon-
dicion'adio ·do mesmo modo que hoje, a sua procura era tão extraordina-
ria que se não tomavam em conta esses defeitos, mas, como ·disse, essa 
procura exoossiva -determinou, principalmente entre nós, um excesso 
de pro-ducçã:o, e de producção, por varias causas, tão má, que o resul-
tado foi a desmoralização e a desvaloTização do genero, ·apezar de haver 
aind-a excesso de consumo . 

Attend:a o nobre Deputa.do : o que estou fazendo é isto: estudar 
a :a-cção das ·causas de que fallei, e cuja·s influencias concorreram len-
tamente para desmoralizarem e desvalorizarem o nosso café. 

Que importa que ellas não tivessem produzido ·desde logo os seus 
effeitos? Contemple V. Ex. a natureza e, por toda parte, verá grandes 
effeitos produzidos lentamente pela accumulação de causas imperce-
ptíveis. A ·superfície do globo, esse colosso enorme, foi modelada pela 
acção de causas tão insignificantes que, consideradas no. espaço de 
annos e. annos, não 'deixavam mudanças vis-íveis; no entretanto, a obra 
dessa acção constante e seçularmente accumulad·a, -ahi está visível nas 
varias camadas geologicas que envolvem o planeta e lhe deram a 
physionomia :actual. . · 

A' imagem disso, e em ponto pequeno, as varias causas de que 
tenho tratado produziram, pela sua acção constante e accumulada, essa 
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depreciação d_o no·sso café, apezar .de, no ·commercio interna~onal, 'a 
procura desse genero se1· maior que a sua offerta . 

O SR. CINCIN.A.To BRAGA dá um aparte . · · 
O SR. F .A.USTO CARDoso - V . Ex. não par·ece ser fazendeiro de 

caf•é . Aconselho a que se inteire do assumpto. com. o seu companheiro .. 
de bancada, Sr . Elias Fausto, que, pelo que lhe . li, .parece conhecer 
profundamente a .questão pelo seu lado commer·cial. E V. Ex., si en-
tende, é de plantar e colher . 

() SR. CrnciNATo BRAGA - V. Ex . sabe do que eu entendo ou não 
entendo? 

O SR. FAUST·O CARDoso - Sei que não entende do as&umpto que 
discut o. E tanto assim é que, depois de mandar separar o cãfé em 
sua fazenda, o manda em seguida a·o intermediario, que o junta, an-
nullanclo-lhe um trabalho dispendioso. E V. Ex. não vê nada disto, 
nem sa:be 'que na Europa isto tem dado tanto que fallar. E, como 
não .sabe, continúa a separar o seu caf·é, a ensaccal-o e mandai-o para 
o intermecliàrio, que o continúa a juntar e a lhe inutilizar o trabalho, 
trabalho que vae ser feito de novo nos mercados importa·dores, quando 
esse café tiver .de ser revendido. Entre no •amago da .questão, veja 
quanto isto acarreta ele prejuízo, e trate de e vi tal-os. 

De tudo quanto, apezar de interrompido a cada instante, tenho 
dito, verifica-se: o lucro excessiv.o determinou o augmento da pro-
ducção; o augmento da producção e o lucro crescente determinaram 'a 
incuria no preparü, no acondicionamento e na remessa do genel'o; a 
incluÍa gerou a desmoralização, a desmoralização a desvalorização, 
que ·se tornou completa, absoluta com o excesso de producção má do 
geliero que se manifestou· de 1896 a 1898, e, cujo· r esultado foi o Brazil 
entrar com 63 % da producção geral, e fazer descer o nosso café a um 
preço que reduziu o fiazendeim a não poder cobrir as despezas· do 
plantio e transporte do mesmo . 

Foi então que o Sr. ministro interveio para reduzir a producção. 
E S . E~. é spencerista, isto é, sectario da doutrina da não interven-
ção ·do Estado, da política do laissez f'aire f 

Vejm:r,J.os as consequencias·. E ssa crise do nosso café tinha ·uma · 
vantagem. · Os prejuízos viriam fazer comprehender ao productor a 
verda·de· economica de que o lucro não está só em se produQ:Ír em 
grande quantidia·de, mas tambem de boa qualidade, e uma vez disso 
convencido pelos fa·ctos, elle curaria do preparo, do acondicionamento 
e do transporte .do seu café, evitando, :assim, as causas do seu depreci'a-
mento. · 

Dest'arte . a · lucta pela proclucção quantita:tiv?- seria substituicla 
pela .qualitativa . E como esta lucta é muito mais .difficil que aquelln, 
porqúe exige mais elementos e mais capacida·de por parte dos que 
nellas se empenham de que a lucta pelo simples facto material da 
producção, deSenganados dos lucros que os attrahiram, para essa lucta, 



os :agricultores abandonaáam a lavoura do café, levando -a sua ~ ac tivi-
dade a outro,s ramos da lavoura e da industria nacion:aes. 

T'aes seriam .os reBulta:dos naturaes do excesso de p:t~oducção e da 
desvalo1'ização do nosso café, si o Sr. Ministl'O, esquecendo a doutrina 
speneeriana de que se diz sectario, não interviesse para limitar violen-
tamente :a sua producção. 

DeaRte de um facto ·de tal natureza, um político á feiÇão de 
Spencer deixaria a crise produzir seus resultados, consoante a lei de 
psychologia, segundo a qual a.s· crises :agud'as oo resolvem po·r si 
1nesmas . 

Mas, reduzindo, como fez, a pl'O'ducção <lo café, o Ministro im-
pediu os beneficios da crise sem a 1-esolver. Impediu-lhe os beneficios, 
porque a lucta pela qualida:de não se substituiu pela quantidade; e a 
não resolveu, porque a diminuição crescente da producção irá l'eer-
guendo de novo, na mesma proporção, o preço do. producto, até que 
voltem lucr-os e~cessivos . Então, as· actividades agrícolas serão de novo 
attrahidas para essa lavoura, a prodrncção crescerá ·do meamo modo, 
e ,a crise que elle suppunha ter resolvido, voltará nas mesmas ou em 
proporções maiores . 

E, assim, não ~ Ministro actual, que, para felicidade ~o paiz, 
não ficará eternamente em sU'a pasta, mas o Governo . do Brazil e a 
industri'a ·do ·café terão de ficar gyrando em um cir·culo vicioso·: o 
Governo a reduzil-a, quando ella augmentar, e ella a augmentar, 
qU'ando este a julga·r sufficientemente reduzida. Ou, então, tm·á o 
Gove1·no ·de intervir para conter 1a producção nos limites necessarios, 
o que ,será a absoluta negação, em essencia, do principio da não inter-
venção do Estado na sociedade, prégado desnortéa:damente em theori-a, 
e desastradamente esquecido na pratica, pelo esfarrapado finailceiro 
da esfarrapada pasta da Fazenda do Brazil. ' 

A sua conducta, pois, foi ·contraria á ordem normal do desenvolvi-
mento economico. 

Adiando a ·Cl'Íse do café pela redUicção da producção, elle impediu 
os beneficios economicos que a mesma logicamente traria : a tra!ls-
fol'llllação ·da lucta ~pela qualid&de que o lucro excessivo provooou na 
lavoura do café, pel'a ,qualida,de que o excesso ·de producção' e a des-
moralização do p1·oducto provocariam necessariamente, trazendo, c.omo 
.conse,quencia, ·a ·distribuiçãu. <las aétivid&des, ora volt,adas para essa 
lavo'Uira, para outras, o aperfeiçoamento do produ,cto e a eliminação 
do :iuterme.diario, que., nesse ra;mo ·da economia n~cion:al, produz "o 
effeito de um tourro bravo em um. armazem de vidros". 

_No entretanto, ·a intervir, como era .de sua obrigação, qual deveria 
ser o procedimento do Mini.stro ~ 

Não é preciso grande esforço ·de · intelligencia para se comprehen-
der. A SUJa 'acção deveria seguir a ma1·cha n:atural dos factos, facili-
tando e auxiliando o seu desdohramento logico, em v:ez de lhe oppôr 
9. sua vontade. 
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E' o que faz o estadista que tem a intuição clar a ·das cous·as e 
sabe que a razão e a vontade - querendo ·crear, em vez de se limitar 
a dirigir e a encaminhar os f a-ctos - ·se reduzem ·a n ada . 

Assim, .si elle soubesse e comprehendésse que a consequencia da 
cri se do nosso café era desviar parte .da: a ctividade des.se ramo da 
lavoUJra p·ara outros, devia att rahil-a, desde logo, por meio de premios 
e de outras medidas, ·para .as varias ·culturas, ·de cujo desenvolvimento 
dependem a riqueza e a prosperida·de ·do paiz, actualmente quasi cir -
cumscripta ao café ; que -outra ·conse.quenci.a era melhorar o acondri.-
cionamento do pro·ducto, ·devia f•acultar -os meios para que esse a·con-
dicionamento, que hoje. se faz em •aniagem, se fizesse em tecidos de 
algodão, e f.avOTecia a cultura desse producto que moureja entrB nós, 
sendo, aliás, de grande :alcance economico, para o paiz; que -outra 
consequencia era eliminar o intermediaria, devia intervir nesse sen-
tido, ainda que, para tal, tivesse ·o Estado de monopolizar o commer-
cio do café e regulaT a sua sahida. E assim por deante, de modo que 
a sua conducta se fizesse sempre na mesma ·direcção e no mesm-o sen-
tido em que ·os factos ·Se desdobrassem em sua marcha céga, incon-
sciente, fa tal. Porque todo o poder do homem sobre as causas se reduz 
a isto: conhecer o seu movimento e as sUJas leis, e manejai-as no in..: 
teresse proprio ou collectivo . 

.Só assim a acção humana dá Tesultados praticos e fecundos . 
A prov:a, Srs. Deputados, ·de que a crise do café viria desviar 

para outr-os pontos as acti vi·dades or:a voltadas para essa lavoura, 
está em u;m documento .que vou ler á Oamara, onde vamos ver a la-
vou;ra do algodão tomando surto em S. Paulo, após a desvalorização 
do café. 

E' um jorn:al, de Santos, cidade deste E stado, onde .se lê um ar-
tigo dirigido ao meu honrado collega, Sr. Elias Fa UJsto ; diz o a rtigo : 

" Ao nosso illustre co-estaduano, Dr. Elias Fausto, a cujo patrio-
tismo e :a cujos esforços e alta competencia tanto deV-em a agri cultura, 
o commerci·o e a lavoura nacionaes, endereçamos especialmente estas 
linhas, certo de que encontraremos em S. S . a cavalheirosa e fidalga 
atten.ção que sempre nos tem dispensado. 

"Semelhante esperança ainda mais nos anima porque, no assum-
pto, somos t ambem 'Ü éco directo !dos interesses mais legítimos da he-
roica lavoUJra de nossa terra, tão carecedora da solicitude dos bons 
patriotas e republicanos. 

"Queremos nos referir ao grande problema ·da. p1·oducção em São 
Paulo, no tocante á cultura do algodão, ha pouco iniciada em htrga 
escala e já triumphante em muitos municípios do E stado, provando 
assim o quanto ·sabem conseguir a operosid·a.de, a tenacidade e a lou-
v·avel iniciativa dos nossos laVTadores . Convencidos dos pe.rigos da 
monocultura a que se haviam entregado, facto este de que, infeliz-
mente, a baixa do ·café deixou-nos a mais. completa demonstração e 
assoberbados pela necessidade de tudo importar, quer ·do paiz, quer do 

/ 
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estrangeiro, á custa exclusivamente do seu unico producto, profun-
damente ·desvalorizado, appellaram para o plantio do algodão, que 
muito se tem estendido, especialmente em Sorocaba, Tlatuhy, Itape-
tininga e Franca, de maneira que, já para a proxima colheita, a pro-
ducção paulista irá pesar consideravelmente no mercado, como já no-
ticiou em telegramma o Jornal do Commerc'io do Rio de Janeiro . · 

"Tambem não devemos esquecer .que. o algodão· é ainda a vida de 
muitos Esta·dos do Norte, que até pouco tempo tiveram nas fabricas 
paulistas uma importante fonte de consumo e que vão offemcer te-
mível competencia em todos os merca·dos a que tivermos de concotrer, 
tanto dentro como fóra: do paiz. Accresce, além disto, que, pela na-
tureza ·da propria cultura e dadas as condições de meio, alliadas ás 
irregularidades de estações no Norte, a lavoura de algodão tem pro-
gredido alli consideravelmente e tende evidentemente a avolumar-se, 
o que nos 'faz receiar para esse producto uma crise proxima, igual, 
sinão peior, que a do café, em virtude da concurrencia invencível que 
nesse ramo nos· offerece a America do Norte. 

Effectivamente o algodão, sobre ser uma cultura facil e pouco 
dispendiosa, produz em menos de u:m anno, ·dá duas e tres ·colheitas, 
resiste melhor que todos os cereaes, que o café, .o cacáo e mesmo a 
canna, ás seccas e ás más estações., de mo·do que em todo o Norte, 
isto é, ·do Maranhão até a Bahia, o algodão ha de ser sempre uma 
cultura de escolha e por isso mesmo um concurrente obrigatorio e per-
manente da nossa producção. Nestas condições é forçoso que o Con-
gresso Federal, no patriotico intuito de proteger a nossa lavoura e as 
noss·a:s industrias consumidoras dessa tão importante materia prima 
na:cional, procure ·desde já nos ampaTar contra a crise que nos ameaça, 
por meio de modificações de tarif.as e outras medidas promptas e de-
cisivas, que -o patriotismo, a pratica dos negocias public-as e a illus-
tração ·dos nossos representantes, saberãü seguramente inspirar neste 
momento de serias apprehensões, em relação ao futuro do. nosso tra-
balho." 

Veem ? E' a obra do inconsciente .? Perturbada a cultura do café, 
para onde se volt-aram naturalmente as activi·dades agrícolas do Es-
tado? Para outra lavoura, !=J esta foi a do algodão, que, entre outros 
beneficios, vinha melhorar o acondicionamento do café. 

E, dean.te disso, a que fica reduzido este Ministro, que, tendo 
razão, ao contrario da natureza que é céga e inconsciente, vem per-
tm·bar o que esta, entregue por si mesma, ia fazendo de benefico, 
fecundo e bom? A que fica reduzido este desnorteado· financeiro, que 
se oppõe á obra s·alutar da evolução, quando, pela sua doutrina, o seu 
papel político devia ser este: dirigir a natureza de modo a auxiliar-
lhe e a facilitaT-lhe a mar.cha salvadora? 

Mas o Sr. Ministro é um, spencerista .que não conhece nada disto. 
As cousas se lhe afigura:rp atraV'és de um erro, são• como a sua 



-61-

vóntade quer que sejam, e devem marchar, não como marcham, mas 
como o seu espirito falseado pensa que devem marchar·. 

E foi por estar disso convencido, que elle, depois de passar em 
revista o seu processo de resolve-r a crise que acabámos de analys·ar 
Tevelando-lhe os enos e os horrores, affirmou que "-o 1'est~Zt'ado rk 
todos es81e.s esfio1·ço's já se faz sentir: o preço mo café etevoU-se de modo 
accentwad~, e, .ainda que :esta eleva~ão não vá além.~ :como tu'do faz sup'-
pôr, o v!alor da oossa exportação poderá aüingir este ai~roo a 34.000.000 
sterlinoiS. 

Na solugãp, pois. da questão· economiett, o programma do Governo 
clw os melhores resultados, manifestados pela prosperidade da lavoura 
e pela prosperidade do paiz; e, si males foram Sü1ppoTta.dos por algtms 
lavmdores, é qtte infelizmen~e a ninguem é dado supp1"imir todos os, 
males." 

Deixae-o embalar-se nessa illusão, ou, o que é mais certo, pro-
clamar a.quillo em que não .crê : Os loucos tambem dão como realidades 
as creações da imaginação allucinada, e vs tratantes dão a mentira 
como verdade no intuito ·de illaquearem a boa fé de outrem ; mas os 
primeiros não convencem, e e-stes, afinal, conhecidos, se desacreditam. 

O SR . PEREIRA LIMA - Mas o Sr. Ministro da Fazenda não se 
acha em nenhuma dessas condições . 

O SR. FAUSTo CARDoso - Não sei, nem ·disse .que elle se acha 
nestas condições. Fiz uma comparação; e V. Ex . fique certo -de que, 
si quizesse dizer que elle era uma -ou outra cousa, teria ·coragem bas-
tante para o fazeT . · 

Que me poderia acontecer? Matarem-me ? Ora! Considero a vida 
uma grilheta, da qual, a quem me libertar, agradeço. · 

Pelo exame que acabei de fazer, vê-se que as affirmações contidas 
na primeira das formulas ministeriaes não são verda:deiras : são falsas; 
que os processos, os principios e os a:ctos referentes á materia que ahi 
se contém nãó consultaram os interesses do grave problema da des-
valorização ·do café: são uns. e -outros, oppostos á realidade, desceram 
tod-os do seu espirito para .se sobreporem arbitraria e violentamente ·a 
casos que não os comportavam. 

E' um facto perfeitamente verificavel e veTificado na esphera 
psychologica, que as impressões produzidas no espirito pelas cousas 
e pelos factos actuam no individuo, gerando-lhe sensações, de :accôrdo 
com a sua feição intima, o pendor e' as tendencias de ·sua alma. 

· Menos peTceptivel nos espiritos medianos, onde esse phenomeno 
não é bem visivel, essa verdade percebe-se claramente nos espíritos 
privilegiados. Ahi, ella transparece claramente; ahi, vê •a unidade do 
mundo exterior provocar, conforme a intuição genial · de cada espirito, 
emoções e idéas diffeTentes. . 

E' assim que a mesma impressão ·que desperta na alma de T asso 
a poesia, e a faz jorrar em uma caudal :de estrophes, excita na de 
Meyerbeer o sentimento musical que lhe transb?Tda em ondas de har-
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monia, debuxa na de Vernêt uma paizagem deliciosa e traça, na de 
Pascal, uma theoria scientifica. 

O Sr. Ministro da Fazenda não tem, é certo., a elevação dess[ts 
grandes figuras, não. é, como estes, genial, mas é um espírito saturado, 
e os factos só impressionam os espíritos t ae.s conforme o seu est·a.do de 
saturação. A do Sr. Ministro é ver doentes, divizar-lhe os symptomas 
do mal, e, sem indaga.r as causas ·deste, mn·al-os pelos processo~.> do 
similia síi~libus crur'antur. Mas os males sociaes não .se curam como os 
individuaes. 

Assim, os actos desse homem são· e não podem deixar de ser con-
trarias ao intere·sse nacional, ao nosso momento historico, ao mo.vi-
mento economico do paiz. Elle não tem a menor noção do. que seja 
uma sociedade, um povo, a evolução ·de um organismo social . E não 
póde tel-a, porque é pela profissão, pelas leituras e pelo cara·ctel' um 
saturado; e a não póde ter, porque todas as .suas energias convergiram 
para a carreira que ·abraçou e onde é grande, e as energias individuaes 
não se podem dividir igualmente em ramos dive~sos de actividade . 
Deem-lhe um homem moribundo, e elle é talvez eapaz de, com a sua 
sciencia, injectar-lhe vida. Mas, desloca·do· da sua profissãü, é nullQ, 
e saturado como está, só vê no paiz um doente que elle pretende cu)_.ar 
com as dynamisações homreopathicas . · 

Um tal homem não p6de comprehender wbsolutamente a nossa 
situação . O seu espírito não Teoobe as impressões do meio ou só as 
recebe de accôrdo com a sua feição mental. E' o espírito feito, defi-
ni'do, fechado. 

O SR . GoNÇALVES SouTo - Conforme ·a edncaçíio . 
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao. nobre Dep·atado que a hora .está 

te1·minada. · 
O SR . FAUSTO CARnoso - Neste caso, peço a V. Ex . . que me 

reserve a palavra para amanhã, afim de concluil· o meu discurso. 
O SR . PRESIDENTE - O nobre Deputado continuará amanhã o 

seu djscurso. (lrlui to bem,· muido bem,· o orado1· é _1ruu:ito cumprimen-
bado. PaJlmas nas g..alerias.) 

·SESJSÃO DE 7 DE DEZE•M'BRO 

O Congresso N acionai resolve : 
Art. 1. 0 O serviço de embarque ·de café e outros gene r os proce-

dentes dos Estados e do Districto Fede1'al e exportados para portos 
estrangeiros ou naciooaes será feito nas Alfan-

Projeoto degas e }Ilesas de R-endas por conta do Governo 
Federal. 

Art. 2. o Para regularizar esse .serviço e a respectiva fiscalização, · 
o Governo entrará em accôrdo com os governos doJs Estados expor-
ta.dores. 
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Art. 3. o O expo·rtador pagará nas Alfandegas e Mesas de P-endas, 
como remuneração desse serviço, uma taxa nunca· excedente .de 200 
réis, po.r sacco ou V'blume de 60 kilos, que fôr despachado para a ex-
pm'tação pelas repartições dos Estados e transitar pelas Alfandegas, 
Mesas de Rendas, ou suas dependencias. 

Parag.rapho rmico. Do p-roducto dessa taxa se deduzirão 5 % 
para gratificar, conforme -as categori·as, aos chefe.s das repartições e._ 
mais empregados federaes e esta·duaes, a cujo cargo ficarem a direcç_ão 
e fiscalização do. serviç'O de que trata esta lei.. 

Art. 4. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 7 ·de dezembro de 1900.- F7Wncisco Sá . .(*) 

SE1SSÃO DE 11 D·E OUTUB:Ro (1901) 

A 1~lo1'iza o Poil.eY Execwtirvo a 'despender até ,a qwantia de 50.000 :000$ 
(; o-m OiiJ..rcilios á la1.HOU1'a de c~afé e dá outm,c; p:roviilenci!a,c; 

O Congresso· N acic;mal resolve : 
Art. 1. 0 E' o Poder Executívo auto1.jzado a despender até a 

quantia de 50. 000 :000$ para ·auxiliar a lavoura de café. 
Art. 2. 0 P ara este fim o Governo contractará· 

P.r oj·e!do ·com quem mais vantagens e garantia·s offerecer . 
Art. 3. 0 Os auxilias se·rão feitos debaixo da 

fôrma de adeantamentos .sob garantia de penhor de café colhido e ao 
contractanté -consignado, afim ·de ser vendido directamente nos merca-
dos es-trangeiros. 

1§. 1. o A importancia -de cada adeantamento não poderá excede L' 

de 50 % dr.. valor do producto· consigna-do, calculado pelas cotaçõE>s 
do dia . · 
· § 2. o Os adeantamentos vencerão o.s juros de 5 ·% ao anuo, dos 

qnaes 3 % caberão ao Thesouro· e 2 % ag contractante. · 
I§ 3, o O contractante terá direito a uma -commissão de venda de, 

3 ·%, não incluindo nella as despezas de transpo1·te, armazenagem e 
f retes . 

A1't. 4. o A cada carta de consignaçã·o -corresponderá uma letra 
·acceita pelo consignante no valor do adeantamento feito, saccada e 
endossada pelo contractante e depositada no Thesouro, afim de se1· 
resgatada quando liquidada a respectiva operaçã·o e entregue a quantia 
correspondente aos -agentes financeiros do· Governo em Londres. 

Art . 5. 0 Todos os auxilias -deverão !Ser liquidados dentro do prazo 
maximo de um -anno, applicando--se as sommas recebidas em novos 
auxílios, li.quidaveis dentro ·do mesmo prazo·. 

Art . 6. o O Governo exercerá a precÍisa fiscalisação no Brazil e 

( •) Não consta da ,Synovse d.a ICamara -o andamen-to •do proJecto. 
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na . estrangeiro, onde o ·contractante terá os armazens destinados á 
venda dos productos consigna·dos. . 

Art. 7; o Sem ·outras vantagens que as deste projecto, o con-
traétante se obrigará a um serviço de propaganda no estrangeiro, ,que 
se1·á regulado pelo Governo. 

Art. 8. 0 A inte1·venção do Governo cessará· no fim do prazo de 
cinco annos, .quando .c> Thesouró deverá estar embo1sado de .todas as 
quan'tias adeantadas: ·· · . 

Art. 9 . o P.ara os effeitos ·desta lei o Govemo fará as prf;cisas 
operações de cred'ítü. · 

Art. 10. Revogadas as ' disposições ·em contrario. .. 
Sala das Sessões, 11 de outubro de 1901. -Rivaàavia, Corrêa. 

<SE•SSÃO DE 18 •DE OIUTUBIRO 

O Sr. Joaquim .Pi:r,es - Sr. Presidente, multiplos teem sido 
os projectos apresenta.dos nesta Casa tendentes a conjurar a .crise que 
atTáves-sa o paiz, em relação á sua lavouTa principal - o café. · 
, Não é de mais, portanto, que eu tenha a ousadia de vir apresentar 
ao·. Congresso N a:eional o projecto, fructo de minhas investigações 
.nesse · sentido, -que, me parece, 1·esolverá a questão e attender~ aos 
lavradores nacionaes, dando-lhes uma situ:;~.ção prospera e feliz. 

Sou contrario ·ao -principio dos auxílios ·directos aos lavradores, 
por isso que tem ·sido sempre. a causa .da ruina da lavoura do paiz. 

Reservar-me-hei para em outTa -occa:sião, quando fôr . d'ado para 
ordem do dia, discutir ;mais detalhadamente o projecto; por ora limito-
me a mandai-o á Mesa e requerer a V. · Ex. a nomeação de ·, uma 
Commissão Especial .que estude, não .só este projecto, como todos os 
demais. concernentes á lavoura do café. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate encerrado, ficando 
adiada a votação, o seguinte requerimento: 

· Requeir-o a nomeação de uma Commissão Especial que estude 
e dê parecer sobre os differentes project·os tendentes a solver a crise 

caféeira. 
Requerimento Sala das ·sessões, 18 de outubro de 1901.-

J:oaquim Pires. 
Fica sobre a Mesa, até ulterior deliberação, o seguinte projecto: 
O Congresso Nacional decreta : , 
Art. 1. o A exportação ·do ca:bé será feita exclusivamente . por in-

termedio ·do Governo. Federal, que ad-optará uma taxa fixa annual 
para a venda do, mesmo. 

Proje'Cto Art. 2. o Essa taxa será votada pelo Con-
gresso em suas primeiras sessões, isto é, até 1 

de junho de cada anno•, mediante proposta do Governo, que deverá 



tom11.r por base, para sua ad·opçã:o, a producção e consumo geral do 
Globo. 

Art. 3.0 Serão ·J;ireferidos · para exportação os cafés de typos supe-
riores a sete, inclusive. · 

Art. 4,o A classificação do café será feita por uma commissão de 
tres membros, nomeados pelo Governo Federal. 

,§ 1." Os membiros ·(la Qommissão prestarão fiança nunca inferior 
a duzentos contos de réis, cada um, que responderá pelos prejuízos 
'de sua class.;ific.ação. 

§ 2. o A commissão resolverá semy;tre por unanimidade de votos. 
Art. 5. o O Governo emittirá warrants nà importancia de 70 % 

do valor do café recebido para exporta"ção. 
Art. 6. o Os 30 % restantes serão pagos em ouro depois de ven-

dida a pa.rtida de café correSipOndente,. para o que se dará um do-
cumento representativo cl.aquelle valor. 

Art . 7. o O warmnt emittido em virtude do art. 5° terá circula-
ção forçada, devendo ser resgata;do dentro de dous annos de sua 
emissão. 

Art. 8 .. 0 Depois de dons armos cla emissão do war1rant será elle 
11eeebido como m0eda ouro nas repartições federaes onde fôr presente. 

Art. 9. o O w.o/rwant deve11á ter bem intelligivel, além de seu 
v~lor, q.ue poderá varia.I' de 50$ a 500$, a data de sua erni,ssão. 

Art. 16. O Goverr.w eobrará do comprador 2 % (ouro) sobre 
o valor da venda, a titulo de expediente. · 

Ar-t. 11. Nenhurp.a ·safra será vendida paTa exportação sem que 
tenh-a sido a de anuo~ anteriores. 

Paragrapho unico. Por safra enten<le-se o café recebido de 1 de 
julho de cada anno a 30 de junho do an:qo seguinte. 

Art.' 12. O G0veTno manteTá nos consulados brazileiPos que jul-
gar conveniente exposições permanentes de café, podendo autorizar 
UOS meSJJ).OS a Venda do producto. 

P.aragrapho u,nico. Nessa hypothese o consul percebeTá uma com-
missão sobre as vendas que realizar, e a taxa será accrescida das des-
pezas de exportação. . 

Art. 13. A cobrança dos impostos estaduaes continuará a ser 
feita peJa fórma determinada nas legislações respectivas; entretanto, 
O· Govern<:J d.a União poderá accordar com os Estados productores a 
fórma mRis pratica de tornar effectiva a cobrança sein vexame para 
o contribuinte. 

Art. 14. A preroente lei entrará em vigor no anuo seguinte ao 
de sua aancção ou promulgação. 
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A:rt. 15. Fica o Governo auto'rizado a regulamentar a presente 
lei dentro de tres mezes de sua publicação. 

Art. 16. Re'vog:am-se. as disposições em .contrario . 
Sala da.s sessões, outubro de 1901. - Joaqwim Pi1·es. ( * ) 

o~do?·ga ao Governo F ed811al o dJireito exclusivo de comprar ?W paiz 
c vender no exterior todo o · café e botrraciha produzid.os no terri-

, torio dla Republ~ca e dá putra,c; '[i'flovidendi;.as. 
O Congresso N·acional decreta: 
Art. 1.'0 E' outorgado . ao Governo Federal o direito exdusivo 

de comprar ilo paiz e vender no exterior todo o .café e borracha pro-
duzid'os no territorio da Republica. 

Projecto t§ 1.0 O Governo não estabelecerá jámais um 
preço definitivo nas compr.as que realizar; e as 

fará sempre á média das -cotações do dia, menos as ·despezas, com-
missõe·s e differenças que forem estabelecidas . 

. § 2.0 O Governo pagará sempre á vista 60 % do valor das com-
pras Fealizadas e fornecerá aos vendedores dous títulos: - um, que 
lhes c1ará direito, em prazo determinac1o, ao embolso dos 40 % res-
tantes, outro.,. que os investirá do ·direito de receber a differença entre 
o preço I;eal da venda no paiz e o producto liquido da venda no exte-
rior, depois que esta se realizar. · · 

:§ 3.0 O Governo f.ará as · operações de credito e o:rganiz·ará os 
serviços necessarios á explOTação do monopolio de que é investido 
pelo art. 1 °.. . 

Art. 2. 0 O Gove1'no Federal poderá transferir este monopoiio 
e conceder os demais favores constantes desta lei á empreza que se 
organizar no Br·azil, sob, as ·condições e com os intuitos abaixo decl;a-
rados. 

Art . 3.0 A empreza que quizer obter taes favores terá· por- fim: 
a) fundar um banco -com o capital, as funcções bancarias e o 

objeetivo mercantil determina·do por esta lei; 
b) estabelecer succursaes bancarias e abrir empoil'Íos em New-

York, Buenos Aires, Valparaisü, Montevidéo, Londres, Havre, Ham-
burgo e outras quaesquer pr·aças americanas e européas; ' 

c) estabelece1· filiaes e agencias nos -centros productores e nos 
portos de embarque dos Estados de Matto Grosso, S. Pa~lo, Minas, 
Rio, Espírito .S.anto,, Hah<i·a, Pernambuco, Oear'á iM:·aranlhão1, 'Piará 
e Amazonas e dos demais Esta.dos hrazileiros que julgar conveniente; 

I( •) Não consta da Syno2Jse' da Camara o a;nld'am·ento do projec·to, nem dQ an-
terior, a pag . 6,3. 
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d) crem· na séde do banco e junto ás succursaes, fili. aes e agen-
cÜt8 estabelecidas, secções commerciaes que preencham o fim mer-
cantil a que se destina. 

A.rt. 4 . o Os favores que o Govel'no Federal concederá á em preza 
serãó Oil f!eguintes: 

a.) a faculdade de realiz::;r seu capital em apolices e títulos da 
divida consolidad·a intern•a e exteTna do Brazil ; 

b) a faculdade de emittir a importancia do capital realizado, em 
papel ban·cario; 

e) o poder liberatorio cto papel-moeda nacional, ao papel banca-
rio que emittir: 

rl) o goso dessa e1nissão du~·ante o prazo de dez annos, podendo 
ser proi-ogado; 

e) o direito exclusivo de compral' no paiz e vender no exterior 
toJ:o o café e borra-cha produzidos no territorio da Republica; 

f) a faculdade de, logo que se instituir e começar a funccionar 
legalmente, poder faztn' uma venda .ct tenne de 1. 000.000 de saccas 
de café, afim de fazer fundos no exterior e, desde logo, saccar 'sobre 
suas succursaes; 

g) ;; privilegio de, um anno depois de estabelecida, por si e pelas 
filiaes que estabelece1·, ser a nnica no paiz a vender cambiaes contra 
as pra~as mercantilm~nte relacionadas com o Brazil ; 

h) a faculdade de alargar a esphera de suas operações, mediante 
pedido ao Governo, que o satisfará, si a empreza demonstrar que o 
capital determinado e realizado satisfaz, com. folga, os fins a que 
é destinado. 

Art. 5. o A enJ,prezct é obrigada: 
.a) a te-r a séde na Capital Federal; 
b) a realizar o c::tpital de 200.000 :000$000; 
c) a depositar no Thesouro N acionai os títulos que representarem 

este capital ;. 
· cl) ~. levar os juros que o Thesouro pagar sobre taes títulos á 

conta de seus lucrQs; 
e) a não applicar seu capital em operações e~tranhas ás que lhe 

são ·P.etermina·das ; · 
f) a não ultrapasRar jámais a emissão que lhe é permittido fazer, 

sob pena da pe'l'{la immediata dos favores que lhe são concedidos; 
g) a limitar as funrç§es bancarias do institut0 que fundar: -
1 o, (t emiss&o à r~ papel bancario .na imp(}rtancia do seu capital; 
2°, iÍ. comlJra e ve.ncla de cambiaes para todos os paizes Telacio-

nados com o Brazil; 
3°, ao desconto das letras, saques, eheques e ordens, que se origi-

narem das operaç0es a que se destina, e que forem emittidas por suas 
S}Jccursaes, agencias e committentes; 
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h) a não elevar a taxa dos descontos que é autorizada a fazer 
· a mais Je 1/ 2 % em 30 dias ou fracção de 30 dias; 

i) a limitar o fim mQ_rcantil a que se destina á compra no paiz 
e á venda rro exterior de toda borracha e café produzidos no Brazil; 

.i) a adoptar no ensaccamento dos productos que exportai· saccoa 
ele algodão ;. 

lc) a entregar sua adminiRtl'ação a um conselho de nove ·membros; 
eleitos por seus accionistas e escolhidos entre negociantes e banqueiros 
brazileiros; 

l) a sujeitar á approvaçã.o do Governo o pla~o da exploração 
do monopolio que lhe é concedido, o qual terá em VIsta: 

1°, que as compras . serão feitas á méd:ia das cotações do dia 
anterior, menos as despezas, commissões e di.fferenças _que forem esta-
belecid;ls; 

2°, que essas despezas, commissões e differenças constarão de 
tabellas previamente organizadas; 

3°, que os pagamentos serão feito.s 60 % á vista e 40 % a prazo 
determinado; 

4°, fJUe será fornec:ido ao vendedor, além do titulo que lhe dê 
direito ao embolso destes 40 ~lo, um titulo - BILHETE DA BoNIFI-
CAÇÃo _..:._ que lhe dará direito ·depois de liquidados os negocios e 
encerrarlo o balanço do anuo Tespectivo, á bonificação que lhe couber 
na parte dos lucros líquidos verificados, para este fim . destinada; 

· m) 1:1. dividir os lucros líquidos que verificar annualmente pela 
fórma seguinte: 

35 ~fc para dividendos, cujo maximà será de 9 ~lo ; 
10 % para o fundo de reserva, até este perfazer 25 % dei capital; 
5 % para o Thesouro N acionai, a titulo de remuneT"ação dos fa-

vores concedidos; 
·50 % para . bonificação aos portadores dos BILHETES DE BoNI-

FICAÇÃo: 
n) a calcular esta bonificação por um quociente de porcentagem 

tirada· da importancia da ver-ba a ella destinada sobre o valor das 
compras realizadas _; 

o) a supprir, com a quota destinada á formação do fundo de 
reserva, os 35 ~~ destinados para dividendos, sempre que estes pro-· 
duzirem uma distribuição inferior a 6 % e até completar 6 %·; . 

p) a dividir o excedente dos dividendos de 9 % que, porventura, 
produzi1·em os 35 % dos lucros para este fim destinados, assim: · 
· 10 % para gratificação á diTe~toTia; · 

15 % para um <lividendo supplementar aos accionistas; 
15 % para bonificação supplementar dos portadores de BILHETES; 
60 ~~ para o Thesouro, a titulo da alludid·a TemuneraÇão; 
q) a, logo que o fundo de reserva attingir os 25 %i do cap~ta.J, 

d~vidir e applicar a quota que lhe foi destinada, da seguinte fórma: · 
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50 %. para dividendos supplementares, ainda quando a quota de 
35 % :los lucros produzir o dividendo maximo ou mais; 

50 % para o Thesouro N acionai a titulo ela sobredita remune-
ração; 

·r) calcar seus estatutos de accôrdo com esta lei; 
Art. 6. o A escolh a dos administradores é livre ; para empos-

sar-se o administradm: eleito, embora não accionista, fará caução em 
dinheiro igual á .da de acções feita pelos administradores accionistas. 

Art. 7 . o Os títulos da lettra a do art. 4°, destinados a garantir 
a emissão conecclida á empreza, valerão-, para este fim, pelo- valor 
nominal respectivo. 

Art. S. o Na regulamentação desta lei, o Governo prescreverá 
a fórr.êa de resgatar a emissão autorizada. 

Art. 9. o O Governo expedirá os regulamentos necessarios á exe-
cução deRta lei, e der.retará as medidas precisas para investir a em-
preza do direito exclusivo CLe vender cambiaes, logo que esta se con-
stituir. 

Art. 10. A em preza terá dous fiscaes nomeados pelo Presidente 
da Repnblica, nm que fiscalizará ·as funcções hancariaiS, outro- a 
exploração do monopolio a que se destina. Os honorarios destes func-
cionar.ios serão pagos pela empreza. 

Art, 11. Si não se constituir a em preza de que esta lei cogita, 
o Governo Federal fará administrativamente a exploração do mono-
palio do café e borracha brazileiros e o monopolio do mercado cam-
bial do Brazil. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sah das sessões, 31 de outubro de 1901. - Fausto Oarddso. (~') 

SESSÃO DE 27 DE ,sETEMB.RO (1902) 

O Sr. Al'fredo Ellis - Sr. Presidente, lamento que me tivesse 
sido dada a palavra em hora tão adeantada, e, profundame!lte, sinto 
a ausenria dos meus dignos coUegas, não só da minha, como de -outras 
bancadRs, nesta occasião em que venho, como representante do Estado 
de S. Paulo, e directsmente interessado na lavoura daquelle Estado, 
tratar de um assumpto que deve interessar profundamente, não só 
aos lavradores de café e de canna, como tambem a todos os que amam 
esta tena e se orgulham de ser brazileiros. 

E' tão importante a materia e de tal magnitude o assumpto, que 
desejaria ver a Oamara com todos· os seus representantes porque a 
todos os Estados esta questão interessa e a todos. diz Tespeito. 

( *) IN1l·.o oOIIlJsta d,a Syqw1Jse da Cromara '() and.ame'llto do -pl'ojecto. 
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E' poT isso que lm11en'to a ausencia da maior parte dos Srs. Depu-
tado& · 

PaH3ceria até que havia um certo indifferentismo, quando, entre-
tanto, o problema que temos de resolver é tão momentoso, tão grave 
e tão urgente, que precisamos dos esforços combinados de todos, das· 
lures e da experiencia de to·das as classes para encontrar uma soluçãg 
que ponha termo á crise que, dia a. dia, mais nos depaupera e empo-
brece. 

E, em face da agonia da lavoura, o que me apavora é justamentii 
o indifferentismo com que tem sido encara.da a questão. 

O SR. REBOUÇAS DE CARVALHO - Indifferentismo injusto, por-
que é a classe que mais tem concorrido para o augmento da fortuna 
publica e particular. 

O Sn. ALFR·EDO ELLIS - E' o caso de um doente, jft qua si nos 
paroxismos da agonia - com os signaes precursores da morte - a 
quem o medico e as pessoas que o circumdam, julgam em boas condi-
ções, em vesperas de convalescença. 

E isso se depTehende do facto de se ter passado esta legislatura, 
sem que uma só V07. ~e tivesse levantado, nes·te recinto, para assigna-
lar e apontar os perigos da situaçã.o - indicando o remedio ou sugg·e-
ri~do as medidas capazes de, pelo menos, attenuar a gravidade da 
criSe. 

Do Amazonas ao Rio Grande do Sul nenhum Estado póde des-
interesil::tr-se do problema, porque elle é n a-cional e da sua solução 
depend<'m talvez a propria integridade e a nossa independencia! 

O que está em jogo no momento actual e por emquanto é a sorte 
desta legião de. tmhalhadores qne ferindo a terra - a nossa mãe 
commum - de'lla, do seu seio inexhaurivel, ·arrancarp. os elementos da 
nossa grandeza, da nossa prosperidade e do nosso porvir. 

Sem ella, - sem o seu concurso - não teríamos, honrado os 
compromissos, nem cumprido as· clausulas do funding-Oown. 

Morta, morrerá tambem a nossa integridade e a noss·a indepen-
dencia! 

Como vêdes, Srs. Deputados, é grav1ssuna a questão, porque 
affecta e ameaça a existencia da classe que, mais que todas as outras 
reuniaas, concorre para a vida da nação brazileü·a. 

E ·de anuo P'a•ra anno, de.sde 1896, época em que ·principiou a 
cl'ise - até agora, a agonia da lavoura se prolonga - lenta, certa 
e inevitavel. 

Abro aqui um parenthesis para responder a certas accusações 
de esbanjamentos que nescios e ignOTantes atiram aos lavr&dores e 
a seus filhos que na opinião delles, não merecem consideração e nem 
auxilio, po1·q~~e leva.ntam palacios, esbanjiam fo1'tunas nas mesas de 
jogo c consomem o seu patrimonio em faust\osas v.iagervs á Europa. 
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A accusação, partindo do particular para o geral, é inepta, estulta 
e profuHdamente estupida. 

A classe não pód(! ser responsabilizada pelas loucuras e extrava-
gancias de meia duzia de seus membros, assim como não se poderia 
t axar de covarde um exercito por conter em seu seio um nume1·o insi-
gnificante de Stlldados pusilanimes e fr&cos. Não; não é verd adeira 
a accusação que atiram á lavoura. 

Viajei pelof; E stados Unidos e pela Em<opa, viajei como obser-
vador, percorri todos os centros de t r abalho e de l:J,ctividade agrícola 
e posso traz.er aqui o meu testemunho e dal-o, com orgulho de bl··a-
zileiro, que em parte alg11ma do mundo se trabalha mais do que em 
S. Paulo, e a prova disso está no facto de ser a cl"Íse actual devida 
a excesso de producção - excesso de trabalho, portanto ! 

Passo a entrar na analyse da crise. 
Tem-se dito que a principal causa da ·baixa de preços a que che-

gou -o café é a St/,.pe1·-prodt&cção . Sou de opinião que, além dessa, h a 
a esp8culação baseada sobre a falta de defesa do genero - sendo esta 
a pr iucipal, porque, t r atando-se de um producto como o café, que 
melhora de preços e de qualidade quanto mais tempo guardado, e-
sabendo-se que ás safras abundantes seguem-se, quasi sempre, safr as 
pequen as, não deveri a o excesso das du as ultimas colheitas pezar n o 
mercado a ponto de descer de 100 a 33 e a 35 f r ancos por 50 kilos. 

Tivemos, não ha duvida, por varias ,circumstancias favo1·aveis7 
duas colheit as abundantissimas que fizeram crescer os stocks, de-
monstrando um exoo&so consideravel sobre as nece-ssidades do con-
sumo. 

A essas colheit as, que produziram o_ desequilíbrio entre a offerta 
e a procura, seguiu-se a actual que é pequena, não sendo maior a 
fütura, devido a causas que mais t a.rde analysarei. 

Apezar disso, não houve elevação de preços para o productor, 
sendo de. notar que os consumidores continuam a pagar o mesmo 
que ont1·'o.ra, eonforme se verifica pelo relatorio apresentado pelo 
Dr. Assis Brazil. 

Ora, si todo o café é vendido e acha collocação, sendo até pro-
curado, com avidez, nas proprias fazenda.s, por uma legião de 1a1gentes 
ele casas exportadoras, e si o consumidor o compra pelos mesmos pre-
ços antigos, claro está que os, enormes lucros que resultam da ope·ra-
ção ficam nas mãos dos inte.rmediarios e dos torradores, que r etalham 
o ·prod·ucto e o entregam ao consumidor. A sU;,pM·-prod.ucção por si s& 
devia determinar c~ falta de proc'ura - facto esse que não se dá, por-
qlJe a procura continúa e as safras to.das são exportadas, não se des-
prezando nem as qualidades mais baixas e ordinarias. A enormíssima 
baixa de preços, que chegou a ponto de não deixar lucro algum ao 
productor, devi a-se accentuar si houvesse realmente super-producçãQ; 
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- no mercàdo a retalho, pondo o genero· ao alcance das classes po-
bres e, por esse facto, concorrendo para augmentar o corusumo. 

Não é isso, porém, ·o que se dá --,- o consumidor continúa a com-
prar o café por preços elevados e o pm.ductor morre na miseria por-
que 8 vendido o seu producto abaixo do custo da producção. E ne:t:Qo 
lhe resta esperança de melhores tempos porque, sendo como é vendido 
o café nos mercados americanos e europeus por preços altos, o con-
sumo 11ão augmenta se:1sivelmente; o desequilibrio continuará e com-
pletamente perdidos serão os sacrifícios do productor, que continúa 
a luctar, esperando melhores preço·s e remuneração para o seu tra-
balho. 

Pelo que acabo de expor, se collige que os preços do café subi-
rão, si porventura, desapparecer metade da lavoura, determinando a 
escassez da producção, salvo si os poderes publicas, conscios da situa-
ção e resolvidos a enfrentar o problema, tratarem de estudar os meios 
de proteger e defender o proclucto que é monopolio nosso. · 

O café é um genero privilegiado. De todos os prodUctos vegetaes 
é o mais precioso. 

Quanto mais velho, melhül' revela as suas qualidades, virtudes 
e sabor agradavel. 

E' privilegiado porque exige, para a sua cultura lucrativa terras 
especíaes, clima especial e cuidados especiaes. 

Tanto isto é certo que o lavrador bem sabe . que, após inauditos 
esforços para des·bastar as mattas, no dia em que lança na cova a 
primeira semente de café, elle se escravisa porque os cuidados que a 
planta exige para -a sua formação, o trabalho constante para defen-· 
eleJ-a do matto aggre~sivo e asphyxiante que lhes ameaça a existencía, 
e a actividade que precisa exercer para colher um bom producto, nãa 
lhe deixam tempo e nem lhe consentem outros misteres. A lavoura 
de café absorve-lhe toda a sua capacidade de trabalho e de actividade. 

O SR. FAUSTO Ü'..RDoso - E' privilegiado tambem porque nós 
produzimos a maior quantidade do mundo. 

O Sr~. ALFREDO Enis - Privilegiado tambem, como diz o meu 
nobre t:ollega, porque somos o seu principal productor e possuimos 
os elem~ntos naturaes para conservar, ainda por longos annos, o seu 
monopolio. 

Pois bem .: quantlo ve.rificamos que temos em nossas mãos esse 
dom dJYino ·- a posse quasi exdusiva de 11m privilegio dessa ordem, 
é que se aconselha á lavoura a adopção da polycultura, estigmati-
zando-a, acre e duramente, por não cuidm· sinão do café, e censu-
rando-a por não produzir outros geneTos de exportação. 

O SR. FAUSTO CARDoso - No mundo só ha dons productos iden-
ticos ao café - . a lã na Inglaterra, no seculo XVIII, e o café actual-
mente. · 

O SR. ALFREDO ELLIS - Respondo a: esses argumento·s de 
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má fé ou ignorantes· declarándo-lhes o seguinte: - como é que que-
reis que os lavMdores adoptem a polycultura, si como tnação, nós 
não. podemos, s~quer, defender um producto do qual temos o privile-
gio e o monopolio ~ 

i•'allo., já ,se vê, em relação ao Estado de S. Paulo. 
Ocmo poderemos concorrer com outras nações que teem superio-

ridade sobre nós, na producção do. trigo, da lã, do vinho, da carne 
e de outros productos? - Como poderemos concorrer com esses paizes 
que teen~ as suas cultnras desenvolvidas em terrenos proprios, com 
mercadDs certos e freteshaixos, desprezando a que tem feito a nossa ri-
queza e custado os esf0rços de duas ou de tres gerações para deixai-o 
no pé de prosperidade em que esteve até ha pouco~ 

O SR. FAUSTO CARDoso - E que, bom ou máo grado, é a fonte 
de riqueza brazileira. 

O S11. ALFREDO ELLIS - A polycultura podia ser adaptada e 
prati<mda nos Estados que não produzem café. Temos todos os di-
mas e podemos produzir todos os generos proprios das zonas quentes 
B temperadas. Ao norte a borracha, industria extractiva que deixa 
enormes lucros, dando pouco trabalho, porque basta ferir a arvore 
para uc11a brotar a riqueza. Com as terras apropriadas e com o dima 
adequ!l!do podemos asseverar que, com . pequeno esforço e iniciativa, 
monopolizaríamos a sua prochicção, marcando o seu preço nos mer-
ca·dos do mundo. Nos outros Estados, terras fertilissimas e clima 
aproprilatdo para a- producção da canna, do algodão, do fumo• do cacáo 
e de multiplos productos tropicaes. 

Na zona do sul, além da riqueza florestal, terras proprias e os 
elementos necessarios para a cultura de cereaes e para a eriação do 
gado. · 

Não conheço, em summa, Sr. Presidente, paiz algum que c0n-
tenha .:>m ·seu seio tantos elementos de riqueza e capaz de produzir 
tão · grande variedade de productos. 

O SR, FAUSTO ÜARDOso - Além de que a polycultura nem sem-
pre é possível, pois a cultura é determinada pela natureza. 

O SI<. ALFREDO ELLIS - Apl'()Veito o aparte do nobre Deputado 
para affirmar que nenhum Estado, nem os de Minas Geraes e Rio 
de Janeiro, que aliás p1·oduziram e prQduzem café em larga escala, 
_podem concorrer com o Estado ·de S. Paulo. Temos a: nos.so favor o 
formato de nossos espigões drenaàos por natureza e de eno.rme ferti-
lidade, de sólo profundo e de facil trabalho para as capinas e para 
as co]heitas, que são feitas de umlz só vez e na época apropnada, 
po:r cr.uBa dos mezes seccos. Além das vantagens naturaes que nos 
asseguram a supremacia n.a produeção da preciosa rubiacea sobre 
todos os outros Estados e paiY.es, temos a conve1·gencia de todas as 
forças vivas do Estado, para o desenvolvimento de sua cultura em 
larga escala - grandes fazendas com todos os melhoramentos e ma-
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chinismos modernos - · servidas admiravelmente por um systema 
ferro-viario que facilita extraordinariamerute a exportação do pro-
dueto. O conjuncto cl(~ todas essas vantagens apontadas faz com que 
se possa lançar em Santos prompta para o embarque, um.a sacca d~ 
café por preço muitíssimo inferior ao que poderia fazel-o qualquer 
outro Estado producto:r. 

Não receiamos concurrencia. 
Tanto isto é verdade que, si~ porventura, os preços baixassem ft 

um p"ntQ que tornasse impo·ssivel a sua cultura, de S. Paulo seria · a 
ultima sacca entregue ao mercado. 

O SR. FAUSTO CARDoso - Ha fazendas de café que produzem 
mais do que alguns paizes productores de café. 

O Sn. R.EBOUÇAs DE ÜARVALRO - Além disso, os lavradores de 
café acopt.am em ,suar fazendas· todas a.s plantações· que podem -
milho, arroz, feijão - teem criação de porcos e de gado, que consti-
tue grande vantagem para o colono. 

O S1<. A.r.FREDO ELLIS - Quando se impelle 9 lavrador a ad-
aptar a:· polycultuTa, esquecem-se ou não sabem que o salario é o su-
premo e unico regulador. 

Pelo systema actual de cultura, não podemos· pagar o sa1ario que 
um trabalhador corhmuni. exige, para empregai-o, visando lucros, na 
plantação de milho, feijão ou de arroz. 

A verdade, porém, é que produzimos o sufficiente para a nossa 
alimentação; e, si importamos uma parte daquelles productos, é de-
vido ao tempo, que 11em sempre co.rre bem, influindo para a diminui-
ção de colheita. 

O SR. FAUSTO CARDoso - E' uma lei de economia política, que 
a industria vencedora é a que demanda menos esforço e menos des-
peza. · 

O Su .. ALFREDO EI.LIS .- Naturalmente, quem não tem sobra 
de braços disponíveis, não vae extrahir o ferro, tendo ao la,do uma 
iazida de ouro. · ' 

Desde que os preço& do café nos deixavam maior lucro e corp.pen-
savam· ramplamente os esforços e sacrificios, seria inepcia ir plantar 
qualquer outra cousa,, sem a <eerteza, -de vantagem -correspondente_ á 
que percebíamos da ;:mltura do café. · 

Não ha duvida, e ninguem contesta, que outros Estados podem 
e devem r.uidar seriamente da polycultura, porque não estão nas mes:-
mas condicões de S. Paulo. 

·Teem~se-nos arguido e censurado porque nós outros pauli-stas não 
prod11zimos mais milho, feijão', arroz, ·algodão e trigo, como s~ nós 
tivessemos elementos disponiveis e só por má vontade e falt-a de boa 
orientação deixassemos de o fazer. O· que, porém, não podem contes-
tar, é que trabalhámos tanto, que chegámos a prodUzir uma crise- de-
terminíl•'~a por excesso de producção. O .que não podem contestar, 
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porque é um f3{cto aliás consignado no mlatorio do Ministro da .Fa-
Zienda, é que o Estado de S. Paulo concorreu com mais de 300 mil 
contos, quando a exportação total da Repub1ica attingiu a 640 mil 
contos rie réis, S. Paulo trabalha pouco e concorre, entretanto, com 
quasi metade do valo1' total da exportação da União!!! _ 

Quer .dizer isto que ninguem póde accusar o paulista de não ser 
'bom brazileiro e patriota, não concorrendo pa:rta a prosperidade e ri-
queza naci.onaes. 

Si cada um dos outros Estados exportasse tanto qua,nto exporta 
o de S. Paulo; seríamos a nação mais rica e mais prospera do mundo . 

.A.ttendendo aos males que a crise está produzindo, o patriotico 
governo do Estado de S. Paulo tem procur~a:do agir e, suppondo que 
a principal causa da baixa de preços fosse a super-producção, nomeou 
uma commissão competentissima para estudar o assumpto e apre -
sentar um projecto. 

Essa commissão reuniu-se e propoz varias medidas, sendo as 
prin,cip11.cs: a limitação das plantações de café -- a eliminação indi-
recta dos cafés escolh<as, que tanto pesam sobre os stocles e tanto 
desvalorizam o nosso producto; e a reclucção dos fretes ferro-viarios. 
Além dessas, lembrou a commissão outras medidas complementares 
que muito concon-erão, sem duvida, para mitigar e attenuar a crisé 
que nos arruína de anno para anno . 

.A. geada dB agosto encarregou-se de limitar as plantações e di-
minuir :J·s safras que, por dons ou tres annos, serão bem reduzidas, 
visto a destruição ter attingido a 20 % do total das plantações de 
café de todo o Estado. · 

Em relaÇão aos fretes absurdo,s que as diversas companhias co-
bram pelo transporte do café, depois que conseguiram obter dos go-
vernos federal e esta.dual, a tarifa movei, preciso é que se adapte 
uma medida qualquer que allivie o producto de tão pesado enca.r.go. 

Não ha mercadoria, não ha producto algum no mundo que sup-
porte uma taxa de transporte de quarenta e cinco leguas equivalente 
a 20 e 25 % ad 'V(})Lorem. 

E o café tem pago e continúa a pagar semelhantes fretes absur-
dos e prohibitivos. 

Nns aureos tempos em que o café era o rei café e tinha mages-
tade, supportava, sem azedume e sem rec~riminaÇão, a onero·sa tinifa; 
- hoje, porém, é uma verdadeira barbaridade semelhante frete, que 
equiyaJe a positivo esbulho, contra o qual a .cJasse inteira deve, com 
toda a razão, se insurgir. 

Sr. Presidente, n~ directorias das estradas de feno conseguiram 
a tarifa movei, quando o cambio oscillava entre seis e ~ete, demon-
strand.-: aos governos, que então presidiam ao Estado e á União, que 
os lavradores auferiam grandes lucros vendendo o café por preÇos 
eleva:do-s, ao passo que as estradas de fe1·ro estavam na misena, por-
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que, a tao baixa taxa cambial, não podiam comprar carvão de pedra, 
o material preciso para o tmfego e nem satisfazer. os juros dos em-
prestimos e encargos que tinham no estrangeiro. 

Cor.seguiram o que desejavam e era justo. Hoje, porém, a situa-
ção está mudada. Uma sacca de café, que alcançava 100$ outr'ora, 
p.ão alcança hoje mais de 25$ - entretanto, as estradas de ferro 
continuam a cobrar os mesmos fretes, com pequena e insignificante 
differença. Baixaram, é ver.dade, no seu proprio interesse, para os 
pontos tcrrnlnaes, salvando assim de completo anniquilamento as 
lavouras dos municípios novos, que, si não ronseguissem rcducção, 
não poderiam remetter seus cafés ao mercado. A reducção não foi 
equitativa, porque a]liviou uns, que tinham a grande vantr.gem de 
possuir cafe~ae.s novos, plantados em terras compradas a baixo preço, 
ao passo que não alliviou outros, que concorreram sempre para a 
manutenção e prosperidade das emprezas de transporte ferro-viario. 

Si houvesse, o que infelizmente não ha, união da classe, seme-
lhante iniquidade não §eria 'posta em pratica com tanto desassombro t 

Sr. Presidente, um qos princjpaes argumentos para conseguirem 
as directo;rias das estradas de ferro a tarifa movei, que presentemente 
esmaga a lavoura .do café, foi o preço elevado -do carvão de pedra, 
quando a taxa cambial não chegava a seis dinheiros. 

·Pois bem, esse argumento não prevalece, porque muito pouco 
earvão empregam as actuaes emprezas de transporte. 

Utilizam-se da lenha - produzindo uma ve11dadeil'la: devastação 
que, si o Governo não obstar, já é já, produzirá irreparaveis males 
e pess!mas consequencias, modificando mesmo a climatologia e regi-
meu das chuvas, que vão se tornando mais escassas de anno paTa 
anuo. 

Ohamo a attenção do Govemo d:o meu Estado para esse facto, 
de grande impoTtancia ' e gravidade. 

O ' SR. REBOUÇAS DE CARvALHO - O Governo está agindo nesse 
sentido. 

O SR. ·ALFREDO Enis - Como .disse ha pouco, Sr. Presidente, 
é preciso que juntemo~ todos os nossos esforços para demonstrar que 
somos brazileiros e temqs a capacidade para resolver um problema 
de tão grande e vital importancia. 

Nesta legislatura niCm um só projecto ... 
O SR. FAUSTO CARDosó - Estamos na política spenceriana. E' o 

laiissez faire. 
O SR . .ALFREDO Er~LIS - E' chegado o momento de -agir, por-

que Sfl trata, não RÓ dos mais vitaes interesses do primeiro Estado 
da Unii'ío, como dos da propria H.epublica. 

No anuo passado apresentei e fundamentei dous projectos que 
.. dorm~m nas pastas das Commissões, sem parecer: um sobre propa. 
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ganda de café e outro garantindo o salario dos colonos nas execuções 
hypothecarias. . 

O SR. FAUSTO C.aRDOSo - E' o regimen de que ha póuco faUei -
do laissez f a ire . .. 

O Sr.. ÁLFREDO ELLIS - O Presidente da Republica é lavrador 
'e bem comprehende ~ necessidade de se auxiliar a classe, de cuja 
prosperidade depende a solução da nossa crise economica. Si o hon-
rado Presidente da Republica na:âa tem feito, é porque a elle coube 
à ingente missão de executar as onerosas disposições do funding-loar~ 
e de preparar o paiz para reencetar o pagamento de juros; ouro, da 
nossa d.ivida externa. 

Na historia da Hepublica, S. Ex, terá o seu papel - o marechal 
Deodoro foi o fundador; o marechal Floriano, o consolidador e que 
cumpriu a sua missão nobre e heroicamente; Prudente de Moraes 
foi o pacificador - encontrou, ao assumir d gov~rno, as cinzas quen-
tes, os odios que pullulavam e apagou-os. O general C.ampos Salles 
salvou a honra e o credito do paiz ... 

O Sr.. BRIOIO FILHO - Foi o desmoralizador! ... 
O Su. ALFREDO Er.Lrs - Deixe o meu nobre collega passar o {I 

tempo, e é bem provavel que V. Ex. mesmo, bem como outros op:po-
sicioni.stas ao actual governo, lhe façam justiça. Ve1ho companheiro 
de propaganda e republicano sincero, posso dizer a V. Ex. que o hon-
rado Dr. Campos Sa11es, illustre Presidente da Republica e beneme-
rito panlista, salvou a horira e o credito da Patria executando o 
funding-loan. 

Mas, senhores, basta de política; nós temos feito política ·de mais, 
e eu peço um aTmisticio para· que me deixem continuar, afastando-me 
completamente desse terreno ineandescente, em que não quero entrar. 

Sr. Presidente, o papel do lavrador ac.tualmente é o da abelha em 
uma colmeia, trabalha da manhã á noite, como a abelha juntando 
o mel, para. depositai-o nos bolsos do especulador, que colhe todos 
os productos do trabalho alheio. 

O SR. FAUSTO ÜARDoso -· O especulador é o zangão! 
O SR. ALFREDO ELLIS - A baixa do eafé não importa só no em-

pobrecimento do lavrador, diz respeitb tambem ás nossas proprias 
condições ethnicas. · 

Â raça definha, .como um organismo humano tambem definha, 
sem os. alimentos necessarios. E, assim como a miseria atrophia o 
organismo, depaupera tambem o espírito, enfraquecendo o physico .e 
o moral · 

O bvrador empobrecido tira os filhos do collegio, reduz as suas 
despezas, mesmo as mais urgentes, sacrifica as suas e as commodi-
dade~ da Íàmilia, priva-se até do necessario para poder continua·r a 
lutar, aguardando, esperando i:nelhores tempos, melhores preços, _ 

Esta é a situação actual, perfeitamente photographada, nitida-
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mente pintada, sem carregar as côres negras. Lutando com as maio-
res difficuldades e Íé:zendo os maioTes sacrifícios, o lavrador sente, 
percebe e vê que neste artigo - café - que elle produz, todos lu-
cram, todos enriquecem, desde o colono até o commissario, desde a 
estrada dP. ferro até o canoceiro, menos elle, que indefeso, sem recur-
sos para proteger o seu producto, é forçado a entregai-o a vil preço 
para satisfazer os colonos que, como uma alcatéa de lobos, lhes rondam 
a morada á espera do que lhes é devido ! . . . Um pequeno calculo de-
monstrará a verdade do que acabo de expor e servirá para descarnar 
·a falha, o ponto fraco, da nossa organização agrícola. 

Nas melhores terras de S. Paulo, .que chegam a produzir, annual-
mente, dous, tres e mesmo quatro kilos de café por arvore, com um 
clima apropriado e em estabelecimentos formados e completamente 
organiz-ados, o custo mínimo da producção, por arroba de café, regula 
ser o de 4$000. Si ·addicionannos a essa quantia a conducção para a 
estação mais proxima, o frete da estrada de ferro, o carreto para o 
armazem do com.missario e a commissão deste, chegaremos a um total 
de 2$ no mínimo, que, sommando á do custo de producção, attinge a 
6$ por 15 kilos. 

Sendo o café vendido por 6$400 e 6$800, por arroba, deixa 
apenas ao lavrador para os seus gastos particulares, administração, 
pessoal e juro de seu estabelecimento, a insignificanci-a de 400 a 600 

)'éis por arroba! 
Já tive occasião de dizer que o lavrador engordava a rez, ma-

tava-a, esquartejava-a e punha-se de parte para ver o que lhe sobrava. 
O colono chega e retira ás costa,s um dos quaTtos, a estrada de ferro 
outro, o fisco outro e o ultimo afinal, os intermediarias, que lhe deixam 
a cauda para enxotar· com elia as moscas zumbidoras, que são os uzura-
rios. Por que razão chegamos a esta tristíssima e desgraçada situação? 
Eu vou dizel-o. 

O lavrador paulista, confiante no seu esforço e na uberda.de de 
suas terras, na época das vaocas gordas, em que o café era o rei pafé, 
immobili.sava, em novas plantações, os lucros .que percebia, abrindo 
novas fazendas, devassando os sertões, concorrendo com o seu trabalho, 
coragem e tenacidade para a prosperidade do Estado . 

O especulador, que estava á espreita, verificou que o lavrador não 
sendo financeiro, commettia um gravíssimo erro, não deixando uma 
reserva em dinheiro para o gyro, isto é, para o custeio de suas pro-
priedades. 

O lavrador immobilizoUJ todo o seu capital, não se lembrando de ' 
que, si sobreviesse uma baixa de preços, teria de sa·crificar o seu pro-
dueto para fazer face aos salarios dos colonos e dos trabalhadores . 

Deixou o seu producto, em summa, &em defe8(1,, e vê-se hoje for-
çado a entregai-o por qualquer preço, aiwda mesmo abaixo do custo da 
producção. 
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Esta. é que é a vel"dade! 
. O especulador, completamente senhor da situação e dispondo de 

capita), escrrarv.izou o lavrador á condição inferior á do colono, e dá-
lhe pelo café o que berrt, quizer, isto é, o sufficiente para .mantel-6 ,na 
lenta. agonia o;Jm que .se ·acha. E si· o .não mata .de .vez, .h.aixando ainda 
mais o p:reço .do café, é porque. isso não lhe convém. Cessariam os lu-
cros .e· perderia a gallin:P,a de ovos de ouro ! . . . ~ 

Pobre lavoura! - Representa na actualidade papel de Gilliatt, 
de.sarmado, nos tentaculos do poderoso polvo, que se chama em, lin-
guagem -moderna - o trru.st.f . Poder~sos syndicatos, grandes compa-
nhias de torrefacção, se brganizara+IJ. e e.xploram o commercio de café, 
sugando todos os lucros e auferindo todas as vantagens do prodncto, 
que é compra·do aqui a vil preço para ser vendido, torrado, pelo qua-
druplo do .que lhes custou. 

Li, · não. ha muito tempo, uma. circula.r da firma Crosamen 
Bro.thers, de NDva York, que dispõe ·de uma ·centena de milhões de 
dollars, na qual, cynica e andaciosamente, declaravam que contin~riaim 
a comprar.·café, por preços baixos e ínfimos, porq1te os brazileiros, ori-,. 
uriJdos de uma raça forie e trabalhadJora, ~·omo a portugueza, teem 
granrk capacidJade dJe Mabalho, mlas poucia caJpacidaHJe inteZVectuall. 

Além do esbulho - o escarneo! 
Sim, porque, si os .americanos. possuíssem o monopolio do café, 

não venderiam uma .só libra sem taxarem o preço que, por certo, nãu 
seria o miseravel, o ínfimo, ·que nos pagam pelo precioso prodructo. , 

E nós~ Cruzamos .os braços ou estendemos as mãos · para receber 
em troca a esmola .que nos ·querem dar ! 

Sim, porque o café é o unico producto, o unico genero, em cuja 
venda o productor não mar.ca o preço. 

O lavrador, em regra, entrega, na estação mais proxima de sua 
fazenda o· seu café beneficiado e ensaccado·; e não sabe mais o rumo 
que lev~ quem · o comprou, si foi ou nãó' misturado com outras quali-
dades inferiores, e nem o :verdadeiro preço . que alcançou. 

O SR. FAUST.o CARDoso- Desde 1900 formulei um projecto nesse 
se;ntido determinando o monopolio. . 

O SR. ALFREDO ELLIS - A medida mais urgente, e que está sob 
a alçada do governo federal, é :a reducção de tarifas iníquas e exorbi-
tantes com que é taxado o café nas alfandegas européas. 

Por meio de tratados commerciaes ... 
O SR. FAUSTO CARDOso - Com a Italia, por exemplo. 

' o· SR . A·LFREDO ELLIS -:- Em relação a este paiz, níio posso real-
mente comprehender a orientação do seu governo, porquanto é o 
paiz que mais hepeficios auf•ére com a cuJtura do càfé . 
. , .. Sr . Presidente, é facto conhecido que mais de 50 milhões de 
francos .são annualmente enviados, para aquelle .· paiz pelos colonos 
italianos. 
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.A popuhção italiana no :E;stado é de cerca de um milhão de 
almas, cuja prosperidade depende da prosperidade da lav·oura ·de café, 
que lhes proporciona trabalhos e salarios tanto mais elevados quanto 
mais ·altos os preços d'() café. 

Ella é, portanto, tão interessada como :nós nesta questão e devia 
facilitar a entrada do café para dar sahida aos seus preductos, pro-
éurados, naturalmente de preferencia por seus filhos domidliados no 
Esta-do <le S. Paulo. 

Não posso, por esses motivos, repito, OOmJlrehen<ler a orientaçã6 
do governo italiano, mantendo as taxas prohibrtivas sobre o café, que 
é aliás muito apreciado por tódos 'OS italianos que convivem comnosco. 

Devia ser mais nossa amiga do que da Republica À!gentina, poT-
que nós· não concorremos com ella na produc~ão d'() trigo e ·do vinho, 
ao passo que esta faz grande' concu,rrencia, principalmente em relação 
ao trigo; e, muito breve, lhe fará, e muita :séria, em rdação ao vinho . 

.A politica actual de todos os paizes é a politica commercial -
ab:rrr mercados para {)8 seus productos . 

.A Italia, pOTêm, -é contrariá a eslja politica racional porque, pro-
positalmemte, guerreia e fecha os que a nature_za lhe concedeu sem es-
forço, sem dispendio e sem sacrificios. 

E' realmente incomprehensivel, e semelhante facto só póde sei· 
explicado por falta de estudo e de conhecimento do verdadeir.o estado 
de cousas , · 

Não quero díscutir esse assumpto, por emquanto, ])Teferin<io que 
o nosso governo, por interm.edie dos nossos cons~les que já te-em tra-
balhado tanto . .. 

O SR. P AULINO CARLOS - Em sentido contrario. 
O SR. ÀLFREDO ELLIS - . . . conseguisse a verdade wbre os stoclcs 

existentes e a eliminaçã·o ·dos succedaneos do café, como ·a chicorea e 
outros, por meio de propaganda constante e efficaz . 

O SR. FAUSTO CARnoso - .Alguns esquecem-se d1a; propria lingua. 
O SR. BRICIO FILHO - E' verdade .que ha excepções. 
O SR . .ALFREDO ELLis -No corpo diplomatico faço excepção do 

Dr. .Assis Blrazil, que tem estudado .. a questão e se esforçado. para · re-
solver o problema. , 

O SR. BRmiO FILHO - Conheço um que prestou serviços extra-
ordinarios no Chile .- ·<> Dr. Oliveira Botelho; eomo premio, .foi re-
movido. 

O SR. ÀLFREDO ELLis - .Ainda mesmo que as nações européas 
não reduzissem as pesadíssimas taxas sobre o café, os nossos ministros 
prestariam um enorme servi·ço, si conseguissem a eliminação <los succe~ 
à,aneos e falsificações rotuladas com o nome de café. 

Bastaria es.ga medida para fazer desapparecer, em pouco tempo, 
todo o stbclc .existente . 

.Ao passo que <> preço d'o café baixa, de anno para anno, o da 
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chicorea sobe pari pas.su,· emquanto esmorece, por toda a parte a cul-
tura do café, a da chicorea cresce e toma dia a .dia mais incremento. 

A Italia, para citar um exemplo, exportou, em 1900, vinte mi-
lhões ·de kilos; no anno passado, vinte e nove milhões. 

Um augmento de 38 °j 0 ! 
Baixos como estão os preços do café, não fôra a gan·anciosa es-

peculação, estaria o precioso producto ao alcance das classes pobres, 
que alargariam o seu consll!lilo, porque, com certeza, dariam preferen-
cia a elle em vez de ingerirem as repugnantes misturas vendidas como 
café. 

Essa é a principal l"azão de não se alargar e generalizar o con-
sumo . Os preços que actualmente vigoram nos mercados -a retalho são 
os mesmos que vigoravam ha 6 ou 7 annos, quando alcançavam 100 
francos os 50 kilos. Onde vae esta enorme differença? - Qual o alça-
{lão por onde desapparecem a.s centenas de milhões? ! 

E' o trw;t que opéra ! 
E' o .'trust que recolhe os lucros! 
Uma chusma de empregados seus percorre o interior do Estado 

e vae apanhar o pobre lavrador torturado pelas exigencias dos colonos. 
E' o momento psychologico para marcar o preço do café, entu~ 

lhado ou beneficiado. 
E' o momento propl·io para realizar um bom negocio! 
De posse do ·café eomprado no interior, afastam-se do mercado 

e deixam que cTesça o sto-clc e, com elle, as necessidades dos commis-
sarios que teem ·de fazer f-ace aos saques e aos fretes. Esgotados os 
recursos são estes, por seu turno, forçados a entregar-lhes a mercadoria 
pelo preço que estipulam e marcam a seu talante. Chegamos a esta 
tristíssima situação por falta de capital. 

O café não tem defesa! 
O SR. F .A.USTO C.A.Rnoso - A situação do lavrador é peior que a 

do colono. 
O SR. ALFREDO ELLIS - Peior, muitissimo peior, porque estamos 

na mais oompleta dependencia e sem recursos para re-agir contra tão 
iniquo e cy.nico despotismo. 

Si, em logar de 6$500 por arro·ba de café, que nos atiram hoje 
oomo esmola, resolvessem .Pagar-nos 3$ OUJ 4$ amanhã, seremos força-
dos a acceital-os da 1nesma forma. 

Sr. Presidente, sinto-me fatigado e vou terminar as considera-
ções que pretendia fazer. 

Arites de descer da tribuna, porém, desejo accentuar bem que a 
principal razão da baixa, causa unica da gravíssima crise economica 
que está nos reduzindo a um paiz de mendigos, é a .falta de recursos, 
é a escassez de dinheiro e de credito para a defesa de nossa expor-
tação. 

A nossa verdadeira moeda é o café, porque com elle fazemos o 
nosso inter-cambio commercial. 
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Com o ouro que representa, pagamos os juros de nossa divida 
externa e sald<amos os noss"o·s .compromis•sos. De que nos serve o cam-
bio a 12, si a· nossa ver-dadeira mo·eda, ·o nosso ouro; que é .. o café, foi 
d~svalorizado -de 75 °1°?!..: · · . . · · 

Não ha paiz .algum do mundo, por mais rico que seja, que possa 
por muitos · annos, supportar semelhante sangria; 

Como estancai-a? 
Si o projecto que tenho em mãos e que vou submetter á ·considera-

ção da Oamara não póde, por si só, curar tão grave mal e re-solver o 
difficil problema, co~orrerá, entretanto, estGu convencido, para atte-
nuar e alliviar sensivelmente a melindrosa situação da lavoura. · 

Lembro-me., SF~ Pres~dente, de ter lido, outr'ora, uma: lenda ori-
ental, cheia de poesia, como tantas que brotaram na.quelle paiz, mys-
terioso e encantado que se chama a Iadia: ; 

A's pm·tas do Empyreo, desconsolada e chorosa, por lhe haverem 
negado a entrada, gemia uma infeliz hou'ri que, perdida a castidade 
e quebrado o seu juramento, perdera com e.lla, por um seductor que 
•a. abandonára, a promessa de bemaventurança eterna. Um anjo, que 
passava, -cond-oido da sorte da infeliz, aconselhon-a a abaixar á terra 
e a procurar uma dadiv·a, um presente, -um dom, que, agradavel ao 
Eterno, resgatasse a falta commettida e lhe abrisse as portas do ·pa-
raiso. Reclinada sobre um raio da lua, 1ru pobre houri, que baixára ao 
mundo, pair-ou sobre uma vastissima- steppe, coberta por alvo lençol 
de neve. · 

Ao pallido clarão da lua divisou, em um trenó; que fugia com 
rapidez, dous homens: - pae e filho, que, entre si, disputavam qual, 
para salvar o outro - servindo de repa,sto e os demorando, se arre-
messaria aos lobos que em furiosa e tenaz corrida, os perseguiam. 

Venceu o filho afinal que, l ançando ao pa.e o ultimo adeus, en-
frentára a a lcatéa ·de feras, que em poucos instantes o trucidaram. 
Sobre o lençol de neve, branco como o arminho, ficára coagulada unia 
gotta de seu sangue. · 

A houri apanhou-a carinhosa, já transformada em precioso rubi, 
no calix de ouro que, á partida, lhe déra o anjo compassivo e celere 
ergueu-se para o Empyreo. . 

Qual, porém, não foi a sua desillusão quando o anjo lhe disse que, 
bem mais precioso do que o amor filial, symbolizado naquelle encan-
tado rubi, .outro sentimento havia màis digno, mais 'sublime é mais 
·agradavel ao Supremo!!. . . .. 

Reclinada, sobre um raio da lua a desconsolada houri voltou, de 
novo, . -ao mundo á procura do resgate que lhe . abrisse · as portas do 
paraiso. . 

Pail·ou sobre um' v-a,~to campo -de car.nagem.- Ao clarão do ·in:-
cendio das casas e das herdades, viu cadaveres esparsos, armas que-
bradas e a terra ensopa-da de · sangue . 

Ferira-se alli uma batalha sangrenta! ..•. · · 
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Por entre os escomb:uos e as ruínas , .fumegantes, em um ponto, 
onde, pelo accumulo dos mortos, mais viva fôra a peleja, com o peito 
crivado de golpes e envDlto. na bandeira de sua patria, , jazia morto 
um · soldado, tendo na ·face, 'contrahida pelo desespero e pela angustia 
de deixar sua patria ·escravizada aos vencedores, uma lagrima que 
alli se congelara na suprema agdp.Íà. 

Recolheu a hou'l'i, na dourada taça, o symbolo do patriotismo, 
transformado em brilhante puríssimo, e partiu veloz para a mansão 
celeste. 

Abertas lhe foraiJ:1. as portas do paraíso pelo anjo compassivo, que 
lhe disse que nenhum dom pordia ser mais agradavel ·ao Supremo do 
que a lagrima do sold·a.do que pela patria se sacrificára, dando-lhe o 
ultimo alento, derramando em defesa da SUa liberdade a ultima gDtta 
de seu sangue. Pois bem, senhores, trago-vos, concretizadas nas minhas 
palavras, as bagas de .suor e as lagrimas de desespero da lavoura que 
agoniza. · 

Não :são ' menos precios·as do que as do soldado que se sacrifiéa 
péla patria! Si o soldado nos campos de batalha mantém a honra da 
nação, tambem o lavrador, nas vastas campinas -onde moureja, de sol 
a sol, á chuva e ao relento, mantém, assegura e garante a integridade 
e à independencia da patria! ! ! 

. (Muito bem, muito bem, o orador é fieliéitado.) 
O projecto que tenho a honra de apresentar é o seguinte: 
O Congresso N acionai decreta: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a garantir o juro de 

6 a 8 ojo ao anno sobre o capital de '100.000:000$, pelo prazo de 
20 annos·, a um ou a mais de· um banco nacional 

Proje'Cio ou estrangeiro que se obrigue a operar em bene-
ficio da lavoura de ·café e de canna, mediante o 

juro maximo de 10 % ao ·anno; sobre hypotheca com o prazÓ' limitado 
de cinco minos, sobre penhor agrícola, sobre letra hypothecaria, sobre 
warrants e outro qualquer titulo creditorio de responsabilidade con-
junta de lavrador de café ou de canna e de commerciantes intermedia-
rios de consumo de um desses generos, ·comtanto que o prazo desse 
titulo não ex·ceda de um anuo para o seu vencimento·. · 

Paragrapho unico. O Poder ExecUJtivo poderá fazer qual.quer ope-
raÇão de credito em oUJro ou em papel para o cumprimento dos con-
tractos que celebrará em virtude desta lei. 

Art. 2. o Rev-ogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 27 de ·setembro de 1902.- Alfredo Ell1'.s.-Pau-

lino CarlXJs.- Gustavo de Godoy.- Moreira da. Silva.- Rebouças de 
Carvalho. 
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O Sr. AUre,do BJiis - Lamento, Sr. Presidente, ser forçadP, 
pelas circumstancias, a tomar de novo a palavra .em hora tão adea"!l-
tada, vendo as bancadas quasi desertas e os meus iUustres collegas que 
ainda estão presentes, com visíveis sigriaes de fadiga e cansaço. . 

Falta-me, portanto, subindo á tribunà, para fundamentar o pro-
jecto, que vo111 ter a: honra de submetter á consideração da casa o 
estimulo que anima a todo o orador, que se vê rocleado por seus pares, 
o estímulo que eleva, a vigora- e fecunda o pensamento. 

E' tal a importancía do assumpto, entretanto, que, apezar desse 
contratempo, não posso -deixar para mais tarde as considerações que -
tenho a fazer sobre o projecto . "' 

Não pretendo e jámais· pretendi o generalato da tribuna, e tilnto 
isso é certo, que as poucas vezes que a ella tenho s111bido, tem sid-o para 
apresentar projectos de lei, que correspondem ás necessidades publicas 
ou ·para tratar de ·assumpto·s referentes á llav-oura. - unioa força viva 
que aind,a; S'e percebe e que airrula sustenta es~e p'(tiz. 

Nunca trouxe para este recinto questões de .campanario e fui 
sempre ínfenso e refractario a me :!.mnüscuír nas· discussões políticas, 
tão frequentes e tão calorosas, infelizmente neste recinto. 

Relevem-me, portanto, os meus honrados collegas ,as considerações 
que me proponho a fazer no sentido cle mostrar com que patriotismo 
e desvelo encaro a gravíssima crise que trabalha, O· organismo nacional 
-procurando concorrer, na medida de minhll!s forças, para que se evite, 
si ainda é tempo, o descalabro e a ruína q;qe parecem inevitaveis e 
imminentes. 

Dá-se com as nações o mesmo que se d:á com os o-rganismos hu-
manos. 'P -ara que sejam fortes e prosperas preciso € que o fun.cc_io-
namento e clesenvolvimento de todos. os seus -orgãos sej:am perfeitüs 
e completos; que tod1a:i! as classes, bem como todos os orgãos; exerçam 
a sua missão, e funccionem em perfeito equilíbrio e de accôrdo, prodlli-
zindo a força que representa trabalho-, que dá como Tesultado o bem 
e13tar geral. Quando, porém, uo:n:a sente-se embara<;!ad·a e inhibida de 
exeFcer a sua actividade, como se dá actualmente com a lavoura, o 
corpo ·da nação resente-se e, como no organismo humano, tódos JS 
orgãos bem como todas as classes sentem-se affectados desde que um 
delles deixe de funccionar. 

Ao desequilíbrio cle um corresponde o desequilíbrio de todos.! 
Um corpo está positivamente doente desde que um dos seus orgãos 

esteja affectado. 
Pois bem, o nosso organismo nacional está enfermo porque a la-

voura soffre ! 
. O seu deperecimento reflecte-se sobre todas as classes sem exce-

pção; a sua pobreza, ·a sua miseria llübre toda a :pação I 
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~. como não ser •àssim, si, como sabemos, é ella a grande fonte 
de nqueza e o OFgão principal que ·dá vida, movimento e força, ao 
grande corpo· nacional'? ! ... 

Sr. Presidente, como disse, ha poucos dias desta tribu~a, o qu.e 
me apavora na situação actual é o indifferentismo <Com que os poderes 
publicos, principalmente o poder legislativo, ao qual cabe a iniciativa 
das medidas capazes de remediar á crise enc.aram e&te problema, de 
cuj•a solução dependem ·a riqueza publica e particular. 

O que me causa pavor é essa estranha e estupenda anomalia que 
€Stamos vendo: ~ ' quanto mais se trabalbja, quanto mais súa o povo, 
quanto mais se exporta - mais a nação empobrece e ·menos recursos 
obtem para ·a satisfação de seus compromi&SO·S. Por to'da a parte, 
do. extremo norte ao extremo sul, um pavoroso grito. de ·angustia echoa, 
annunciando a miseria de todas as cla:sses e o soffrimento de todos os 
brazileiros. Os corpusculos vermelhos ·do sangue da nação e que são 
representados pela sua exportação que é a sua riqoo-Z~a, são sugados, 
surda e traiçoei•ramente, por vampiros oodentos e insaciaveis, que não. 
procuram indagar sí a infeliz victima, entregue a tão grandes sangrias, 
póde ou não resistir, e por quanto tempo. 

Para que não supponham que estou phantasiando ou carregando 
~as côres ·negras do tristíssimo quadro, vou citar um exemplo extrahido 
da conferencia feita pelo Dr. Assis Brazil. 

No anno de 1892 exportamos para os Estados Unidos 640.210. '788 
libras de café, 'que pr'Oduziram 123.041.920 dollars, isto é, 516 mil 
e 700 contos, ·ao cambio actual de 12 dinheiros. Em 1900 a nossa ex-
portação subiu a '78'7. 991.911 libras que apenas produziram 52.46'7.943 
dollars, ou 220 mil e 300 contos de réis - importando uma differença 
contra nós de 296 mil e 400 contos, apezar ·do augmento de 14'7 milhões 
de libras. 

E' a eloquencia fria e tremendtll dos algarismos, demonstrando 
que no anno de 1900, apezar de tel1DOS exportado, só para os Estados 
UnidDs, 14'7 milhões de libras de ·Café - mais do que em 1902 rece-
bemos 296.400 :000$ meno'{> do que naquella data! 

Sr. Presidente. Não pó de ser mais :aterrador o quactro ! ! ! ... 
A differença que deixamos de receber, e que os torra;dores e espe-

cu<ladores empolgaram e embolsaram,' dava em dois, quando muito em 
tres annos, para pagar~&e toda a nossa divida externa, mesmo ao 
cambio baixo de 12 ! 

A ·drenagem que soffremos é peior, muito . peior do que a que 
soffreu a lavoura quando teve, por effeito da aurea lei de 13 de 'maio 
de 1888, de abrir mão do trabalhador escravo. 

A sangria que nos debilita actualmente e nos reduz á condição 
inferior á do colono é peior do que a que soffremos· por occas.ião da 
g11erra .(Lo Paraguay, que nos custou mais de 600 mil ·Contos em moeda. 
Tanto em um como e)Jl outro caso a nação .supportou os sacrifícios 
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porque a l.avoura (:)Stava em plena prosperidade, 'a exportaçã~o em au-
gmento e os seus productos valorizados. 

Não nos illudamos: - a questão financeira $Ó poderá ser defini-
tivarnent? resolvida quando conseguirmos defender e valoJ•izar a nossa 
producção. · 

A chave do problema financeiro está na solução do problema 
economico! Quer isto dizer ·que, sem resolvermos este, não consegui-
remos liquidar o outro. Esta é que é a verdade. 

. Sr. Presidente, a agricultura 'foi, é e será, em todos os tempo.s e 'em todos QS paizes do mundo, a grande fonte, O grande e inesgota-
Vel manancial da riquez~ publica. 

Não foi a sua enorme pujança industrial, e nem tão pouco as 
suas ricas jazidas de met~l precioso qlie ergueram os Estados Unidos 
ao pinaculo das mús ricas e poderosas nações do globo. 

Não; foram üs seus campos cerealiferos, sua extensíssima cultura 
·de algodão, sua assombrosa producção agrioolla, intelligentemente des-
envolvida, por inimitaveis e miraculosos agentes mecanicos, que pro-
duziram grandes saldüs empregados na construcÇão de mais' de 300.000 
kilométros de estradas de ferro; em uma marinha mer.cante ·de pri-
meira ordem, antes da guerra de seccessfio, e na poderosa marinha de 
guerra que a torna respeitada e temida pelas primeiras potencias do 
mundo. 

Não ha um só estadista americano que não reconheça que ·a gran-
deza ·~os Estados Unidos, o seu espantoso desenvolvimento e surpre-
hendente progresso não são devi·dos á sua riqueza metallurgica, mas ~ 
sua assómbrosa producção· agrícola. 
· P.ara 'Confirmar esta _proposição, tomemos o exemplo da Oalifor-
nia, verdadeiro Eldoradü, em cujo sólo brotava o <Juro em tal· quanti-
dade, que bastava para enriquecer e saciar a avidez e a sêde de to.dos 
os aventureiros, que a ·demandavam, em busca de fortuna facil. 

Por-Ventura o ouro extrahido das entranhas .da terra servia para 
fecundar o só lo da O.alifornia? · 

Absolutamente não. Carregados de riqueza, volviam os -aventu-
reiros, atravez do fa.rw,esi, ou para os Estados de Lésrte. e nelles em-
pregavam as .sommas adquiridas. 

E a Oalifornia empobrecia ... 
Depois que a .agricultUTa dominou as suas terras, depois que o 

lavrado-r ·americano, empregando o trabalhador chinez, drenou as suas 
varzeas e revolveu o seu sólo com o arado, a Oalif.ornia transfmmou-se 
e apparelhou-se em pouco tempo para figurar entre os primeiros e 
mais ricos dos Esta·dos da União Americana . 

Quando o ouro attrahia o immigrante, a terra empobrecia, quando 
a fecund-ou, porém, o suor .do trabalhador, as suas extensas cha:vnecas 
cobriram-se de .seáras promissoras, as suas varzeas de vinhedos e de 
pomares e os ·camp-os encheram-se de rebanhos e .de gado. 

Outro exemplo: o Egypto. 
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Era, como todos sabem, um paiz perdido. Quando os inglezes o 
avassallaram, bem sabiam que não possuía mais, de terreno proprio 
á agricultura, do .que uma estreita e limitada .faixa de terra ao longo 
das margens do Nilo. 

Empenharam-se na luta, gastaram milhões e milhões nas obras 
colossaes de irrigação, e hoje, após a transformação, .a; terra dos Pha-
raós, que jazia morta, resurge para .a vida, rica, prospeTa e feliz. 

O algodão cultivado na estreita faixa do Nilo operou a meta-
morphose em menos tempo e sobre bases mais solidas do .que uma mina 
de owro o teria feito. 

Para o T<ransvaal, que a poderosa Inglaterra, após sacrifícios 
enormes.de dinheiro e de sangue, acaba de supplantar, já o previdente 
governo enviou um dos seus melhores e mais sabios agronomos, com 
o fim de e~tll)dar e observar a capacidade agrícola daquella região e 
da do O range·. 

Ella sabe que, sem terras araveis, proprias para a cultura de 
cereaes, qs sacrifícios que fez .. para subjugar e encorporar ao seu im-
perio aquellas colonÍa(>, serão completa e totalmente perdidos. 

De facto, já. existe um relatorio nesse sentido, no qwal esse ·agJ.'O-
nomo, cujo nome não me · occorre neste momento, declaTava que, na 
previsão· do esgotamento das minas auríferas do veldt, em um prazo de 
.40. ou 50 annos, é de indeclinavel .necessidade que, sob a fórma de im-
posto, o governo arreca~de uma porcentagem do ouro extrahido, que 
deverá ser empregada nas obras de irrigação, porquanto as chuvas 
não são · regulares na.quellas regiões. 

Declarava mais que, si o governo inglez não tomar resolutamente 
esta deliberação, não a levar a effeito, o Transvaal, esgotado o ouro 
qwe cont€m em suas entranhas, figuraTá no mappa da Africa como 
a lua no firmamento ermo de vegetaÇão e .de vida. 

As consideTações que acabo de expender demonstram a impor-
tanci·a da agricultura, sendo lamentavel que nós brazileiros, dispondo 
de todas as .facilidades, com todos os climas, com uma vasta extensão 
de terras proprias para todas as culturas e grande capacidade de pro-
ducção, além do monopolio de certos productos preciosíssimos, não 
cogitemos da mo·dificação de nossas actuaes condíções e nem tratemos 
de nos esforçar para mantermos a nossa supremacia e os privilegias 
com que a natureza nos dotou. 

A Inglaterra faz inauditos esforços para conquista~ uma estreita 
faixá de terras ferteis ao longo do Nilo e para transformar uma região 
arida, ha poucos annos, em viçoso jardim, ao passo que nós brazileiros, 
além de tudo importarmos, não podemos ·defender um producto co;rno 
o café! 

Quer isso dizer que estamos destruindo, quasi sem proveito algum, 
a nossa riqueza natural. 
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Si não replantarmos os seringaes, sendo, como é, ·a borracha uma 
industria extraétiva, em épo.ca, mais ou meno:s afasta:da, terão · des-
apparecido ou rarea-do. 
i Esse phenomeno de esgotamento já está se dando, em la!'ga escala, 
tanto que ha grandes extensões abandonadas, por.que já não dão lucro, 
e novas são exploradas nas longínquas cr:egiõe~1 . das fronteiras do 
Amazonas. ' . 

Em relação ao café, dá-se facto identico. 
E' a cultura. ·que mais exhaure o so1o, que mais o esgota, porque 

é um producto altamente azota·do. . 
Temos disso o exemplo aqui bem perto - no valle do Parahyba, 

outr'ora coberto :de extensíssimos cafézaes, em plena producção, hoje 
quasi abandonado, e com uma producçã6 tão escassa, que já não offe-
rece compensação e ne;m deixa margem para lrucros·. 

Si não protegermos a actual lavoura do caf€, ella irá se ·extin-
guindo, e dentTO ·de duas ou tres dezen.as de annos, estará· morta, sem 
ter deixado ao paiz somma equivaiente á perdida fertilidade da terra, 

Nesse sentido e de accôrdo com esse modo de pensar, o honrado 
presidente do Estado de tS. Paulo, qeante ·da crise que nos e,smaga e 
empobrece, resolveu nomear uma oommissão para estudar o assumpto, 
certo de que, para resolver tão grande problema, ha_ necessidade de 
medidas ·completas. 

Essa commissão, ·conforme já tive occasião de dizer, apresentou ' o 
seu proje'Cto opta:r;1CLo, em primeiro logar, pela limitação das plantações 
e lembrando outros alvitres. 

Esse parecer devia ter entrado em discussão e ter sido submettido 
á apreciação do Oongres3o Estadoal nP.st" sedJão. 

Não o foi; e não o foi porque sobreveiu justamente a grande 
geada ·de 18 para 19 de agosto. 

Esse phenomeno me.teoTologico, que era outr'ora o pavor dos la-
VTa·doTes, poTque viam em uma ,só noite, no espaço de poucas hoT~s, 
desapparecer o trabalho de tantos annos, a fortuna e o patrimomo 
de suas famílias, foi re.cebido com alegria geral. AfiguTava-se a todos 
que no extermínio e destruição de gTande parte da· lavoura de café 
estava a solução do diffi.cil problema . 

. Suppunham todos ingenu,amente que os enormes preJUllZOs da 
geaoda seriam compensados pela alta dos preços do café. 

Dahi a satisfação geral. 
'O SR. MALAQUIAS Go:NÇALVES - Mas nem isso teve logar! 

~ O SR. .ÂLFREDO ELLIS - Mas nem is&o teve Jogar, diz bem o 
meu illustre collega por Pernambuco. 

A gea.da de 18 para 19 de agO'sto, Sr. Presidente, queimou, des-
truiu, mais ou menos totalmente, de 130 a 140 milhões de caféeiros. 

O SR. MoREIRA DA SILVA- Já tive occasião de declarar que, em 
alguns iogares, em 1aJguns municípios, consumiu uma terça parte dos 
caféeiros. 
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O SR. AI-FREDO ELLIS - A estatística official do EstBJdo dá o 
numero de 680 milhões de caféeiros, o que quer dizer que os estragos 
atti:ngiram a 20 oJo do total da lavoura do Estado de S. Paulo. 

Além -ruos estragos directos, produzidos pela geada, ha ainda, a 
considerar os que o frio intensíssimo occasionou nas plantas que não 
foram tocadas por ella. 

Os lavradores conhecem por dolorosa experiencia que os effeitos 
da baixa temperatura são terríveis em relação á f'ructificação. 

Póde-se, desde já, prever e assever.ar que as duas ou tres sdras 
futuras serão bem menores do que as passadas. 

Era ou não natural, portanto, que, sendo a ,safra Actual pe.quena 
e .a furtura ainda menor, espeTassemos sensivel alta de -preços? 

Nada mais logico, desde que assev@a,vam que a super-producção é 
a principal, sinão causa unica, da desvalorização do café. 

Mas, não é isso o que se dá ! 
Os vampiros que nos sugam e continuam a sugar, impiedosos, 

não nos dão siquer o bàstante para a ,satisfação dos nossos COJ:IlpTomissos 
com os •Colonos e trabalhadores. 

O café continúa, em summa, a .se-r vendido nas praças de Santos 
e Rio de Janeiro pelos :J:Q.esmos preços. 

O que desejo incutir no espírito dos representantes da nação é 
que os prejuízos· re-cahem tambem sobre a nação. 

Si os preços do café fossem os mesmos de cinco annos atraz, isto 
é, de 80 a 100 francos por sacc.a de 50 kilos, exportando só o Estado 
de S. Paulo, como exportou, 11 milhões de saccas -de 60 kilos, teríamos 
recebido, em pagamento, 50 milhões esterlinos. ' 

Pois bem, sabem a .qu1anto montou a exportação total da Repu-
bli.ca no anno passado ? 

Não attingiu a 38 milhões esterlinos! 
Não fosse a anormal e incrível desvalorizaçã-o do café, só o Es-

tado -de S. Paulo teria exportado 50 milhões·!! 
Si recebessemos semelhante somma, po.r certo que não teriamos o 

cambio de 12 dinheiros, mas de 18 ou 20, pelo meúos. 
Não contestando que haja supeT-producção sobre . o actual, consumo, 

estou convencid-o, entretanto, de não ser essa a causa principal, con-
forme ve-nho demonstrando. 

O exportador americano compra o café, nas ·praças do Rio de 
Janeiro e de Santos, por 5 1J2 centavos a libra. 

O me·smo café, ldepois de torra-do, é vendido por 25 a 30 centavos . 
O povo está tão habituado a esses preços que., si por ventura al-

gu:J:Q. torrado1· o .vendesse por menos, não augmentaria a sua clientela, 
de fórma que o. lucro, a differença, vae exclusivamente para o bol-
sinho do torrado r. 

Não nos fica siquer o triste ·consolo de ver augmentado o con-
sumo e, portanto, equilibrada a producção. 
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O SR. ALFREDO PINTO - O Dr. Assis Brazil demonstrou isso de 
um modo brilhante . 

O SR. ALFREDO ELLrs - Apoiei , Sr. Presidente, e continúo a 
apoiar o Governo do actual P residente da Republica, e estou intima-
mente convencido de que S. Ex., de ante .da ob1·a ingente que acaba 
de levar a cabo, não podia ·ilirigir ou repartir a sua attenção, o seu 
estudo para esta questão economica,· qoo ·está exigindo uma solução, 
como a esphinge antiga, deante da qual o viajor era forçado a parar, 
sob a injuncção .de decifrai-a para não ser devomdo! 

Acredito ,que o futmo presidente, o honrado Dr. Rodrigues Alves, 
ha de empregar toda a sua intelligencia, que é vasta, toda. a sua expe-
riencia, que é grande, para resolver o magno problema, o mais impor-
tante para nós hrazileiros . 

Acredito piamente que S . Ex. h a ·de procurar ouvir os homens 
mais esclarecidos e tr aquejados no assumpto, pal'a não incidir nos 
erros praticados pelos estadistas francezes. 

Dizia Beaumarchais, com muito espírito e muita verdade, que 
tUJdo em França se regulava pelo acaso; que, quando se procmava 
um general, um homem providencial que désafrontasse a patria, inva-
dida por exercitos inimigo.s, surgia, como de. uma b:oite á surpri.se, um 
dansa1·ino ! · 

Não faço referencias e muito menos insinuações; mas não posso 
deixar de censurar o procedimento do Sr. Dr. Demetrio Ribeiro, en-
carregado de fazer a propaganda do café na Europa. 

Após longos mezes de permanencia em Pariz, S. Ex. nada tem 
feito de apreciavel e nada tem dito ou escripto sobre a missão de que 
foi encarregado. · 

Ninguem sa:be o que S. Ex . lá está fazendo . 
Por um 1amigo recem-chegado ·soube apenas que S. Ex. tomava 

café nos boU!.lev,ardJs, completamente ·descuà,dado e alheio á impoTtan-
tissima missão que lá '0 'levou. 

O SR. ALFREDO' PINTO - Tomando chioorea! 
O SR. ALFREDO ELLm - Acceito o aparte que me dá o honrado 

Deputado por Minas Geraes; talvez, em logar de café esteja S. Ex. 
tomando chiCíorea porque, segundo me affirmaram, S. Ex. era ini-
migo de café. 

Occorreu-me agora á lembrança um facto que ouvi, quando me-
nino, a proposito de uma N oss·a Senhora, não· me recordo bem si da 
Penha ou da Apparecida, e que seTVe ·bem para simile do que se está 
dando com a lavoum ·de café. 

Ao santuario da milagrosa santa collocado sobre o alto de uma 
collina, affluiam aos milhares, peregrinos que em constante e fre-
quente romaria, levavam as suas offerendas e esmolas, um a sua moeda 
de ouro, outro, .de prata, e finalmente os mais pobres, as parcas moed.as 
de ~obre. 

E tantos eram os milagres feitos pela santa e tantos os milhare,:; 



de fieis, que o thesouro crescia, á me·dida que os cofres se enchiam, 
chegando a affirmar-se .que a l'enda annual do Santuario não era 
inferior a -cem contos ·de réis. 

Apezar de tão grande riqueza, a egrejinha situada no alto da 
colliJ,J-a, continuava na :r:t;J.esma pobreza de sempre, e a santa, de rosto 
angustiado e com o peito varado pela espada, continuava no seu pobre 
nicho, com o mesmo manto azul ~desbota·do e com as mesmissima,s al-
faias de outr'<>ra. 

Trataram de indagar que fim levavam os contos de réis, que a 
santa recebia todos os annos em esmolas. 

Um sachristão veiu afinal esclarecer o mysterio, narrando o que 
vira, após as festas, pelo buraco da fecha.dura. 

Contou elle que o provedor da irmandade e o respectivo thesou-
reiro, encerravam-se na igreja, após as festas, e deante da santa jo-
gavam, com um baralho a fortuna de Nossa Senhora. · 

Contou mais que tambem distribuíam cartas á santa, mas, -como · 
esta não podia tomar parte no jogo, ora o provedor, ora o thesoureiro 
se encarregavam, alternadamente de jogar por ella. 

Em poucas voltas ·do baralho desapparecia ·a riqueza da ·santa, que 
continuava a olhar, do alto do altar, com a mesma serenidade angus-
tiada, envolta no mesmo manto desbotado, com o peito atravessado 
pela mesma es·pada pratea·da, as miserias humanas! 

E' ou não semelhante e perfeitamente identico- ao da santa o 
papel actual da lavoura? 

Recebê ella da munificencia des-ta terra abençoada, immensos the-
souro.s, com os quaes, por falta de previdencia, por nossa incuria se 
enriquecem os provedores e thesoureiros, que são os trusts, ao passo 
que a infeliz ·continúa n a triste posição em que se acha, tendo ao peito 
atravessada a espada do indifferentismo! . .. 

E nós, brazileiros, continuamos a discutir e a fazer política! 
Cegos, não vemos que o paiz empobrece; sUJvdos, não ouvimos o 

alarma que nos annuncia .a approximação do desastre! (ApoiadJos.) 
Sr. Presidente, não desejo tomar mais tempo á C amara e, ter-

milllaill.do, ·direi que lamento que fosse o mais obscuro dos representantes 
de S . Paulo (nã:o apo~.ado~) o encarregado de vh trazer as lamenta-
ções da lavoura a este recinto . 

O projecto que tenho em mãos visa não só a lavoura de a lgodão, 
como a cultura de outTas fibras textis, que se prestem para o ensaque 
do café. 

Triste é dizer...se que a nossa incuria, o nosso desleixo vão ao 
ponto ·de, tendo v-ariedade de materia prima para o ensaque .de café, 
importarmos, para favorecer a tres ou qUJatro fabricas, o fio de juta, 
que é aqui tecido e vendido a os lavradores, pelo duplo ou triplo do que 
custa aos monopolizadores dessa lucrativa industria. 

Com prejuízo do T;hesouro N acionai, que ·deixa de perceber a 
importancia de 1 :500$ a 2 :000$ de taxa de entrada de aniagem e 
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com prejuízo d.a lavoura tambem, que paga o dobro do custo do sacco, 
enriquecem-se tres ou quatro indUJstriaes, que -teem em suas mãos o 
monopolio exclusivo da fabricação de saccaria, que empregamos para 
a exportação do café. 

Ha tres ànnos tivemos uma crise por falta de sacéos! 
Aproveitaram-se da circumstancia os felize-s monopolizadores, ele-

vando ao duplo o preço dá mercadoria! 
Chamam de industria nacional o odioso monopolio, qJle nada tem 

de nacional, .a principiar pelas telhas das fabricas, que são francezas·, 
machinismos, trabalhadores que são estrangeiros, e até o ·fio de juta, 
que alli entra para ser tecido e entregue ao commercio. 

Si reduzíssemos a tarifa da aniagem, naturalmente a sacéaria 
ficaria por preços bem menores do que os actuaes. 

O proteccionismo, neste ca,so, é odioso, por.que concorre para a 
Tiqueza de tres ou qUiatro indivíduos, que teem em suas mãos o po·der 
discre.cionario de eleva1· ü custo da merca:doria, a seu talante e a seu 
bel prazer. 

O Thesouro N acionai perde ! 
A lavoura tambem é prejudi.cada porque paga mais do que deve 

pelo sacco! · 
A industria nacional, sob essa fórma, nada a:deanta a:o paiz, por-

que a ma teria prima empregada é de origem estrangeira. 
Quem lucra afinal? Tres· ou ·quatro pessoas que teem {) monopolio 

e dominam o mercado. 
De todos os envúlucro.s sabe-se bem que . a an-iagem é o peior para 

o <Jafé. 
Quasi .que· seria melhor enviarmos pará a Europa o nos·so café, a 

granel, como si fosse milho ou nozes do Pará. 
A aniagem, aú passo que transmitte •ao café o cheiro nauseabundo 

especial, pl'Ívando-ú do agradavel perfume e aroma, que constitue 
uma de suas virtudes, não ü defende tambem da ·humidade que, por 
seu turno, o estraga e deteriora, sabendo-se, porque é facto conhecido, 
que o café é altamente hygrometrico. 

O sacco de aniagem é, portanto, o peior dos. envolucros, porque 
estraga {) ·café. 

Em nome da lavoura, peço ao Governo Federal que se entenda 
com as directorias de estradas de ferro no sentidro de acabarem com a 
tarifa movel. 

E' um appello, justo e equitativo, que a lavoura dirige ao Go-
verno, porque <> frete absorve de 2.0 ·a 25 % do valor do producto. 

Esse appello é tanto mais justo quanto, no momento actual, as 
companhias, que tão elevados fretes cobram, não queimam quasi car-
vão de pedra, utilisando-se, como combustível, da lenha,. á margem 
das suas linhas, economisando assim grossas sommas, necessarias á 
a·cquisição de carvão. · 
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O SR. MAL.AQUI.AS GoNÇALVES ---' E' uma verdade! 
O SR. ALFREDO ELLIS - Faço, finalmente, um appello á im-

prensa do meu paiz para que coopere, com todo o esforço, analysando 
o assumpto_, esclarecendo a opinião e chámando á arena do debate os 
espíritos mais lucidos - para a solução deste prDblema. 

E' possível que me engane, mas a minha convicção é que delle 
dependem, não só ·a prosperidade como tambem a integridade d·a 
Repu:blica ! 

Si, porventura, o appello que .dirijo -ao Poder Executivo fôr ou-
vic1o, com{) espero, e si, após tantos annos de actividade política, tiver 
de guardar na minha tenda de descanso as armas d_e combate, fal-o-hei 
tranquillo porque, a consciencia m'D diz, só levantei a minha voz, 
neste recintD, para a defesa de causas justas e só me esforcei, nos 
postos que me foram confiados, para o prosperidade e grandeza da 
Patria! .. . 

O projecto que tenho a honra de apresentar é o seguinte: 
Art. I. Fica o Governo -autorizado a conceder premi os de 20 a 

25 contos de réis ás fabricas de tecido que, CiOm ifl'4ateri:a prima de 
IO?'if)em n(J;.cional, fabricarem e venderem, annual-

P,rojecto mente, de 400 a 500 mil saccos grandes, proprios 
para o ensaque de café. 

Art. li. Fica o Governo autorizado ·a fazer as. operações neccs-
sarias para o cuonprimento desta lei. 

Art. III. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 3 de outubro de 1902. -A'lfrelk! El~.- Poolirw 

OarZos. - R.elJ.ouças de Oarvrolho. - Gustavo Gdd.oy. - Moreim 'da 
Silva. (*) 

( • ) Não •co!lls·ta {) andamento do praj ecto n~m do anterior, a pag. 83. 





SEl'tAOO fEDE~Au 

SESSÃO DE 1 DE J1UUHO (1903) 

O Sr. Alfr,edo El'lis - Sr. Presidente, antes de addnzir as con-
sid-erações, que pretendo fazer para fundamentar o projecto que vou 
ter a honra de submetter á consideração do Senado, permittir-me-ha 
V. Ex . que ainda rei tere o pedido que fiz, por intermedio da Mesa 
do Senado, ao Governo, solicitando cópia dos contractos, feitos, ha 1() 
annos, com as companhias ·de estrad,as de ferro de S . Paulo. 

E ... si o faço neste momento, é porque tive ~conhecimento de es-
tarem as ~ditas companhias, depois 'de longo prazo e ~de instantes re~ 
clamações do governo do Esta-do, dispostas a fazer pequeninas e ridi-
ctdas concessões á lavoura de S. Paulo, em ma teria de fretes e taxas 
ferro-viarias, insignificantissimas reducções, liUSERRIMA ESMOLA á la-
voura agonisante do Estad:O, m!eitiante a exig'encia f ormJclil ·e categorica 
dia 1l!l'hificação à!os seWs oonh·acf)o~ com o Governo . 

Sr. Presidente, estas companhias teem val"Íos t rechos de conces-
são federal, outros de concessão esta-dual, e, finalmente, alguns con-
struidos no regimen da livre concurrencia, isto é, sem pi'ivilegios e 
sem garantias de dividendos, conforme preceitúa a· ~C onstituição . pl'O-
mulgada em S. Paulo e em vigor actualmente. · 

A unificação significa equiparação dos trechos. que foram con-
struidos sem. privilegias aos que gozam das ga:rantiías, offerecidas 
outr'ora pelo governo geral e pro;vincial, para os effeitos de elevação 
de tarifas para 'a percepção de dividendos até o maximo de 12 % 
durante quatro semestres consecutivos . · 

Não ha cabimento - absolutamente - não, ha razão; quer de 
ordem jurídica, quer de ordem economica, que justifique tão extranha, 
tão àbusiva e tão .odiosa exigencia . 

Em primeiro logar, rSr. Presidente, chamo a attenção do Senado 
para este ponto, que é capital, .que é importantíssimo - NENHU MA DÁs 
COMPANHIAS NACIONAES TEM O SEU CAPITAL DEFINIDO. , 

Do alto ·desta tribuna, declaro ao paiz inteiro - chamando para 
esta declaração a attenção ~do Governo - por s'er grCJ!I}iJS~vma e denun -
à cul ora de grandes i;llegJalidaxles e abusos : - que o capital das estradas 
é fictício, não é real! ! ! 
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A somma sobre a q11al cobram, e pO'l' longos annos teem cobrado, a 
t axa da 12 % não foi gasta na construcção das referidas estradas. 

E' sobre um capital imaginario - conforme demonstrarei - que 
arrecadam e distribuem rendas muitíssimo superiores ás que tinham 
direito em face dos seus antigos contractos. 

Nunca fizeram reducção - não obstante o excessivo -augniento das 
rendas - em virtude destas serem superiores ás estipuladas nos seus 
contractos. 

Si tivesse autoridade, aconselharia ao patriotico governo do meu 
Estado a que não accedesse á despotica, á ganaúciósa exigencia que lhe 
fazem as companhias que tão deshumanas e crueis teem sido com a 
pobre lavoUl'a, infelizmente dellas ·dependente e por ellas condemna-
da .a trabalhos forçados para o augmento de suas rendas - resgate de 
seus erros - e grande prosperidade . 

"Dar grandes dividendos com pouco trabalho" - é o lemma 
progressista das actuaes directorias de estradas· de ferro de S. Paulo· r 

Si tivesse autoridade, aconselhal"Ía tambem á lavoura •a que não 
se submettesse: - que não acceitasse a mesquinha esmola com que 
querem mimoseai-a para tapar-lhe à bocca - &uffo·cando-lhe os 
gemidos e os gritos de desespe1·o ! 

Para provar o meu asserto, para demonstrar a veracidade das 
minhas accusações - ha poucos dia~ feitas nesta tribuna - tenho em 
mãos o relatorio da Companhia Paulista de Vias Ferreas e Fluviaes, 
publicado no Correio P',aulilsrta,no de 29 de junho e correspondente ao 
anno findo. 

Os depoimentos são valiosissimos, porque são da parte interessada 
- são da propria companhia. 

Ella va:e f(J;llar f f f 
A Tenda ·apurada; foi de 24. 972 :979$117. 
A despeza mont-ou em 11.303 :315$242, e ü SALDO LIQUIDO a 

13.669 :483$875, que aooTescido dos lucros do anno anterior, no valor 
de 4.489 :102$060,_ attinge á enorme somma ·de 18 . 158 :585$925. 

Sr. Presidente, é a propria companhia que nos diz que : pln'a pa-
gamento de juros 2. 600 :498$590 - para fundo de amoTtização do 
custo da Estrad:a Rio Claro - erro estupendo qu;.e a 'Oavoura innocenbe 
está pagando e ha ide pagar .- 1. 886 :682.$547; para dividendos de 
12 % aos. seus •accionistas - 8.-360 :894$400; para impostos -
292 :631$300; para abatimento no custo· da linha fluvial do Mogy 
Gnassú - outro erro est?Mpe11Xlo que custoU! milha1·es de comtos á Za-
VO'Urra, condemnada pela fatalidade ·da sorte a pagar todos os desatinos, 
900:000$000; para fundo de reserva - 100:000$000; lucros emfim 
que passam para o semestre seguinte e que ficam em ~aixa - réis 
4. 017:888$088. Si esta quantia fosse distribuída aos ·accionistas, os 
dividendos, depois de satisfeitos todos os. compromissos, amortisações, 
et~., etc., attingiriam a 18 %. 
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-Sr. Presidente, esta enorme riqueza, es.ta enorme prosperidade 
contrastam singularmente com a enorme miseria, com .a 'enorme po-
breza da lavoura! 

A riqueza das industrias de transporte está na razão inversa da 
miseria da lavoura! 

Esta empobrece - PRODUZINDO - ao passo que as outms enrique-
cem - coNDUZINDo - ·O que ella produz. 

Neste paiz vale mais a pena ser .carrrega:dor do que 8\131' prodJu.ctorf 
E' um paiz condemnado, si semelhante absurdo e anomalia não 

fôr corrigida. Ao passo que nenhum .estabelecimento agl'icola, por :mús• 
prospero que seja, produz o bastante para dar 3 ou 4 % ao seu pro-
prietario, as estradas de ferro podem distribuir, confonne demonstra-
mos, 18 ·% sobre um capital fictício extrao1·dinariamente e inegalmente, 
note-se bem, accrescido pelo desdobramento de acções e ·differenças de 
cambio levadas á conta ·de oapital. 

E' por tudo isso que acabo de referir ao Senado que reitero Ü' 

pedido que fiz ha dias ao Governo, solicita·ndo cópias dos contractos 
feitos com essas companhias, porque acredito .que são· nullo·s os mesmos 
coilti:a·ctos e devem por isso ser rescindidos quanto antes . 

E' preciso que o paiz inteiro ·saiba que as estradas. de ferro, sendo, 
como são em toda a ·parte do mundo, apparelhos de progresso, e instru-
mentos ·de riqueza e desenvolvimento· da Nação, entre nós representam 
mecanismos de sucção e machinas de tortura inquisitorial. 

SERVEM Á LAVOURA como a co1·da ao en,fbll"'cadJo , Apressam a morte t 
Sr. Presidente, terminadas as considerações que pretendia fazer 

ao subir á tri'&una, vou entrar propriamente no assumpto do project(} 
que vou ·ap'reaentar á consideração, á deliberação esclarecida d(} 
Sena.do. i! 

Si não ha, Sr, Presidente, um só brazileiro que, se interessando. 
medianamente pelos negocios pubEcos, desconheça a miserrima situa-
ção aétual, ·devido á crise economica qbe atravessamo<S, muito meno11 
devem desconhecei-a aquelles sol>re cujos hombros pesa a enorme res-
ponsabilidade da ·direcçã·o e administração do . paiz. 

Todos sabem - todos sentem -.que a baixa dos nossos principaes 
productos está acarretando· a miseria geral! ! ! 

UMA voz - Apoiado. ' 
O SR. ALFREDO ELLIS -De facto, não ha um só paiz do mundO> 

que possa por longos annos, indefinidamente, supportar a •sangria que 
temos supportado desde 1896 até hoje. 

A baixa do café, que é, como todos sabe:m, o nooso principal pro-
dueto, acarreta um prejui:zo que reputo não inferior a 15 ou 20 m:ilhõeg 
esterlinos annualmente. 

O Estado de S. Paulo procurou estancar a mortífera sangria; 
ma.s, como sabe o Senado, o E·stad•o de S. Paulo não é· o unico e exclu-
sivo producto1· de café. ' 
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Outl'os Estados ha que tambem o produzem e naturalmente todos 
comprehendem ·a extrema necessidade, si algo .se quer fazer de UJtil, 
d~ aproveitavel e benefico neste assumpto - de haver n~& delibera-
ções uma certa unidade de vistas, uma certa unida·de de a:cção. 

O Estado que tenho a hom·a de representar convocou extraordina-
riamente o seu Congresso pal'a resolver o problema, que é .capital, e 
aquella illustrada c01·poração, tendo em vista que •a causa principal da 
baixa era a superproducção, tl'atou -de adaptar medidas indirectas; 
mas naturalmente indicad•a.s para combater e debellar a causa que 
dera ürigem á crise. · " 

Ora, Sr. Presidente, si a baixa de pl'eços era devida á superpro-
ducção, claro estava ·que a principal medida - o remedio urgente -
a aconselhar e a ser adaptada era a dvm.(Ínuição (]a prr.od'll.,cção. 

Foi assim pensando que - muito acertad'amente - aquelle Con-
gresso adaptou a disposição que limitava, pelo prazo de cinco annos, 
as plantações de .café. · 

Não sendo, porém, semelhante medtda de effeitos promptos e 
immediatos, resolveram ado·ptar outra, creando um imposto prohibi-
tivo sobre as qualidades e typos baixos, no duplo intuito de melhorar 
a qualidade do producto, o typo do nosso café no estrangeiro, .dimi-. 
nuindo, por outro lado, ó volume, o e:xccesso da expol'tação·. 

Mas, Sr. Presidente, claro estava- que esta ·deliberação legislativa 
só podia vigorar e ·ser posta em execuÇão, si houvesse accôrdo com os 
outros Estados productores. 

Infelizmente, esta medida tão importante e de tanto al·C!:L.nOO paTa 
o fim em vista, segundo· acaba · de · declara1· o governo de S. Paulo, 
nãü poderá ser executada, porque o Estado de Minas Geraes. resolveu 
não adaptar o mesmo typo ·de café que devel'Ía ser taxado no Estado 
de S. Paulo. 
. Burlados assim o intuito e o patriotico pensamento do governo do 
Esta-do de S. Paulo, claro é que pTecisamos evidentemente adaptar 
{mtras medidas - ·ollltros planos :__ si pretendermos evitar o despe-
nha·deiro que, segundo penso. não está longe, antes bem pel'to, bem 
proximo de nós. . · 

Sr. Presidente, devo dizer, e é conveniente que ·declare neste 
lagar, que esta questão não interessa ____. como a muitos póde se afigu-
rar - sómente, e::o.clUfSVvamente, ao Estado de S. Paulo; interessa a 
todos os Estados productores de café. 

A questão é mais alta, mais importante; o assumpto mais grave; 
porque interessa á propria União. · 

Trata-se do principal producto de exportação do Blrazil, e, si por-
ventura, não fosse o -café -um monopolio natural nosso - si se tra-
tasse de um prodUJcto commum a todas as zonas e climas,, como, por 
exemplo, o trigo, o milhü1 o ·arroz, o fumo ou a vinha, o problema 
seria outro. ,_,gt: 
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A solução ·COnsistiTia em produzir pelo mm1mo para vencer os 
nossos concurrentes. Haja vista o que se está ·dando com o as-suca1·, 
presentemente. 

O assucar de beterraba expelliu dos mercad<os europeus o a·ssuca.r 
de canna, porque pelos progressos scientificos da chimica agrícola e da 
mecanica applicada, con'seguiTam extrahir da beterraba - muito me-
nos rica em princípios s!l!ocarinos do .que a canna - por preço infimo, 
uma porcentagem tal de assucaT que a ·canna não dá empregando-se 
os processos em uso entre nós. Dahi a victoria da beterraba! 

E' tão baixo o preço do ·assuca.t· de beterraba, que o da canna 
não póde competir. 

Isso, porém, não se dá com o café; é um pl'od'ucto especial que, 
assim como a borracha, deve ser considerado monopolio nosso. . 

Como acabei de dizer, Sr. Presidente, ha pouco, a questão não 
interessá só ruo Estado de .S. Paulo; - mas á União tambem e isto 
é que é preciso· que fique bem daro, bem evidente, porque todos lu-
cram ·com esse producto - como outr'ora - menos o productm·, o 
Estado e a União. · 

Examinemos este ponto: - o colono até ha pouco . - antes da 
reducção dos salarios - ganhava o mesmo que outr'ora, quando o café 
era vendido poT preços altos - por quatro libras esterlinas a sacca . 

Os accionistas e emprega:dos nas emprezas de transporte, como 
acabei de demonstrar, percebem os mesmos ·dividendos '(j remunerações 
que pe1·cebiam quando a situação era prospeTa . 

Os commissarios, o pessoal todo empTegado no transporte, acon-
dicionamento e venda do café continuam a perceber as mesmas taxas 
e lucro·s. Só o productor perdeu e o Estado tambem, pois que, Tece-
bendo 11 % ,ad v·alore1n sobre a exportação, a sua renda baixa extraor-
dinariamente, porque o valor do café diminuiu 75 ·%. 

O excesso da pToducção não compensa •a .desvalorização do pro-
dueto . 

Pel'd•e afinal •a União, poTque deixa de ·receber os miÍhõflls ester-
linos qúe receberia, si o valor do café fosse igual ou approximado do 
que era outr'ora . 
· No nO'sso bala·nço commercial essa differença é ·muito :Sensível.: 

Par·a cumulo de infelicidade nem .siquer resta a:o productor do 
café o consolo, .a espemnça ·de·, com ·os sa•qrificiO>s actuaes, poder con-
Eeguir o augmento de consumo ainda que lento e tardio . 

. Sim, porque o café continúa a ser vendido e o consumid'or •a pa-
gai-o pelo mesmo preço por que fazia outr'ora. 

Quer :Vaso ·dizer que ·a haixa actual do gene r o .não f aTá augmen ta r 
sensivelmente o consumo, . 

Par•a onde vae; então a <lifferença - é o ca:so de se perguntar -
qual o alçapão por onde se somem os milhões esterlino:s que deixamos 
de recebel' e que, não obstante, os ·COll'&umidores continuam a paglftr? ! 
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·Para os bolsos do-s tOTI'ii!Jd·ores americàno.s, que, coro suas v·astas 
installações, e com a cumplicidade dos merowdos do Hacvre e de: Ham-
burgo, deprimem o merca.df() par·a obter a materia prima para os seus 
gr-andes estabdlecimentos de torração. 

Chegam a enviar circulares,, como uma. que vi assign:ada por 
Orossmann & Brothers, ·de Nova Y ork, •declarando petulantemente 
que continuarão ,aJ impor QS pra;ços baixos, sufficientes .apenas pa;ra 
cobrir os gastos ·de producção, porque Q·s Brazi.leiros, sendo, como 

. eram, oriundos de uma 11aça, como a portuguez.a, forte e de grande 
capacidade pal'a {) traba•lho, não" tinham, entr~tanto,. grande capaci-
dade intellectual. 

Além de nos empobrecerem - escarnecem de nós! ... 
'E' ·a affirmação positiva e brutal de não possuirmos conhecimen-

tos commerciaes e nem o capital preciso para defender um producto 
qué é, incontestave;l-mente_, mono·polio n'Oisso e só nosso. 

O facto é, Sr. Presidente, que, em relação a qualquer out·ro pro-
dacto a não ·ser ·o café, inutil seri•a •a resistencia. 

Melhor .se,•ria ·que continua,ssem •as cousas por e·sta fórma, até que 
diminuíssem e desapparece1ssem -os sto•cks existentes. 

Isto, porém, não p:a18sa de de.sculpa frívola e sem a menor base, 
porque o stock •actual é menor de dons milhões •de saccas do que era 
ha um anno, continuando, apezar disso, a baixa progressiva dos 
preços. 

E nem pód.e deixar de ·assim ser, visto o modo por que é entregue 
o café ao mercado, ao commercio. 

A principal causa da desvalorização do precioso producto é a 
nossa fraqueza, a nossa impotencia para defendei-o! 

Os exportadores descobriram ·a falha da· nossa organização agrí-
cola, e. . . aproveitaram-se ·della, com •sagacida;de, para· nos reduzirem 
á triste condiçã·o de servo.s ·rua gléba,. de ve1'dadeiros escravos. 

10s lavradores de ·café immobilizaa.'am não .só o capital de que dis-
punham, COiiD.O tambem o ·creldito, ·augmentando •as SU.':t'S plantações. 

Não cogitaTam e nem tiveram a previdencia de pôr de parte ·a 
somma precisa para os pagamentos de salarios dos trabalhadores. 

Vínhamos da escravidão; tÍlihamos o trabalhador gratuito, não 
nos le\mbmmos de que, com o. trabalho livre, indispensavel era uma 
reserva pam o custeio. dispendioso dos estabelecimentos. 

Descoberta a falha, o vicio da nossa organização agrícola, trata-
ram o.s exportadores ·ameúcanos, como já di•sse, de aproveoital-a em seu 
beneficio. 

O lavmdor tinha necessidade urgente de -dinheiro para os sala-
rios ·de seus trabalhado.res, e os commissarios não dispunham d·as som-
ma·s prec]sas e que são importantes para Q custeio .'de tão grande nu-
mero de estabelecimento•s. · 
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·Fizeram um s.toclc, uma 1·.epresa de forma 'a não serem ·obrigados 
a entrar por ·alguns mezes no mercado . 

o plano é de uma simplicidade extraOl·dina:úa, mas deu o resul-
tado que esperavam, porque o commissario não .d>i,spunha de1 recursos 
de capital, precisando, entretanto, o 1avrwdor vender o seu producto 
para f·azer ·numerario, para fazer dinhe\Í.ro p.al'a -o custeio d·as fazendas. 

Dessa urgencia, dessa .pressa·, desse a~Topello', em vender o café 
fosse pe~o preço que fosse, tornou-se a offerta muito ·superior á pro-
cura e d',ahi a imposição de preços que·, cada· vez e de dia a ·dia, mais 
baixam, porque 'as necéssida;des crescem e a mi:seria augme:ri.ta pro-
gressivamente. 

E' por e.ste motivo que o café baixa - apezaT do stock ser hoje 
menor do qUê era ha um ·anuo. 

Est·amos hoje mús pobres e .por isso mesmo mais incap·a.zes de 
resistencia. 

O café continuará ·a baixar, e inf.allivelmente se.remos anniquilà-
dos, si não forem tomadas providencias energicas e adeqwadas. 

Não ha tempo a perde\r! ... 
Sr. Presidente, não póde seT indifferente 'ao paiz uma 'questão 

como esta, de tão grande, de tão vital importancia. 
Não póde ser indifferente ao honrado Presidente da Republica 

i;anto que em sua me\IJ..sagem assignalou o facto e apontou criteriosa-
mente o remedio·. 

E' preciso que algo se f·aça para a .defesa do nosso principal, 
qua:si unico producto de exportação - é preci,so qu~ algo se faça 
para remediar a 'situação actual, mesmo porque não oo póde deixar 
<!e estabelectlr um confronto e ü contraste entre os governo-s passados, 
que n3!da fizeram para evitar que chegassem101S á posição miserrima 
t-1 tris-te em que estamos, ao passo que ·tudo sacrificaram ;para salvar 
o Banco da Republica. ' 

. PaTa salvar o Banco da Republica, enV'olvido e compromettido 
no jogo da bolsa, o Oongre~so Nacional decre)tou um au:Jrilio de 
100.000:000$ de bonus; para salvar o Banco da· Republica, o Gover-
no pas·sado concedeu a emissão de 120 .000 :000$ de inscripções., que 
()Utra cousa não eram sinão papel~moeda - todos os •sacrifícios, em-
prestimos, concessões, perd!ões de divida e até o credito do paiz! 

Tudo, tudo foi pouco para salvar da ruina aquelle instituto de 
credito; entretanto, par:a ·a lavoura que é ·a grande cre·adora desse 
credito, para a lavoura, que é a cla,sse que ma-is contribue para a 
prosperidade, para a riqueza e grandeza do paii - NADA, ABSOLUTA-
MENTE NADA SE TEM FEITO ! ! ! ... 

P_or esse motivo entendi, Sr. Presidente, que ddvia apresentar, 
nesta Casa, o ,projecto que vüu ler e Temetter á Meos·a. 

.. 
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Tenho a convicção de que poderá. resolvel' a situação critica que 
atravessamos, confiando a ,sua El.xecução ao criterio do honrado e il-
lustre Sr. Presidente da Republica. ( JJ1ui:to bem, rn~wito bem >· o orado1· 
é cumprimentddo.) 

O projecto é o .seguinte : 
O Congresso N acionai decmta·: . 
Art. 1.° Fica o Governo a:utol'izado a promovm·, de accordo com 

os Estado·s productores, com capitaes nacion:ae,s ou estrangeiros, os 
meios de defender e valorizar o .café. 

Projecfo Art . 2.° F ica o Govern:o autorizado. a fazer 
'a'S operações de credito necessa.rias para a e:Xecução 

da presente lei. 
Art. 3.0 Rev•ogam-·se a'il dispos·içõ~s em contrario. 
·Sala das 'Sessões, 1 de julho ,de 1903. - Alfn?!do E~lis. 

SESSÃO D'E 7 DE AGOSTO 

Foi presente á Commissão de Finanças o projecto do Sena·do n. 3, 
do corrente anno, que autoriza_ o Governo e ao mesmo abre um credito 

para promover a defe,sa e valorização d:o· café. 
P.a11e,ceres Da simples leitma do mesmo evidencia-se que 

abre-se pelo art. 2° um credito indeterminado, 
para execução do que está formulado no art. 1°f de um modo vago 
e indefinid.o nos termos ~ defesa e valorização>. Te vogando o art. 3" 
as disposições em contrario, i.sto é, aquellas que possam ser incomp·a-
tiveis com a 'acção Clo poder publico tendente a defender e valorizar 
o café. 

Diz o art. 1 o do prodecto : 
"Fica o Gove•rno autorizado a promover, de accôrdo com os Es.-

tados productores, com capitae.s nacionaes ou e.strangeiro.s, os meios 
de defender e v:alorizar o café" . 

Para promover officiosamente um accol"do entre o;s E stados pro-
d.uctores, afim de que ell€1s adoptem medidas communs e harm.onicas 
eom o fito de conseguiTem: a valorização do seu café, não é mistêr 
que seja pa·ra isso ·autorizado .o Governo dru União por lei e,special . . 

Tomar esse accôrdo obrigat01·io, é cousa que escapa á nossa com-
petencia. 

Presuppõe o projecto que, com a importancia do credito aberto, 
vossa o Governo tomar effectiv·o o 'accord!o e1 indica que a defe~a e va-
lorização do café .se fará com capitaes nacionaes w estrangeiros·. 
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Taes indicações, porém~ não ooncTet'izwm de modo algum ·as ope-
rações a que se destinam esses capitaes, nem ra1 manena. com que se 
lta de ·distribuir o credito indefinido. 

Encontra-se, pois, a Oommissão de Finanças diante de um pro-
jecto, que carece dos requisitos es·senóaes de uma lei - clareza, pre-
c~são, definição positi va e expressa do ,peneamento do legislador, afim 
de qúe nenhuma ambiguidade po·ssa modificar ou alterar a sua appli-
cação . 

Defender o ca.fé .. . Def.endeT de que~ Valoriz,ar o café. . . Valo-
rizar como ? 

A Oommissão não encontra nas disposições ·dors tres artigos do 
projecto um fio couductor que ·a leve, por inducção mais ou menos plau-
sível, a encont1·ar respo·sta firme e segura áquellas interrogações que, 
assim como surgem em seu es.pi.úto, devem estar igu·almente formula-
dws no elo .Senado. 

Por outro lado, nunca se animaria a Oomm~ss·ão de Finanças a 
::con.selhar a ahertur.a de um credito illimitado, destinwdo a operações 
desconhecidas, cuj as baseis Bão ignomda,s .e ·O projecto não especifica 
sinão doll's termos vagos - defendeT e valorizar. 

Diante ·dos avultadü~s capitaes manejados no commercio do café, 
niuguem póde precisar até onde poderiam ir os sacrifícios e'Xigidos 
ao Thesouro Federal, envolvido em uma guerra commercial, cujo fim 
é augment•ar ficticiamente os preços da procuna de: uma mercadüria 
que, poT •ser produzida em excesso, dá naturalmente logar á·s especula-
ções para a baixa. 

E, tanto mais justifica.do é ·o receio da Oommissão de! Finanças, 
quanto está convencida, poT argumentos apresenta·do:s na tribuna pelo 
proprio autor do pJ;:Ojecto, de que grande parte ·dos proventots extor-
quido•s ao lavrado·r, não .se limita sómente áquelles ·absorvidos pela es-
peculação do·s compradm·es, mas, tambem em laTga escala, a·o pe·so dos 
elevados impostos de . exportação e ao eleva<1o tributo que paga o café 
ás vias ferre.as, por seu transporte. 

PondeTa ainda a Oommissão que o pro0es·so adoptado pelo proje-
. cto de transformar o ThesouTü Federal em ·amparo directo. das in-
dustrias que soffrem pelo exce·sso ou não de p1'oducção e em valoriza-
dor de me1·0adorias, cujos preços entram em decadencia, constitue uma 
innovação perigosa. 

Convém ainda, accrescenta1· ·que, igual ou peior decadencia de 
v.alor mercantil affecta actualmente todos os outros productros da la-
voura nacional, sendo de justiça e equi·dade que para todas se encar-
rega,sse o The:souro de ·buscar defesa e valorização. 

P e]os motivos expostos é a Oommissão de Finanças de parecer que 
o rSena,do não adopte o ,projecto. 
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Sala da·s Commi•ssões, 31 de julho de 1903. - Sigismundo Gon-
f(a lves, p?·o Presidente. - Ra·m~ro Bam.eUos·, relator. - Benediicto 
Leite. - Vicente Machado. - Justo Ohe1·mont. - J. J oaqurim de 
Bothza. 

A Commissão de Oommercio, Agricultura, Industria e Artes não 
.acha razoavel que o Sena;do rejeite i.n lVrruime o projecto apre·sentado 
,pelo Sr. ·Senador Alfredo ElJi.s, a:Útorizando o Go'ierno a promover, de 
accordo com os Estados pro.ductores, com capitãe;s nacionaes ou es-
trangeiros, os meios de defender e valorizar o c·afé. Quando muito, a 
illustre Oomm:Vssão de Finanças, valend·o-se da sua pro·pria ·autorida-
.de, que é incontestada, poderia moqifical-o, offen:ecendo emendas ou 
concluind:o por um projecto substitutivo. 

A vel'dade é que de alguns annos já, ininterruptamente, a la-
woma de café vem atravessando uma crise profund·a, as-signalada pela 
quéda insistente do seu preço nos mercados de consumo. 

Em presenç·a desse facto economico perfe•itamente caracterizado, 
.affectand!o de um modo inilludivel ·as rendas da Uniã:o e a dos par. 
t.iculares, perturbando a circulação do commercio da Republica, inter-
na e externamente,1 pois ·que se trata do producto hase da exportação 
.nacional e sobre q_ue se apoia ·secularmente toda .a circulação da ri-
queza do Brazil, é politicamente ·ju·stificavel a intervenção da legis-
latur·a nio s~nt:i:do de decretar meios financeiros em auxilio CLa la-
voura? 

Pensa a 00mmi·ssão que sim. 
A situaçã0 particular do lavrador de café, caracterizada: :vto mo-

mento pela quéda dos preços, em vez de collidir com o caracter egoísta 
do fisco, solicita, pelo corit.ra rio, da administração do Thesouro, a 
maior atte!nção que um governo pôde .dar a factos que tão de pei'to 8e 
relacionam com as propria;s fontes da arrecadação das suas rendas. 

E', pois, de parecer a Commissão que o projecto deve ser submet-
údo á discussão, para ser devidamente considerad·o pelo Senado. 

Como, porém, na: outra Crusa de Congresso se cogita de assump~o 
igual, a Commissão requer o .adiamento da ·discussão. do projecto, até 
.que ao Senado chegue a resolução quel a. Camara dos Deputado.s se 
~ignar adoptar. 

Sala das Commissões, 7 de Agosto de 1903. - Rel·ator. F. Gly-
-cerio. - J. Cordeiro. 

S.E·SSÃO •D1E 11 DE AGO•STO 

O Sr. Alf.redb El1is - Sr. Presidente, não me surpreh®deu 0 
-parecer da nobre Oommissão de Finanças ·Sobre o projecto que tive a 
h onra de apresentar á consideiração do Senado, por dous motiv,os: 
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Primeiro, porque o projecto tinha, de facto, grande amplitude e 
dava ao Poder Executivo poderes illimitados para debellar a crise do 
café. 

Falta:Va estipular, com précisão, a .somma qufl .deveria ser em-
pregada pelo -Governo para o fim em vista. Era uma prova de con-
fiança ao honrado e illustre Presi:dente da Republica. 

'Segundo, porque o assumpto era e é, segundo me parece, completa-
mente desconhecido do Senado. 

Pela primeira vez ·a lavoura de café batia. ás portas do Pode·r 
Legislativo pedindo auxilio e remedio a ·seus males. 

Rei oubr'ora, hoje mendigo, precisava de um patrono que lhe tra-
duzisse .as queixws, fazendo echoar neste recinto e nas altas regiões of 
-ficiaes os seus gemidos e as suas angustias. 

Ainda nisso foi infeliz escolhendo, por ,patrono, o humilde e 
obscuro -SenE!!dor que ora occupa a attenção do Senado. 

VozEs - Não apoiado. 
O .SR. HENRIQUE CouTINHO - Não podia ser mais feliz a escolha. 
O SR. ÂLFREDO ELLIS - Teve em mira, naturalmente, quando 

o fez, procurar arrimo 8Jlll um companheiro e irmão de classe, que 
sente de mais perto, e t-alvez com mais sympathia, os ·soffrimentos que 
acarretam ·a crise actual que .a depaupera, empobrece e esmaga! ..• 

Não estranhei, como disse, o parecer da Oommissão de Finanças; 
·não posso, entretanto, silenciar uma leve e passageira recriminação 
pelo facto de, não tendo em ·seu :seio - e isso póde-se dizer sem des-
douro e sem faze•r offensa a quem quer que ooja - um só represen-
tante, co'nhecedor do assumpto do projecto, recusar, a um collega do 
Senado e autor da proposta, a conferen_cia que lhe pediu propondo-se 
a levar ao seu conhecimento, não só os subsídios de que dispunha, 
como os esclarecimentos e dados estatísticos que possuía para bem ori-
ental-a na solução do problema. 

Era uma condescendenc~a, que seria acceita e traduzida como pro-
va de consideração, muitíssimo honrosa, por quem neste mo.i.aer.Gô se 
dirige ao Senado. '' 

.A. Oommissão, comquanto muito illustrada e competente, não 
póde conhecer, a fundo, todos os assumptos :sobre os quaes tem de 
dar parecer e emittir opinião. Em relação á lavoura de café, não co-
nheee ella absolutamente a sua cultura, nem a parte industrial, e me-
nos ainda a parte commercial. 

Era justamente isso que eu pretendia levar ao conhecimento e ex-
pôr á honrada Oommissão de Finanças, porque, quando fundamentei 
o projecto não havia feito minuciosa descripção - e nem podia fa-
zel-o - de todos os factos que com elle inteiiramente se relaciona-
vam. 



106 ~ 

A hon:ra·da Oommissã:o não podià, ,pois, sem e·ssa exposição, até 
certo ponto historica e chronologica, apreciar d·a oppo:rtunidade das 
me·didas reclamadas, e nem compreihender os intuitos patrioticos da 
minha iniciativa nesta grave questão. · 

Liquidado e-sse incidente, Sr. Presidente, vou lembrar ao Senado, 
que o honrado e illustre Presidente da RepubliC'a, em sua mensagem 
ao Congresso N acionai, declarou que : 

"Devem se empenhar os poderes publicos ,para que estes grandes 
f.actore-s da vida economica sejam e.stimulado.s e possam entrar em 
actividade no paiz. Comprimida pebs fortes exigencias de uma crise. 
financeira prolongada, cujos effeitos se fizeram sentir por toda a par-
te, affectando a producção, enfraquecendo ou quasi eliminando o cre-
dito e ,perturbando sensivelmente as fontes de rendia do·s Estados, a si-
tuação economica to-rnou-•se mais gJJ.'ave com a baixa dos preços dos 
geneTos de exportação, principalmente ·a do café, base fundamental de 
nossa riqueza·. Mo.stram-se aliás vigilante-s as classes agricola.s e os 
Estados .se esforçam com solicitude para attender a;os seus ardentes 
'reclamos. · 

Desde que a crise do café provém, como geralmente se acredit!ai, d() 
_excesso ·de producção, serão efficazes para combatel-a as medidas que 
convergirem para a. valoriZ'ação do genero nos differentes mercados. 
E', effectivàmente, na fraca resistencía ·dos intermediarios que ;repou-
sa o maio-r embaraço para regularizaçã-o do commercio do café e COI).-
sequente movime!llto de seus ;preços, observando-se com certo desalento· 
que, a despeito da grande baixa no paiz, o producto continúa a ser bem 
vendido no-s merCJados de consumo. 

N-os paizes ricos ·de forte org1anização economica e commercínl, 1 

esta·s crises são facilmente combatidas pela acção commum dos inte-
ressados para regular a.s condições d!a offerta e da circulaç~o dos pro-
duetos. Os que, e!ntretanto, e essa é .a nossa situação, não dispõem de 
bons elementos de defe·sa, se podem contrariar o.s effeito.s da crise 
diminuindo o volume cfos stoclcs pela elin:rinaçáo das impurezas e qua-
lidades baixas do café, beneficiando melhor o que se destina á expor-
tação e reduzindo ao minimo os gastos para produzil-o, não pódem 
prescimlir do concurs-o dos pode<re.s publicas para ·auxihar -os lavrado-
res na organizaçã·o daquella re.sistencia e remo-ver os embaraços que 
entorpecem o de-senvolvimento da grande industria, ou submettenclc-a 
a um tegimen fis CJal atrophiante ou sobrecarregando o productor di:. 
onus exaggerados." 

Sr. Presidente~, indo ao encontro dos desejos do honrado Presi-
dente da Republica, ,provava que S. Ex. havia bem inte11'retado as. 
condiçõe-s actuae.s da c1·ise economioa ql}.e, pl'Oduzindo, co:mo é patente; 
desfaHecimento e atacando a principal fonte de riqueza nacional, amea-
çam séria e positiVIamente as finanças da União. 
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Eis a r.azão por que formulei um proje<Jto que submetti á consi-
deração e ao cri te rio de S. Ex. 

O projecto continha de facto uma autorização apenas, e não 
consignava ·a ve;rha, necessaria ou imprescindível, p-ara a defesa e va-
lorização do café. 

Tendo a referida Oommi.ssão levantado essa objecção, e compre-
hendendo, desde log10, a sua' justeza e alcance, formulei o substitutivo, 
que foi, como •O projecto, 'submettid'O a•o miterio e juizo do Sr. Pre-
sidente da Republi0a. 

Instei p1acra que fosse este sujeito ao estudo da mesma, embalado 
J..>ela esperança de ser perfilhado pela honrada Oommissão, e apresen-
tado, oomo da propri3:,, á discus.são do Senado. 

Não quiz. ella, porém, condescender, lavrando o nobre relator pa-
recer contrario, rejeitando o pl'ojecto. 

Sr. Pmsidente, o substitutiV'o consignava umru verba: de réis 
100.000 :000$ para defesa e valorização do café. , 

E' bem possivel que o Sen&do supponha que, quando estipulei no 
art. 2° do projecto e-ssa quantia, eu autorizava o dispendio, a distri .. 
buição, o gasto, CLessa enorme somma em auxilios directos á lavoura, 
em benefici·o exclusivo dos lavradores. 

'Dal, .porém, não f.oi o meu pensamento! ... 
O SR. R.AMrRo BARCELLOs - O projecto nã·o dizia de que modo de-

via sem empregad·a e·sta somma. 
O SR. ALFREDO ELLIS - O .substitutivo, conhecido aliás de 'V. Ex., 

E-sclarecia perfeitamente esse ponto. 
O SR.. RAMIRO BARCELLOS - O substitutivo a que V. Ex. se re-

fere não dizia de que modo devi1a ser empregado o dinheiro. Só mar-
cava o credito de 100. 000 :000$ para valorizar e defender o café. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Estava bem claro .o modo a empregar 
para a valorização e defesa desde que consignava a operação de descon.,. 
to-s de warrant~. · 

<êi a honrada Commissão de Finanças me houvesse porventura 
proporcionado ensejo, teria esclarecido perante ella todtas as duvidas~ 
e já estaria convencida de que o Governo, cumprindo as c1i.sposições 
consignadas no substitutivo, não teria absolutamente de despe'll.der um 
só real que não fosse pam valorizar o nosso p1'incipa1 - quasi unico -
producto. 

Orearia, supponhamo-s, uma carteira especial no Banco .da Repu-
bli<Ja e; estabeleédo o preço mi:ri.Ímo para o.s diversos typos, como fez 
o ex-Ministro da Fazenda do· Governo passado, ·em relação ao assucar, 
não estaria o café á mercê dos expoTt&dores e especulado-
res, que compram pelo preço que arbitl'am a seu bel prazel'. 

Istu é claro, é logico, é evidente! ... 
'0 Governo, ou antes o Banco, não despenderia e nem forneceria 
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o dinheiro sem 'a competente garantia. Vendido o café, a su~ impór-
tancia seria immediatamente recolhida aos seus cofres "')elos commis-
sarios signatarios dos wMrants descontados. • 

Nenhuma perturbação se daria no mecanismo commercial, cum-
vrindo, entretanto, o Governo ,a sua mis·são de defender . ~ valorizar 
a sua moeda, . que é o café. 

E' preciso que o Senado conheça o mecanismo da pztrte commer. 
cial do café. 

Em relação á industria pl'opriamente agrícola, pouco importa. 
Bastará dizer, em relação a esta, qlie a decadencia está de dia a d111 

f\6 accentuando. 
E' facto para se lamentar, porque. é a principal riqueza do paiz, 

.:; a sua decadencia se ,justifica exactamente porque o producto, sew 
protecção e de,svalorizado como <::stá, não produz o sufficiente para co-
brir o custeio dos estabelecimentos rumes, e muito menos para remu-
nerar os capitaes nelle.s empregados. A consequencia natural é o máo 
trato e o ,abandono mesmo .cie parte dos cafezaes. 

E, o que é mais grave, chamo para o facto a attenção do Senado, 
o exodo do.s colonos. 

Significa isso a perda dos braços, a pN·<la dos trabalhadores que, 
voltando á patria, levam .as swas economi,as, si as têm, e si não, a mi-
seria, para a.nnun"iar que neste paiz não se póde mais gannar dinhei-
ro; que não ha mais recursos, porque a lavoura do café, a mais ricq., 
sob todos os .pontos de vista, não póde remuneil'·a:r e nem compensar os 
esforços e sacrifícios dos que abandonaram os ,seus lares com a,. espe-
rança sorrid~nte da fortuna f.acil e do bem estar da íamilia. 

Os grandes eiconomistas americanos dão um valor a todo. o im-
migrante que ·alli aporta. Calculam em mil <lollars o valor de um 
homem são, apto para c, tmbalho; si, porventura, além da aptidão 
physica, dispõe o recem-cheg,ado de instrucção, acima da vulgar, add:i-
cionam mais 500 dollars - a<Y.lrescidos á fortuna publica. 

Pratico como é aquelle -povo, guiando-se pelas estatiBticas, sabe 
que o preparo intellectual duplica e triplica o esforço e oa~pacidade 
do trabalho, .porque o homem nessas condições está apto para fazer 
manobr-ar e dirigir os machinismos agrícolas mais aperfeiçoados. 

Entre nós, .Sr. Presid+mte, não se cogita do a·ssumpto. Pagamos 
a passagem dos colo,no.s, gastamos sommas avultadissimas para os 
acclimar, e quandq estão p1romptos e rijos para a lucta, quando repre-
sentam extraordinario voalor, como f.a-ctores da riqueza publica, .os 
abandonamos, porque nfi:o cogitamos de valorizar o productn que culti-
vam e que lhes proporciona o .salario. 

A baixa do café ha :!Ie trazer como consequencia a crise do traba. 
lho - a falta de braços . 

Uma será consequencia fatal da out11a1!. .. 
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E. . . assim se esv.ae, como fumo, a nossa riqueza! ... 
Não foi, com certeza, para se chegar a este l"esultad:o que emp-re,-

gamos mais de 300. 000 :000$, em estradas de ferro, no Estado de São 
Paulo, e nem tampouco para o mesmo fím ·que gastamos, dos cofres do 
Estado, uma centena de mil contos, sinão . mais, para introduzir e 
collocar colono.s na lavoura! ... 

Sob o pretexto futil de nos faltarem recursos, quando nunca es-
cassearam Eara a salvação de bancos arruinados e mal .administrados, 
deixamos J>eiecer toda esta riqueza accumulada á ·custa de tantos sa-
crificios e mantida á custa de sommas inauditas de dinhe~ro! 

Não; o que nos falt·a é, diga-se a verdade, a coragem para en-
frentar a situação e combater com energia a crise. O que nos falta é 
o conhecimento exacto do problema, porque, diga-se com franqueza, a 
quasi totalid·ade dos representantes da Nação desconhece, por com-
pleto, o assumpto; e .si ·assim não fôra, si de facto o conhecesse; por 
muito amplo e lato que fosse o projecto que apresentei ao Senado, 
não surgiria da Oommissão o embaraço, tendente a evitar um largo 
dehate, cerceando-me a opportunidade de cabalmente o defender. 

Era uma base para estudos; declarei, ao fundamental-o, que 
acceitaria emendaJs e mesmo um substitutivo que melhor correspon-. 
desse ás exigencias criticas ·do momento. 

Nunca me passou pela mente a idéa de ter descobe,rto o x do pr<>:-
Llema; nunca me passpu pelo espirito a phantasia de fazer sahir do 
cerebro um projecto perfeito, como Minerv.a, armada e invicta, da 
rtl.beça de J upiter. 

Queria que ·a honrada Oommissão de Finanças me proporcionasse 
opportunidade para vir perante os meus pares adv<Jgar a .causa no-
bilissima dessa clas·se, fazend:O ecoal' neste recinto os ,seus gemidos, 
que a distancia parece .abafar. 

Sr. Presidente, dir-se-ha que, levantando a v<Jz neste recinto, pre-
tendo avolumar ·a·s queixas e recriminações da lavoura, imp-ortunando 
os ·altos poderes da Nação; dir-se-ha tambem que adv·ogo os interesses 
do Estado de S. Paulo. 

E' verdade que o Estado que represento é o mais interessado 
na soJução do problema, por ser o principal productor de café do 
mundo. 

E' verd·ade que para realizar essa estupend,w riqueza applicou, 
além de .assombrosa energia, todas as sua.s sobras e a maior parte de 
suas rendas. 

Mas, pergunto eu aos honrad<Js representantes da N,ação, a rique-
za paulista nã:0 é nacional, não é tambem brasileir.a ?1 Porventura não 
pertence S. Paulo á communhão brazileira ~ ... 

Um d<Js fundan;1entos, para a rejeição do projecto, empregados 
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pela ·Üommissão é que deviamlos · extenrler os mesmos1 fa,1J.ores a todOs os 
produclhs rNaciorua~es. 

O café, Sr. Presidente, não póde ser equiparado a outros pro~ 
duetos do ;paiz, confoi·me vou demori.str.ar e provar. · 

Antes de o fazer, porém, devo declarar que jámais deixei de pres-
tar ·O concurso, fraco embor.a, da minha intelligencia e experriencia em 
prol dos outros productos na·cionaes: 

Opportuna é a occasião para dizer :ao honrado 1Senador pelo Ma-
ranhão, ·que S. Ex. oommetteu, ha Q.oias, quando orava, .a proposito 
do meu requerimento á Meisa, solicitando 'O parecer dia Oommissão dà 
qual é S. Ex. um ornamento, uma grave injustiça p'ar.a com o ora-
dor, suppond-o que jámais houvesse elle amparado ou patrocinado, na 
Oamara dos Deputados, de qUe fez parte dersde a Constituinte, medida·S 
salv.ad'Oras, que beneficiassem outros productos do paiz . Foi uma grave 
injustiça ·que o honrad-o Sena·dor praticou para com o ·obscuro orador. 

·Posso, ·desassombradamente, affirtmar, e ahi estão os Annaes para 
prov·ar, que desde 1894 venho cuidando dos interesses da nos'Sa lavoura 
em geral. 

Em rel:ação á do · ·algodão ha na O amara dos Deputad·os p.r-ojecto 
meru, e em relação á crise do ·assucar a bancada paulista, no anno 
find;o, votou sem discrepancia a favor de todas as medidas que foram 
suggeridras paTa .amparar-fhe . os preços, reduzidos .a uma taxa ínfima. 

Quem, com rnais denodo e coragem, tem com~atid.o as exaggera-
das e deshumanas tarifas ferro-viaria.s? 

Estou prompto a fazer identica ·Camp~anha ás do Lloyd, porque 
est·ou convencido de serem as tarif·as altas e os de·spropo·sitados freteS" 
marítimos desta empreza •as causas principaes do nosso ·atraz(}, um em-
pecilho, emfim, ao' nnsso desenvolvimento economico. · 

P .a:ra prnvar o meu asserto basta ·dizer qUe uma sa<Cca de ·assucar 
que paga de fréte, do Rio a S. Paulo, 1$200 ou 1$300, no meu Estado 
;paga, em percurso menor, de 7$ a 8$000. 

Fossem as tarifas mais 'baixas e o consumo do assuoar, nó meu Es-
tado, teria um •a<Jcrescimo equivalente talvez a 300.000 saccas· por ànno. 

E' por essa fórma que devemos proteg1er todos os .nossos produ-
cws, como o .assucar, o sal, o 'arroz, .o milho., o feijão, o fumo e o 
algodão, facilitandlo •a exportação de uns para outros Estado-s. 

Por outro lado devíamos .adoptar tarifas proteccionist·as, nas 
nnssas alfandegas, .augmentando-'as gradat!Ívtamt~nte, de armo para 
anno, afim de impedir a entrada ou, pelo menos, diminui!" a impor-
tação dos similares estrangeiros. 

Com estas resoluções e medidas, o.s nossos producws fioat·i!l.m 
a'Qlplamente protegidos e os nossos productores não teriam razão 'de 
queixa. · 
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Em: re•lação. ,a,o café, porém, ha necessidade de remedios especiaes, 
;porque. é tambem um producto especial. 

O Brazil é o paiz do café; porque é o oou principal, quasi unico, 
producto ·de exportação. . . 

E' o nosso· ouro; é com essa moeda. que pagamos o que importamõs. 
E' preciso não perdermos de vista e•ese facto. · 
Por essa razão não · inolui, quando f·ormulei o projecto, outros 

artigos nacionaes. 
Sr. Presidente, em relação ao café só ,perdem tres agentes, tod~s 

os mais ganham. · 
Sej!ll dlito de passagem que, com ·a reducção de salarios, deter-

mina:da pela força das circumstancias, o colono, ·agora, principiou a 
soffrer as consequencias da crise. Até ha pouco, porém, nada soffria. 

O trabalhador, o carreiro, o carroceiro, ·o ·comnl:issario e os a.ceio-
·nist·as de estra-das de ferro, todos, emfim, empregados na cultura, 
transporte ou no commeTcio do café ganham o mesmo que oui;r'·ora. 
Todos tiram resultado do ·OOU trabalho - menos o· prod'ulctor, o E'8.tado 
e a Nação. 

Parece inverosímil; mas nã·o é ! 
O productor paga 11 %' sobre o bruto de sua exportação, de Im-

posto esta;dual, equivàlente a 15 % .. 
. Além do imposto municipal, paga aind!i o imposto de trmisito, 
Ímpa.sto dé ÍmpOé,ito, porque este abrange a totaliruade da exportação 
e, portanto, a parte pertencente e destin3Jda ao Estado. 

·Pag1a mais um imposto municipal em Santos. 
Pal".a esses impostos o pr{)ductor fica onerado e abre mão de 

l6 % pelos meno.s; para o transporte mais 25 % não contando o car-
l"eto á estaç.ão ferro-via·ria. · 

E~- summa, o productor ·vê C.esapparecer, destinados a esses pa-
gamentos, de 44 a 45 % do valor de sua mercadoria. 

· Os 50 ou 55-%, que lhe deixam, tem forçosamente de entregar aos 
seus trabalhadores - colonos e einpregado•s. . · 

Fi<.lam-lhe, o perfume do café e o prazer de ver o producto, que 
tanto trabalho, sobresalto, vigilancia . e angustias lhe custou, nas saccas 
destinadas ao mercado. 

Nlada m'C/Á,'.<; lhe '!'esta I f f 
Actualmente, porém7 com os preços ínfimos a que .chegou, os 

55 -% que o Estaào, cama:ra:s municip?-es e estràdas de ferro lhe dei-
xavam não bastam para satisfação do colono e despezas de custeio. 

Dahi o abandono de parte dos eafésaes e a perspectiva fatal e in-
illudivel da ruina!. . . · 

· Ninguem póde> Sr. Presidente, produzir uma arroba de café por 
menos de 4;$000. 
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E', de facto; um prodígio de economia rural, conseguir o lavrador 
produzir o café por esse preço. 

No Mexico, unico paiz onde se planta ainda algum café, &pezar 
de serem os índios, que se contentam com salarios baixoos, os empre-
gados nessa cultura, não conseguem preparar uma . arroba p9r menos 
de 8$ a 9$000. 

O mínimo do cUJsto em S. Paulo é de 4$, sem contar as des.pezas 
de transporte - carretos e commissões - .que o elevam a cerca de 
6$ por arroba. 

Posso affirmar ao Senado, que, em parte alguma do mundo, po-
derão produzir uma sa,cca de café por preço inferior a 24$, entregan.:. 
do-a ao ponto de desembarque. 

Essa somma representa o mínimo do custo de producção - ooda 
:sobrandv para o produdor. 

Pois bem, Sr. Presidente, nem siquer esse preço mínimo, essa 
insignificancia, é obtida actualmente, nos nossos mercados, pelo pro-
du-eto outr'ora tão precioso e hoje tão desvalorizado. 

Vou explicar os factos e dar a razão de semelhante anomalia. 
Estamos· vendendo café por menos do que nos ~msta a sua pro,. 

au.cção. ( 
Quer isso dizer que o lavrador está queimando o producto do seu 

trabalho, para fazer dinheiro, por.que, si o não fizer, não poderá pagar 
os seus trabalha.dores, ficando na dura contingencia de ver <lesorgani-
zados os serviços e, portanto,, desorganizad'a a sua lavoura:- artuinad~ 
emfim! 

o lavrador, em synthese, é forçado a se entregar, sem meios de 
reagir, á ganancia dos exportadores. 

Por que processos chegamos a este estado de avassalamento e 
servidão ~ ! · 

A resposta é ·simples: - ainda adoptamos, actualmente, os mesmos 
costumes, a mesmissima rotina commercial de outr'ora. 

Os pro·cessos, em pratica, são identicos aos de 30 e 40 annos pas-
sados; os commissarios percebem U!III.a porcentagem sobre os cafés 
vendidos, justamente como nos tempos antigos, e fornecem, como si 
fossem banqueiro:s, ·as sommas necessarias ao custeio dos estabeleci-
mentos agrícolas. · 

Antes da aurea lei de 13 de maio ·de 1888, essas quantias eram, 
em geral, pequenas e insignificantes, si as compararmos ás de hoje, 
porque havia o escravo. 

Os commissarios, tendo, como tinham, amplos recursos, podiam 
defender o café, forçando · o e:xporta.dor a pagar-lhes o preço que 
exigiam. Dictavam a lei: a procura em maior que a offerta. 

Com a transformação do trabalho, ~s lavradores tiveram de fazer 
enormissimas despezas, para o alojamento de perto de um milhão de 
colonos, e a sacar, sobre os comrr+issarios, gros19as quantias, mensal-
mente, para o pagamento dos colonos e pessoal das fazendas. 
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Os <Xlmmissarios, não podendo dispor de tão eleva·das somma•s, 
viam-se obrigados a entregar a mercadoria aos exportadores, com o 
intuito de realizarem o numeraria preciso para os frétes e saques dos 
fazendeiros. 

A offerta tornou-se a·ssim maior que a procura. 
E,sta falha na organização commercial, esta fraqueza do commis-

sario, sem bancos á disposição e sem apparelhos de credito, accen-
tuou-se de anno para anno, produzindo a crise e atirand<Q o precioso 
produc:to ás infimas cotações de hoje. 

O café vale menos que o arroz, o feijão ou qualquer outro producto 
agricola. V ale menüjs que a alfafa! ... 

E, á medida que os preços baixavam, cresciam as necessidades, 
porque maior quantidade de café era precisa para inteirar as quantias 
necessarias aos galstos da industria. 

Avolumavam-se as remessas, e a avalanche se precipitava, para 
Santos, impedindo e inutilizando qualquer tentativa no sentido da alta. 

Sacrificav-am não só as safras pendentes, cvmo as futura:s, sub-
mettendo-as a penhores agricolas por insignificantes quantias. 

Este é o mecanismo posto em pratica para reduzir o nosso prin-
cipal producto á triste p01sição que hoje occupa, sem valor, sem preç<;> 
e sem procura. 

Tinhamos outr'ora a fa:ca pelo . .owbo - impunhamos os preços 
- hoje dá-se o inverso, o exportador o segura e volta a lamina contra 
riós, impondo, despoticamente, os preços á sua vontade. 

Si, porventura, nols dá 5$~00 por arroba de café, é porque quer, 
não lhe convém fazer seccar a fonte de fabulosos lucros. 

Do contrario, podia comprai-o por menos, certo de não encontrar 
opposição.· 

De 1896 para cá os preços teem cahido, de anno para anno, e, 
a continuarem as .cousas por mais algum tempo, a ruina e a miseria 
nos baterão áis portas. 

Pouco faUa para isso I . .. 
Sr. Presidente, analysei minuciosamente a deploravel e lastimosa 

situação do produc.tor; vou agora examinar a do Estado. · ,. 
Será preciso fazel-o? Não viu hontem o ;Sena:do, nas columnas do 

Jorrual do Oommerdo, o trist~ssimo sudario, representando, com fidel~
dade a miserrima situação do Estado do Rio, administrado, entre-
tanto, pelo general Quintino Bocayuva, um dos mais eminentes pro-
ceres da Republica, um dos chefes, um dos corações .que mais amam, 
que ma:its fizeram pela Republica? ! . . . · 
· · Quanta amargura, quanta desillusão naquellas paginas sombrias! 
A miseria vae ·se alastrando e o Estado do Rio de Janeiro é o exemplo 
palpitante. · 

Primêiro a 'baquear, e nem isso é estranhavel, porque a · sua la-
voura era mais fraca; após elle virão os outros, Espirito Santo, Minas 
e S. Paulo. 
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O imposto de exportação cobrado ad va,ooren representa hoje uma 
insignificancia. Não basta, para a vida administrativa, prir.cipal-
mente do meu Estado que, tendo tido rendas coloss-aes, creou muitos 
serviços, alguns talvez desnecessarios, porque a verdade .manda que 
se ·diga que a culpa de esbanjadora não deve recahir exclusivamente 
sobre a lavoura. · 

A União esbanjou, OiS Estados tambem esbanjaram; entretanto~. 
só á pobre lavoura se atira a pécha de pro·digalidade. 

O exemplo do Estado do Rio de Janeiro está demonstrando a 
urgencia da adopção de medidas. attinentes e capazes de salvar a Ti-
queza 1czue ainda no~ 'l1esta. 

A Inglaterra, que ainda ha pouco féz a terrível campanha do 
•TransvamJ, que lhe custou enormes sacrifícios de sangue e de dinheiro; 
o fez para resguar.dar o seu mono poli o do ouro. 

Eu só conheço tres monopolios: o do ouro, o do ·café e o da borra-
cha. Apezar do enorme despendio, bem governada como é, não se es-
queceu do futuro daquellas colonill!s. · 

Ooncluida a guerra, para alli enviou urr:na commissão de ·Teputados _ 
agronomos, afim de verificar, com exactidão, a capacidade, productiva 
e •agricola, dos territorios conquistados do Transvaal e Orange. 

O •Chefe ·dessa commíssão, apresentando, após paciente estudo e 
observação, o seu relatorio, dedarou que os terrenos eram poores, ·exis-
tindo pequenas manchas de :Sólo productivo, necessitando, porém, para 
a sua eultura, ·de gr.andes obras de irrigação. · . 
· P.ois bem; apezar das grandes difficuJdades e das enormes des-

pezas que semelhantes obras exigiam, a Inglaterra não hesitou. Um 
empres.timo de ·cem milhões esterlinos foi lançàdo para indemnizações, 
reconstrucção das herdades, repovoamento dos campos, varridos pelo 
pavoroso tufão da guerra e para a bavóura! 

Tudo isso ·se fez para o Transvaal, ao passo que, pa!'la~ S. Paulo, 
que vale dez vezes mais que o Orange e Transwaal reunidos, se nega 
a insignificancia relativa de 100.000 :000$, sufficientes; entretanto, 
para a nossa salvação. 

Notando-se que lá tudo está por fazer, e aqui, em S. Paulo, o 
dinheiro serviria pal'la• vitar que se perdesse e se destruísse o qwe está 
feito e creado, á custa de ·centenas de milhares de contos. 

. A riqueza, estando em S. Paulo, está no Brazil, Sr. President~; 
o café, que S. Pauilo produz, é producto nacional. S. Paulo. pertence á 
federaçãh, si não me eng·ano! , · 

Só conheço uma patria! Os nossos .soffrimentOs, bem como as 
n.ossas alegria·s; devem ser partilhados como os de qualquer outro Es-
tado do Brazil. 

Por este motivo, Sr. Pre.sidente1 entendo .que ao ·Governo Federal 
compete a soiução da questão. · · · . . 

Não pôde ser resolvida, exclusivamente, pelo Governo do meu 
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Esta:do, porque S. Paulo não é, em samma, o unico e eX'clusivo pro-
ductor de café. 

Eis a razão por ·que, · no projecto, julguei opportuna a autoriza-
ção consigm.da . .ao illustr~ Presidente da Republica, para entrar em 
accôrdo com os Governadores dos Estados productores de café, afim de 
harmonizar todos os interesses, e uniformizar as medidas que tivessem 
de ser executadas, para a final :resolução do problema ·economico. 

Não ignorava que semelhante <1ispositivü não tinha força de lei; 
sabia, entretanto, que era de grande valor, porque representava uma 
idéa, não só conveniente para üs interesses fundamentaes do paiz, con-
fiado á salvaguarda do honrado Presidente da RepUJblica, como tam-
bem altamente patriotica. 

Si, porventura, o Governo da União não pudes'Se, ou mesmo en-
tendesse, que não devia auxiliar com dinheiro os Estados em crise, 
podia pelo menos lembrar medidas importantes que, executadas fiel-
mente por todos, podiam talvez debellar, ou .quando nada, attenuar 
a gravidade da situação. 

EUJ lembraria, por exemplo, a. eliminação 'dos typos bai:aos. 
A limitação das plantações e um imposto em e.spe.cve, pago . pelo 

exportador, com certeza, sem a menor duvida, melhoraria os preços do 
nosso genero·. 

Tem havido da ;parte dos que estudam e·sta questão uma certa 
confusão. 

Para se chegar a um resulta·do pratico, preciso é fazer-se a dis-
tincção e sepamr os dous pontos do problema: - auxiliOIS· dtirectos 
á kwour/a - defe~a dJo prod!ucto. 

Quaiquer que seja o projecto,_ que tenha de ser apresentado á dis-
cussão nesta Casa:, deve bem discriminar as duas idéas. 

Eu não pedli cauxilios á lavoura, nem pretendo que o Governo 
Federal intervenha no sentido de -salvar o lavrador. 

Entendo, porém, que deve, franca e positiva;men'te, intervir, para 
evitar a ' desmoralização dos P.reços do ·café, porque, fazendo-o, valoriza 
a nossa moeda. 

E' com essa moeda que P'agamos o que importamos - é com esse 
ouro que liquidamos os nossos compromissos externos. 

Sem elle, quasi sem valor oomo está, como supprirá o Gove·rno o 
deficit d·a balança commercial no intercambio com outros paizes ~!. , . 

Claro é, portantü, evidente é que, como o productor, o Estado per-
de, perdendo tambem a União. 

O productor arruina:-se em primeiro logar, o. Estado inais tarde 
e ·afinal a propria União. 

Não comprehendo a União rica, com Estad<Js pobres, sem forças, 
sem elementos e sem recursos para pagarem impostos, dos quaes em 
summa vive a União. 
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O meu projecto vis.a:va resguardar os interesses do T.hesouro Fe-
deral. 

Conseguido isso, naturalmente os Estados interessados aproveita- ' 
riam, e com elles tambem os productores, fortalecid<>s, inilluâ.ivelmen-
te, pela alta de preços que se daria. 
_ Quando, Sr. Presidente, 'ao medico se apresenta um individuo, vi-
ctima de um desastre, que lhe occasi.onou ferimentos varios e diffe-
reiites lesões, o primeiro impulso daquelle é tratar dos· que pódem 
~acrificar ou comprometter a vida do paciente, deixan<fo os outros 
para depois. Por isso tratei do café, deixando para mais tarde, pa-ra 
tempo opportuno, os auxílios a _outros productos, que tambem precisam 
de soccorro. 

Devo tr.azer ao conhecimento ·do. Senado um:a informaçã·o que 
reputo capital e de summa importancia. 

A cu1tura <1o café em vados paizes d<> mundo está em fr:J.P..Cã dc-
f'ladem:eia. 

Em J:av·a, o governo Hollandez está distribuindo, em lote, as ter-
J'as pertencentes á corôa a v•arios colonos, com a previa obri.gnção de 
nã-o plantarem mais café. 

Em Ceylão está se dando a mesma cousa, ·a·chando-se quas1 ex-
tincta tambem 1a lavoura de café - que é nova aliás - dv Congo 
Belga. 

Na Asia a destruição é causada pelo terrivel irusecto· IIrernile.ia 
vostatrix, e no Congo é devida á c9nstituição do sólo que, sem a pro-
fundida-de precisa, rrão permitte a penetJ.'Iação das raizes. Por maiores 
que 5ejam os cuidados, as raizes ·apodrecem e a plaHta morre. 

Como vêem, para esses males . não ha remedio. 
Esses concurrentes poderosos estão, de vez, eliminados, , c,ncor-

rendo muito para a diminuição da producção mundial o .seu desfaL 
lecimento e retirada da arena de combate. 

Os honrados SenadoTes, natuTalmente, perguntarão por que mo-
tiH· ·o Brazil, vendendo o (lafé por 20$ e 22$ a sacca. não ·conseguiu 
ainda supplantar a concurrencia de outros paizes prvcluctores. 

E' uma questão importante _a estudar, porque, dizt:.c.do-se e affir-
mando-se que ha superproducção, não devia haver mais concurrentes, 
pois nenhum paiz poderia sustentar a lucta comnosco, desde que os · 
preços attingiram ás baixas e ínfimas cotações :actuaes. 

Vamos elucidar esse ponto obs-curo. 
Na Europa o café do Brasil tem uma cotação - 'a m.a'is baixa -

e o de outras procedencias, oufra rY~~tA.ito div.ers,a e m'li#o ma'lls altia. 
Vou mostrar ao Senado um jorn<al inglez, o Economi1st, que diz: 
Forrim vendirlJas anbe:-hlontem na Bols'(L muitas plllrtid':as de café 

pelos pr'eç'O~ seguiintes : 
Misso'llll'i, regulàres, média de 60 a 64 sclíriJ!Jings, qtter i!Jizer, tres 
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lib'l'as es&e-rllina~, e 'bons e finos, 'de 81 a 100 schlillimJgs, qudro a cinco 
fibras esteJrlii7Uf.s; os molcas fin,os de 107 a 109 sc~~U$g~, isto é, 5 112 
libras a sacc;a." 

O peso em Londres é ~e 112 libras, por sacca, equivalente ao 
quintal, e denomina-se Stow weight. ( Continuand.o a ~eitura) : 

"Ca;fé de Oeylão, mol~as regulareis 50 a 60 schilZimgs; CO,Sta Rica, 
65 e os finos de 80 a 100. 

SllinJi;os - C.A.FE' BRASILEIRO de 25 a 25 shillings e tres pence!! !" 
-Babem os honrados 'Senadores que cafés são e•stes que alcançam 

quatro .a cinco libras esterLinas? 
E' quasi todo brasileiro,· baptisado com esses e outros nomes. 
O nos&o café fino é vendido como de outras procedencias, mar-

cando-se, porém, ·as taxas mais infim8Js para o nosso, afim de mante-
rem baixos os preços e ganharem as differenças. . 

Nós produzimos, e em grande quantidade, cafés finíssimos. Nen-
hum, porém, é vendido na; Europa como café bra;,'lileiffo .. 

O typo 7 é o nosso,· e é nosso, porque é o mais baixo e ordina:rio! 
Temo-s cafés iguaes aos de S. Salvador, Guatemala, Haity, etc., 

entretanto não alcançamos, por elles, preços .que estes facilmente al-
oançam. 

Sei por experiencia, infelizmente, oondo, como sou, productor, e 
remettendo ·sempre -cafés, perfeitamente iguaes aos melhores daquellas 
procedencias, sem, entretanto, conseguir para elles as cotações, que os 
daquelles paizes alcançam em merca:dos do Havre, de LondTes ou de 
Hamburgo. 

Pelos nos.sos typos mais finos pouco mais nos dão além das cota-
ções estabelecidas par.a o typo 7 . . 

Os productores brazileiros sã-o sacrificados, lucrando os interme-
diarios. 

Estamos na posição de col-ono·s, de verdadeiros vassallos, e, devido 
a isso, não n-os é pussiwl expellir dos mercados os nossos concurrentes, 
que reputam a sua mercadoria por preços ·altos, ao passo que a nossa, 
posto que igual em qualidade, é sempre sacrificada. 

Si im·pedis'{limJos a exportação dos typos ordinarios, só teriamlos a 
lucrar I... · 

Em relação aos .stocJOr, já estamos tão habituados aos eleva:dos al-
garismos que, telegraphicamente, nos impingem os torradores ame-
ricanos, que ninguem mais duvida, nem põe em quarentena a exactidão 
das cifras e o numero de sa:ccas, que annunciam existir como visiveis 
e dV.sponiveis. 

Affirmam a superproducção e dão a baixa comó ·consequencia. E' 
caso julga·do! Apezar da nossa ignorancia profunda sobre a realidade 
desoos enormes s~o'Clcs, .que, da Europa e America, nos annunciam, nin-
guem se propõe a discutil-os, passando elles á categoria de dogmas. 
E' ma teria ·de fé. 
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. E_m um ~-elatorio apresenta:do ao governo hollandez, por um emis-
sarw mcumbxdo por este de esclarecer todas as questões relativas ao 
café, li, em uma revista ingleza, varios trechos, interessando-me a 
parte que justamente se referia .aos depositas de café. 

Esse emissario hollandez, ·cujo nome não me acwde agora á me" 
moria, consignava a profunda decadencia da lavoura do café na A&ia, 
declarando que o futuro ·desse artigo pertencia excZWrsiv.amente á Ame-
rica, e especia.lm:ente ao Brazil - o paiz do café, conforme o denomi-
nava. 

Quanto aos stoclcs, diS"se que sobre elles havia um vêo impenetravel, 
que impossível era obter-se a somma reàl e verdadeira das existencias, 
quer na Europa, quer nos Estados Unidos. 

Com as facilidades de transportes existentes hoje em uma e em 
oUJtra região, cresceram naturalmente <Js depo&itos nos principae·s mer-
cado.s do mundo, porque não os ha no interÍ<ll' dos diversos paizes, 
como outr'ora se dava. 

A razão é simples : compram, conforme a·s ne~;sidades, pequenas 
pDrções, não empatando grandes quantias. adquirindo um artigo cuja 
tendencia é sempre para baixa. 

A proposito dessa questão, tratei de coHecionlaT e reunir ·as esta · 
tisticas que encontrei, chegando á convicção de que temos sido victimas 
de um verdadeiro conto do vigario e verdadeiramente expoliados an-
nualmente, de centenas e centenas de milhões. . 

Só o que temo·s deixa:d<J de receber, de 1896 para cá, dava para 
pagar as dividas externa e interna cvo paiz. 

Tenho •aqui as sommas exactas da nossa exportação de 1893 a 1902. 
Verifica-se que, no anuo de 1893, a exportação brazileira foi de 

quatro milhões e 307 mil saccas; em 1894, de seis milhões e 669 mil; 
em 1895, cinco milhões e 480 mil; em 1896, oito milhões e 685 mil; 
em 1897, 10 milhões e meio; em 1898, oito milhões e 752 mil; em 
1899, oito milhões e 9?6 mil; em 1900, 10 milhões e 875 mil; em 1901, 
15 milhões; em 1902, finalmente, 12 milhões e 868 mil saccas . 

Sommando toda a 11ossa producção d'O decennio, chegamos ao 
res.UJltado seguinte: a pr<Jducção total br.azileira attingiu a 92 milhões 
e 400 e tantas mil saccas. O resto do mundo produziu 40 milhões. 

Peço a attenção do Sena•do para esses numeras. 
A somma total da producção foi, pois, de 132 milhões, 400 e tantas 

mil saccas .. 
. Como em 1893 havia um sfioclc .inferior a ·cinco milhões de saccas, 

é preciso a:ddital-o á somma total, .chegando a producção e existencia 
mundial a 137 milhões e 400 mil saccas. 

Vejamos agora o consumo. 
Em 1882 o consumo regulav·a entre 10 a 11 milhões de sacca·s. 

O augmento annual no decennio de 1882-1891, orçou, entre 100 a 
150 mil saccas. · 
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Quer dizer que, de 1892 em deante, o consumo era de 12 a ·12 e 
meio milhões, por anno. 

Qual o consumo actual? · 
Os proprios interessado·s affiTmam haver attingido á somma de 

16 milhões, não se devendo attribuir o augmento annu·al, que hoje é 
de 250 a 300 mil s·accàs, aos preços baixos, e sim ao enm:me cre~.ci
mento ·da população americana, grande consumidora de cdé. 

Na Europa o augmento de consumo é insignificante, porque o 
café, no retalho, é vendi dó pelos mesmos preços altos de outr'ora. 

A baixa não tem de fórma alguma influido para fazer augmen-
tar o consumo . 

Temos, poTtanto, em 1893, o consumo de 12 milhões e em 1902 
de 16 milhões de saccas. Em vez de tomaTmos a média, que seria de 15 
milhões, tomarei a cifra de 13 milhÕes, para consumo annual do de~ 
cennio. · 

O resultado é este: - dez annos •a 13 milhões - 130 milhões. 
Tendo . sido a producção, unida ao s.to.ck, de 137 milhões e meio, 

mais ou menos, verifica-se .que a exisben.cia actual deveri·a ser de sete 
milhões e ní.eio, e não de 11 milhões e 800 e tantas mil saccas, con-
forme nos impingem por telegrainma·s, os inteTesS~ados da colossal 
exploi·ação ! ! ! ... 

Po.r intermedio de um amigo, chegado ha pouco dos Estados Uni-
dos, soube que, exami.nando os stácks alli existentes e, cortando al-
gumas saccas para ver a qualidacde do café empilhado, verificou seT da 
peior especie, contendo grande prnporção de cascas, pausinhos e cafés 
pretos, imprestaveis quasi p~ra a tonef·acçã{). 

E' ou não um verdadeiTo c·ont{) do vigario ? é ou não ullila cuca, 
que nos estã-o fazendo, como fazem ás crianças e aos ingenuos?! ... 

Os americanos compmm, em Tegra, todo o eafé ürdinario, e o de 
typo sete; passam-n'o lá nos machinismos para Beparar as .qualidades. 

O café bom é torradü e vendido ; o ordinario, que representa um 
terço do total, é reensaccado, com tDda·s as impurezas, para augmentar 
o stock e impedir a alta do pr-oducto. 

O SR . RAMIRo BARCELLos - Creio que quem· fornece es.ta arma 
formidavel, contra nós, é o proprio fazendeiro que exporta essas im-
purezas. 

O SR. ALFREDO ELLis - Justamente. E é por isso que julgo 
.imprescindível uma medida .que prohiba semelhante abuso. 

O SR. RAMIRO BARCELLos - Que não depende de nós como Poder 
Legislativo. 

O SR. ALFREDO .ELLIS - O Congresso de S. Paulo votou uma 
lei nesse sentid-o; mas, infelizmente, não se poz em execução. 

E, já agora, aproveitando o aparte do illustre Sena:dor, declaro 
que, si fôra presidente do Estado, independentemente do concurso de 
outTos E·stados pr-od:uctores, tel-a-hia executad-o. 

' 
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O SR. RAMIRO BARCELLOS - De que modo poderíamos nós legislar 
sobre esse assumpto? · 

O SR. .ÂLFREDO ELLIS - Quer ago·ra ú Senado ver qual a reduc-
ção a:imual que soffremos, na riquez.a do paiz, com a desvalorização 
do café? 

Aqui tenho os dados, modestos e modera•dos, que serviram para os 
calculos. · 

O nosso café valeu sempre de 80 a 100 francos, por 50 kilos, che-
gando muit.as vezes ·a alcançar 110 e 120 francos. 

Tomand:O-se, como média, para to·das as qualidades, o typo '1, 
que é o typo ba·sico, para a exportação americana, verifica-se que sem-
pre nos pagaram 60 francos por sacca de 50 kilos. 

Ora, sendo a média ·da nossa expo·rtação 12 milhões de saccas de 60 
ki1~~, equivalentes a 14 milhões de 50 kilos, e mais 20 milhões de 
kilos, recebemos ·apenas - pelas , actuaes cotações - 432 milhões de 
francos. 

Entretanto, si essa massa de café fosse vendida a 60 francos, por 
50 kilos, produziria a somma de 864 milhões de francos, isto é, justa-
mente o dobro da que alcançámos pelas noss.as safras. Ha, portanto, 
uma . differença contra nós de 432 milhões de francos. 

Não ha paiz que se. mantenha organizado, soffrendo, por muitos 
annos, tão larga sangria ! , .. 

A lavoura, resignada, espera medidas por parte do Governo, me-
didas que a amparem, emquanto ella moureja, procurando arrancar do 
seio da terra productiva, fecundada pelo seu suor, a riqueza para a 
patria e o futuro para a família. 

Pede que lhe deem ar para não sel' asphyxiada pelo baraço mane-
jado pelo impiedoso especulador. 

Direito a ser auxili·ada ninguem lhe póde contestar, porque, crea-
clüra do nosso credito, a ella, exclusivamente a ella, deve ú paiz a civi-
lização que temos, o bem estar e riqueza que possuímos. 

Sr. Presidente, nenhum desdouro haveria si a illustrada Com-
missão, desconhecendú, por completo, a questão do café que, em geral, 
é mais conhecido 'TI!M chicara:.s, lavrasse o parecer depois de ter ouvido 
esclarecimentos que o orador propunha levar ao seu seio. 

O nobre collega que, tão vehementemente me aparteia, medico 
como eu, sabe que não po·demos, mesmo em a nossa profissão, conhecer, 
todos os ramos e especialidades medicas. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas V. Ex. faz o diagnostico bem 
feito, e até o está justificando, porém não npre.senta therapeutica 
alguma. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - Então por que não apresentou a 
Oommissão um substitutivo? - Era o dever da Oommissão! 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - O dever da Oommissão não é elabo-
rar projectos; ma's 'Sim dar pareceTes sobre elles. Darei as razões.' 
Mas por que V. Ex. não o fez~ 
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O SR. FRANCisco GLYCERIO - A Oommissão foi chamada para 
pronunciar-se sobre a questão, que é importantíssima . 

O SR. ALFREDo ELLis - O meUJ pro jecto servia de base para dis-
cussão e debate . Era um toque de clarim de sentinella vigilante an-
nunciando o perigo ! 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas a Oommissão não podia tra-
duzir, em musica, o to,que de clarim de V. Ex. 

O SR. ALFREDO ELLis- Não ha duvida; mas tambem não tinha 
necessidade de o tradwzir em trovão f 

O SR . RAMIRo BARcELLOs dá um aparte. 
O SR . ALFREDO ELLIS - Nem siquer partiu do obscuro orador 

uma só palavra que pudesse melindrar a Oommissão ou ao seu illustre 
relator. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não estou melindrado. Peço a 
palavra. 

O SR. ALFREDO ELLIS - A censura do nobre Senad<or deveria ser 
encaminhada ao honrado e illustre Presidente da Republica, porque, 
pelo conhecimento exacto do mesmo projecto, procurei, apresentando·-o, 
ir ao encontro de S. Ex., interpretando o ·seu pensamento e eorpori-
ficarrdo os seus desejos. 

Não posso crêr, conhe·cendo, como presumo conhecer, às nobilís-
simas qwalidades de S . Ex., que quizesse, em sua mensagem, mystifi-
car a classe a que tambem pertence . 

Estou convencid<o dos seus bons desejos e da sua boa vontade de 
intervir na questão, pl'Oporcionando todos os meios ao seu alcance 
para a resolução da crise. 

Quando submetti o projecto ao criterio de S. Ex., declarou-me 
S. Ex., -com a maior fran.queza, que ainda não tinha plano assen-
tado, e que seria melhor justamente •abrir-se o debate sobre este, que 
era amplo e largo, porque outro-s .surgiriam, naturalmente, escolhendo-
se então o que apresentasse mais probabilidades de se chegar ao nosso 
objectivo. 

O SR . RAMIRO BARCELLos ~ E' commodo para quem tenha res-
ponsabilidades . 

O SR. ALFREDO ELLIS - Estou, repito ao Senado, convencido que 
o honrado Presidente da Republica ha de honrar o compromisso -que 
tomou, em sua mensagem, sobre uma questão que, tão fundamental-
mente, affecta os mais vi taes interesses da Nação a que preside. 

Em · relação ao nosso principal producto, o problema é mais facil 
porque, como a borracha, é um monopolio nosso . 

Temos ahi o exemplo da Russia, na .questão do trigo, e recente-
mente o dos representantes de varias nações em Bruxellas, organizan-
d<o um convenio para resolverem o problema do ·assUJcar. 

Além desses, outros ha, como os que se referem ao petroleo e á 
prata nos Estados Unidos. 
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chegasse ao ponto de ser vendido por preço inferior ao do custo da pro-
ducção . 

Entretanto, o trigo não póde ser considerado monopolio, po1~que 
produz em quasi todas as zona-s, e, por assim dizer, em todos os climas. 

Em relação ao trigo, as quantidades produzidas pelos Estados 
Unidos e pela Russia são tão colossaes que, sem uma perfeita distri-
buição commerciJal, o seu preço cahiria a uma cotação insignifican-
tissima, não dando para cobrir, e menos remunerar, o ·custo da pro-
ducção .ao lavrador . . 

Com a prata o·s nobres Senadore-s sabem o que se deu. 
A abund:ancia desse metal produziu extraordinaria baixa nos 

Estados Unidos. 
O governo americano interveiu .com decisão, recolhendo ao The-

souro Federal de 500 a 600 milhões de dollars. 
O SR . RAMIRO BARCELLos .- Porque os ·tinha . 
O SR . AiFREDO ELLrs - Nunca nos faltaram recursos, e àliás bem 

largos, para salvar bancos fallidos e para grandes obras. 
A Companhia Argentífera de Nova Y ork, quasi fallida, até hoje; 

apezar das enormes difficuldades com que luta, não· deixa sahir a 
pratw dó enorme s.toclc .que possue, sinão em quantidade limita:da, afim 
de impedir a baixa e reducção de seu valor 1!-Ctua:l . · 

O SR. RAMIRO BARcELLOs - Porque tein capitaes. 
O SR . ALFREDO ELLrs - Porque sabe que, si entregar ou lançar 

ao mercado quantidade superior ás necessidades da praça, os preço·s 
baixarão iniHudivelmente. 

O SR. RAMIRO BARCELLos -E por que os fazendeiros não fazem 
o mesino com -o café~ 

O SR . ALFREDO ELLIS - Por uma razão muit-o simples . Porque 
não teem. bancos, e nem apparelhos de credito que forneçan;t á lavoura '\ 
o numeraria preciso para o pagamento inadiavel dos .c·olonos.. 1 

Si, porventura, tivessemos os w.111rmnts e banco-s que ps descon-
tassem sob a garantia do café ... 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Temos o WtOirrant,: está ahi em lei .. 
O SR . ALFREDO ELLrs - .Sobram .leis, mas infelizmente o di-

nheiro falta ! ... 
Diz S . Ex. que o warmrút está ahi em lei. N inguem contesta, 

porque é a verdade; mas não diz S. Ex. quem o ·descontará. 
Falta -o principal, que é o dinheiro! 
Para preencher essa lacuna formulei o substitutiv-o do projecto. 
O SR. RAMIRO BARCELLOs dá um aparte. 
O SR. ALFREDO ELLrs - Esta ·declaração do honra·do Senador é 

muito grave . 
O SR. RAMIRO BARCELLos - E' a verdade. 
O SR. ALFREl'>O ELLIS - Encontramos ca:pitaes para tudo, mesmo 

para obras que po-diam ser adiadas para melhores tempos; para ü mal-
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sinadó café, porém, não se encontra quem os forneça para a sua va-
lorização. 

E' elle, e"'clusivamente elle, entretanto, que valoriza todos os em-
préstimos que se teem feito neste paiz! E' doloroso confessai-o. 

O SR. RAMIRO BARCELLos - E' doloroso, mas o ·que se ha de 
fazer? 

O SR . ALFREDO ELLis - O café é o valorizado'!" de nosso credito 
e, entretanto, não existe credito para o valorizar! ... 

Si, por ventur a, nã:o constituísse elle monopolio nosso, po·rque pro-
duzimos 82 % dia producção mundial, não estaria a esta hora, na tri-
buna, importunando os Srs . Sena;dores com estas considerações; mas, 
sendo monopolio nosso, entendo que é do nosso dever valorizal-o, bas-
tando para isso que o Governo compre 4 ou 5 milhões Ide ·saccas. 

O SR. RÃMIRO BARCELLOS - Com que? 
O SR. ALFREDO ELLrs-'- Com um emprestimo. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - De onde tiral-o ? 
O SR. ALFREDO ELLIS - De onde tirou os 8 1J2 milhões sterlinos 

para as obras ·do porto e parw a avenida. 
O SR . RAMIRO BARCELLOs - Esse está dando juros. 
O Srt. ALFREDO ELLIS - Dará á custa do café! ... E' cUJrioso que, 

pagando este os juros de todos os emprestimos que temos. feito, não 
possa paga1· üs do unioo levantad-o para dar-lhe maior valor e impor-
tancia! 

T111do isto está demonstrando á luz da evidencia que S . Ex. con-
s'idera a questão hor>rt'ilmlente. 
, O SR. RAMIRO BARCÊLLOS - Hostilmente, por que? 

O SR . ALFREDo ELLrs - Aqui estou, ha duas horas, a affirmar 
e a repetir que o café é a n-ossa moerua; que representa quatro quintos 
do valor de toda a nossa exportação; que é o sustentaculo do nosso 

'credito; que sem elle, finalmente o Brazil não poderia cumprir os seus 
compromissos, B" nem fazer face aos seus pagamentos; e, apezar disso 
tudo, S . Ex. continúa a dizel' que não ha recursos para modificar a 
situação tristíssima a que chegou, devido ao desembàraço da especula-
ção, que não encontra resistencia, e estranha quando declaro que se-
melhante linguagem demonstra franca e positiva hostilidade! 

O Governo passado queimou mais de 100 mil contos para valori-
zar o no·sso papel-moeda; o Governo actual esquiva-se, segundo affi.rma 
o honra·do Senador, e essa declaração não póde deixar de ter o cunho 
official . . . 

O SR . RAMIRO BARCELLOS - Parece por que? Discwto ·aqui corno 
Senador. 

O SR. ALFREDO E~Lrs - .. . e será recebida, pelos interessados e 
pelo paiz inteiro, como uma nota de desanimo. 

O honmdo Senador disse que o Governo "não pâ.d:e lançarr upn em-
prrestin~o de 100.000 :000$ pwra arrupwrar o nosso prrincipal p:roducto '', 
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e impedir .que o exportador continúe a explorar, em ·detrimento nosso, 
os merca·dos, marcando á sua vontade, a seu bel prazer, os preços 
do café. 

O SR. RAMmo BARCELLOS - Estou dizendo que com 100 .000 :000$ 
o Brazil não tem força para obrigar a comprarem o café pelo preço 
que lhe convém. Isto não vale nada deante dos grandes capitaes que 
são emprega-dos no commerc!o do café. 

Qualquer to~Tador dos Estados Unidos póde sustentar a luta. 
O SR . .ÂLFREDo ELLIS - Acceitando. mesmo como real o stoclc, 

que annunciam, de 11 112 milhões de saccas, si se promovesse a resi,3-
tencia, comprando o Governo e retirando do mercado cinco milhões 
de saccas, que se dar~a? ... 

A' medida que o Governo fosse comprando os stoclcs iriam infalli-
velmente se esgotando, sem perigo de accres·cimo, porque, em part.e 
alguma, en.contrariam o bastante para supprir as necessidades do 
consumo . 

E isto sem levaT em linha de conta, e nem tomar em consideração, 
a circumstancia que se daria, sem duvida, de elevação de preços C·Jr-
respondentemente, na Europa e America, por parte dos possuidores 
dos stoclcs. 

' Si estes não suspendem os .preços é porque não ha resis:tencia aqui, 
e não poT falta de vontade, ou pouco desejo de reputarem melhor a 
mercadoria . · 

Pergunto eu: 'qual o ·consumo do mrmdo actualmente? 
De 47 . 000 saccas diarias; queT dizer que, para o supprimento do 

mundo, ha necessidade de 1 . 300 ~ 000 saccas mensaes . 
POTtanto, si o Governo pudesse resistir por cinco mezes, os stoclcs 

diminuiTiam de 6 milhões e 500 mil saccas, fican.do reduzidos a 5 
milhões, mais. ou menos . 

O SR . RAMIRO BARCELLOs - Responderei a V. Ex., não em 
aparte; mas o·pportunamente virei á tribuna e Tesponderei . 

O SR. ALFREDO ELLrs - Realmente. . . sinto-me amesquinhado, 
porque tendo passado 30 annos .a tratla,r desta questão, a estudar o eafé, 
em suas vaTias modalid·ades, como lavradoT e productor, suppondo, in-
genuamente, tendo mesmo a vaidade de acreditar, que conhecia o as-
sumpto, vejo, entretanto, que o honrado Senador pelo Rio Grande do 
Sul delle entende mais do que eu, não obstante . nunca haver se pre-
occupado e nem se interessado com semelhante ma teria. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - V. Ex. ~stá sU:ppondo que a mu-
dança de localidade dos S'toclcs influe; não influe. Esteja em qualquer 
pa1·te; desde .que o commer:cio exista, procura o stoclc SUJstentar-se até 
que seja despejado. 

Era preciso que o Brazil tivesse .dinheiro para manter um seoclc 
durante quatro ou cinco mezes. 

O SR. ALFREDo ELLIS - As suas palavr as, permitta-me a liber -
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dlade o illustre Senador, estão provl'!-ndo que S. Ex. desconhece por 
completo o assumpto. 

Não estranho. 
O SR. RAMIRO BARCELLOs - Conheço tão bem como V. Ex. O 

honrado Sena·dor nada disse a respeito do café que não estejamos 
fartos de lêr e ouvir. 

O SR . ALFREDO ELLIS - Comquanto preste á cultura e erudição 
do honrado Senador o maior acatamento, ha de permittir que dwvide 
d'e sua sciencia relativamente a esta questão. 

Em todo o caso, estou com o illustre Presidente da Republica. 
S. Ex. terminante e positivamente declarou em sua mensagem 

que - "a causa principcâ da bwixa era, •eff eictiv.amente·, a fraca resis-
ten;.cia dos ir#erme~~atios". 

Que significam es1Ja1s palavras? 
Simplesmente: - qwe nã;o ha defe~a. 
O exportador sabe, antecipadamente, .que póde adquirir a merca-

doria qwando quizer e p:elo preço que quizM. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Quem diz o contrario? 
O SR. ALFREDO ELLIS - Si, ponentura, o commissario pudesse 

levantar, em um banco, a somma que precisasse, garantindo-a com o 
propTio café, naturalmente o exportador teria cie mudar de tactica, 
porque ver-se~hia tolhido e, ·até certo ponto, impossibilitado de de-
pTimir o mercado para fazer as suas compras. 

Isto é logico e perfeitamente ra·cional! 
Empenho-me, .Sr. Presidente, com todo o ardor, no debate, por-

que desejo salvar o suor do povo, que é o sangue da nação! 
O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte. 
O SR. ALFREDO ELLis - S. Ex., segundo me parece, está mui-

tissimo irritado, porque censurei a Commissão . .. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - E' o meu modo de fallar. 
O SR. ALFREDO ELLrs - ... pelo facto de não ter querido m.e 

OUVU'. 
Suppunha, Sr. Presidente, que, tratando-se do assumpto, pela 

primeira vez, no Senado, seria · até desejavel .que ao seio da Commis-
são levasse · os subsidios e dados que possuo, afim de ficar ella bem 
orientada para resolver e dar parecer sobre o projecto,. 

Vejo que andei mal. .. 
O SR. Rnrmo BARCELLos- Mas é um assumpto muito conhecido. 
O SR. ALFREDO ELLIS- Parece isso ao nobre Senador, entretanto 

não é tão facil eomo pensa. 
Identica opinião á de S. Ex., tinha um seu ilhtstre conterraneo 

. que, nomeado para fazer a propaganda do café na Europa, esteve em 
Santos por espaço de duas horas e de lá se retirou, suppondo conhecer 
o eommercio d'o café, sabendo tudo e podendo até ensinar a todos, 
em seus J11inini.os detalhes, a sua cultura e commercio ! ... 
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Assim como impossivel era áquelle illustre cavalheiro, em tão 
pouco tempo, apprehender todas as faces do problema, impossível é, 
ao honrado Senador, conhecer a fundo a importante questão ora em 
debate . · 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Tudo isso que V . Ex. diz é muito 
facil. S . Paulo não está no fim <lo mundo para não se sabe'!." o que por 
lá se passa. 

O SR. ALFREDO ELLIS -:- Isso que V. Ex. diz demonstra, ao con-
trario, que desconhece ·Completamente o assil.;Jllpto. 

Então V. Ex. suppõe que, o que estoUJ dizendo, todq mundo áabe? 
V . Ex. não tem razão ! 

Para .que me sentisse habilitado a me exprimir, poT este . modo, 
foi preciso uma pratica de dezenas de ann0s, como lavrador, e mais do 
que isso, o esforço extraordinaTio de colleccionar, com maxima pa-
ciencia, dados e estatísticas, para poder vir dizer estas causas ao Se-
nado, com a responsabilidade do meu nome. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não é preciso plantar-se café para 
saber-se quaes são as causas da baixa do preço actual desse producto. 

O SR. ALFREDO ELLIS - O honrado Senador se esforç·a por pro-
var que lavrou um paa'Bcer oom conhecer absolutamente nwda sobre a 
questã<o. 

E posso lhe garantir que tem oonseguido ·amplamente o seu in-
tuito para demonstl'ar que o:s stoclos annunciwdol) não são reaes ... 

O SEI. RAMIRO BARCELLOS - Pois bem; V. Ex. vae me dizer agora 
qual é o stoâc a1eal do mundo, pois que,, já declarou, dispõe de dados 
para tanto. 

O SR. ÁiLFREDO ELLIS - Ess•a tarefa derveria ·antes caber a quem 
se mo.stra tão conheced{)lr de tudo, e tão d·ispDsto a contrari-ar as af-
firmativas do:s que passar1am annos pesquizando a materia, afim de 
tlazer ao Serra,do dDcumentos e provas qu,e não po'dem ser co·ntestados, 
êomó estou 'send·o, pelo meu illustrado collega. 

Aqui está um jornal de 6 de agosto trazendo ü resumo ·dbs stocks. 
A. bolsa de Nova Y.oTk accu.sa um augmento dre 470 mil saccas, 

·ao passo que a firma During & Sons, de Rotter·dam, declara que houve 
urn:a diminuição de 333 mil 'saccas. 

Ha, portanto, uma differença, s.ommadas -as duas parcellas, de 
mais de 800 mil sacca:s, ou de 3 milhões e 200 mil a,n·obaos entre as· 
duas affiTmativas. · 

O SR. RAMIRO BARCELLDS - E -onde está a. verdade ? 
O SR. ALFREDO ELLIS - V. Ex. o dirá, porque. conhece o assum:-

pto, pO!l; intuição e está apto par·a desvendar, oom a maio1· facilidade, 
todos O·S miJsterios e esclarecer wdos os pontos obscuroo da que·stã·o. 
· 'Si, pol'Ventura, V . Ex. conhecesse os grandes iriteresses lig11 dos 

iis t·orrações de N·ova Y Ol"k ... 
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\\\ O SR. RA:MIRO BARCELLOs - Não sã·o ·segredos. T·odo o mundo sabe 

que existem essa's grande•s installações e tO'rrações em Nova York. 
O SR. ALFREDO :ELLIS - Mrus o que talvez V. Ex. ignore, e des-

culpe-me a audacia de duvidar as.sim dos ·seus conhecimento•s, é que, 
precisandto ellas d·a m:aJte:ri.a prima, para a •sua industl·ia, se esf.orcem 
por adquiril--a, por preço •O mais baixo p01ssivei, lucr·ando a differença, 
porque vendem o seu produ:cto toll',llfl!do, pelos preços que vigoravam, 
outr'ora, quando essa in.ateria prima lhes custava o triplü e mesmo o 
qua.drn'plo. 

·A estat'i!stica da bolsa de Nova York nunca exp:r1imiu a verd-ade. 
O interesse, e isto ê intuitivo, é de co·nservarem os preços baixos. 
Qualquer fabricante, entre nós, natu'l'almente ·deseja que a; materi.a 

p-riima, para ·a sua industria, po1ssa ser comprada pelo minimo. 
O me<smo s'llcce·de lá, o mesmo se :dá em toda a parte iLo mund:o. 
Si pudesoom obter, de graça, ·a materia prima, melhor seria para 

o seu negocio . , 
Ahi está uma ·éJ..a.s ·razõe·s ·d·a baixa. 
A 'outra, a que não me :r"eferi ·ainda e que não é menos imp·ortante, 

porque não ·deixa ·augme.ntar o eo:nsumo, sãü os grandes onus que pe-
sam sobre o café. · 

Imagine que V. Ex. (Clirigiri.do\·se .C/io 81·. ]?!M'YI,i?·o B.arrcetlos) quei-
ra p1-esentear urp. conterr.aneo seu , que resida em Pariz, ·com -algumas 
saccas d~ eafé, pa11a .que esse conterraneo alli faça uma propaganda 
séria e honesta contra .a -chico·rea. 

Sabe V. Ex. qual a deS>]_)eza que faria cada is!licca de· café até 
Pariz~ 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Ma1s ou menos. Sei, 'Por exemplo, 
que o eafé 1alli paga 200 vezes mais do que ü ·seu :r•eal valor. 

O SR. ALFREDO E·LLIS - Oa·da sacca ·de café teria de paga1· 210 
francos a'lltes ide -chega1· ás mã·os do desti'natari·o. 

Ora, i~o não se dá com producto algum do mundo, é por isso que 
tomei o encargo e a liberdade de vir tr.azer ao Senado certos esclareci-
mentos, sem o minimo e'spiri'to 'aggres.sivo, pedindo, em vez da hóstili-
da.de. •o concurso .da,.s luzes. do sabeT e ·da intelligencia, que me fa.Jtam. 

VozEs - Não 'apo:iado. 
O ·SR. Ar.FREDO ELLIS - Sou o primeiro a recon,heoor. na hon11ada 

e illustrada Oommi'ssão· ·de Fina.nçrus, to'dos os d'Otes, todos ·o.s conhe-
cimelltos, e poT isso mesmo desejava q~e ella 0oncon'esse para a soluçãQ 
do problema, apresenta>rl!CLo •as suas idéa.s 'sobre o assumpto consubstan-
cia;d-a·R em um sub&titutivo. 

O que me. co·nt.ri,s1Ja, 8'!'. Pres~dente, é a fmma1 dec1 a·racã·o do il-
lust.re r>elator, ·de não ter a•bsolutamente, confiança na po&sibilidade de 
levalllt&t' o Governo um em'J)Testimo pa.ra ·socoo-rrer - nã'o a lavoura -
mas o product~, que, continuo a 'dizer e a affirmar, é o nosso ouro; a 
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Il'Gl!sa vel'dadeira moe-da, po;:rque é com elle, que compramos e pagamos 
o que importamos, porque é com elle que hon!'lamos e sustentamos o 
nosso eredito no exterior. 

E' intuiiivo que ~ -Governo F ederal deve se interessar para que 
essa moeda tenha maÍO'l1 poder a·0quisitivo re, ea;dla vez mais, se va-
lorize. 

Quanto mawr va1or tiver o eafé, em summa, mus ouro entl'ará 
no Brazil . 

.Aceeito, Sr .. Presidente, ·aJs conclusões do parecer da Commissão 
de Industria, relatado por meu illustre ·amigo e companheiro de :re-
presentação, o Sr. Geooral Glycerio, par:a que fique ·adiada a discussão 

· sO'bre o :projecto, até que venha o outro que vae ;ser apTesentax1o pela 
deputação paulista, na Oamara dos Deputwdos. 

Hypotheco-lhe o meu concurso e prometto-lhe o meu apoio nesta 
011:sa. (Pau.stt.) . 

Sinto-me fatigado, Sr. Presidente; antes, porém, de descer da tri-
buna devo dizer que •acompanho e >aeolho o plano do Sr. Pre&idente da 
Republica, ·assigna.Iand:o este apoio, como já o fiz ainda hoje, votando 
a favor do· projecto, sobre desapTopriações, que veiu ·da outra Gasa 
do Oongres·so. , ! ' ' ' ··i' 

O honrado Pres.idente da Republica immortalizará o seu nome 
e se1·á um benemerito da P:atria, si, ao .ladoi 1Was obras do Porto, ha 
tanto tempo reda!Illadas por todos, conseguir a extincção d>a febre 
amarella no Rio de Janeiro, equivalendo esse servif{o 'ao maior bene-
ficio que um chefe 'de Governo poderia prestar á sua patria, apagan-
·do, de vez, a triste e lugubre legenda que pesa 'sobre todo o paiz. 

Em relação aos embellezamentos, porém, com que pretende dotar 
a Capital da Republica, julgo do meu ·dever dizer, ·com franqueza, que 
);>referia ver applicadws ·B!S grandes sommas d'estinadas a esse fim. em 
promovei' •a solução da ·crise economica, de preferencia a essas obras, 
que pedem ser realizadas quan·dlo as nossas condições finan'ceiras fo-
rem melhmes do que actu·almente o são . 

Peqo, como brazileiro e como pau'listal ao illustre Presidente da 
Republica, que não 'se esqueça do cOmJ)r1om~sso que tomou em sua 
mensagoem; oue se lembre dessa cbsse de trabalhadores que ahi jaz, 
no mais profundo e pavoroso desespero, porque ihe falta, não •a <'Ora· 
gem, maJs os imprescindíveis recursos, par1a1 continuar ,a pro.duzir a 
riqueza do p-aiz. 

Do contr·ario, se me ·affignr.a estarmo.s a a·dornar uma necropole, 
par'a uma batàlha de flores; a ornamentar uma sal-a de hospital, com 
a aimos'f)her.a imnregn·ada de idore.s e de gemid1o's, pm'a um saráo. ou 
a pintar ·de carmim a face algida e cyanotica ae um moribundo, ]á 
~ontrahida pelas convulsões precur:soras d-a morte! ('Muito bem >· n~Wito 
bem. O orado1· é muito cu1np1"Í?itenfhdo. ) 

( 
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O Sr. Ramiro Barcellos - Esperava o resultado do requeri~ 
mento apresentwdo pela Oo:mmissão de Agricultura pedindo o adia~ 
mento d·a . discussão, para então se pronunciar ·como relator do pare-
cer da Oomnrissão de FinJanças. 

O Sena·do, porém, acaba _de ouvir o di·scu~s.o do honrado Sr. Al-
fredo Ellis, pelo qual se evidencia :que .S. Ex. •apresentou um projecto, 
não pa1~a dizer o que queria so-br.o a lavoura do café. mas par:a que 
outros o fizesoom, apresentando medi·das em novo projecto. 

Assim, S . Ex . pretende ter tnazido da,dos e inform'ações para 
que a Oommissão os estude e com elles remedeie os males que exÍ!st.em. 

O ho;urado representante de .S. Paulo, a.ntes de tudo, não é logico; 
si S. Ex. tem trinlj;a <annos de conhecimento e pratica do •assumpto, 
si lê t:mtas revistas, si s·abe quaes os recur1so:s de que caNce ·a lavoura 
de café para se erguer e prospe11ar, si sabe ondie estão os seus males, 
como não apresentou um projecto que a tudo proveja e trouxe ao Se-
nado uma cousa vaga, e ainda recrimina <a Com•missão ·que ·sobre tal 
base nad•a podia faze1·? 

S. Ex. quel'Ía que •a Oommissão ·de Finanças apresentasse um 
substitutivo, o que oo·ria um meio f.aci.l, mas inrudequado, do's i:lenado-
res fazerem o seu trabalho. 

O Senado legisla, diz o orador, mas não faz sessões par.a cousas 
vagas . 

O · projecto do homado repreoontante de S. Paulo não consulta 
nem mesmo ás suas proprias ·aspirações, não •adianta nada ao Senado. 

A Oommissão não podia se baseai' sinão no projecto. 
Nota que o seu honrado collega já veiu 'á tribuna tres vezes, para, 

em cada uma dias quaes, se pronunciar por modo diver·so. 
Primeiro, ·apresentou o seu proj·ecto; depdis, queixou-se da falta 

de paTe.cer, e agora, .discutindo um trabalho vago, sem nenhuma base 
para estudo e deliberação. 

E S. Ex. falia, dis•cute, expanlcle-'se, mostra o seu talento, mas, 
afinal, não apresenta um substitutivo . 

AgO'm, já S. Ex. appella para tres bancadas de Estados prndu-
ctores do café, que, reunidas, apresentarão um trabalho. 

Pm·ece que S. Ex. quer que se converse, mera e l"limplesmente . 
Respondendo a apartes, diz que não estâ exaltad'O·; falia sempl'e 

alto, e é isso um phenomeno physiologico nos que nascem nas terras 
grandes e plana•s. 

Não quer preencher a sessão com um trabalho que nada adianta, 
e por isso agual'da-se para di.s.cutir o projecto que está na Oamara, 
e então verá se vale •a pena um emprestimo para ··a:cudir a uma la-
voura que se esgotou por exce·sso de pToducção. 



-130-

Por emqnanto pensa que o T<emedio p1'oposto pelo honrado Se-
nàd{)r não curará o enfermo, porque o matará . 

N inguem mais pedindo a· palavra, encerra-ii.e a discussão. 
O Sr. Presijdente - Estando a:diantada a hoJ'a, fica adiada a 

votação do requerimento . . 
Vou levantar a '&essão, des,ignand:o para ordem do dia da sessão se-

guinte: 

Na sessão de 12 de Agos.to é apprOV'BJdo o requerimento de 
adiamento d·a discuss.ão do projecto at é que chegue 1ao Senado a reso-
lução que a Oamar'a dos Deputados se . digne adoptar. 



CAlVIA~A DOS DEPUTÀOOS 

'SE,SISÃO ·O,E 218 DE AGOISiTO ( 1903) 

O Sr. Candi,do Rodrigue·s - Enlevado pela palavra magica do 
nobre Deputado que acaba de occupar, com t'anto b'rilhantismo, a at-
tenção da Casa, não percebe como vir fatigar os ·seus collegas. em hora 
tão a:deantad·a, quando natm·1almente a :Oamara .se acha canss.da, após 
uma lGnga se•ssão. ~ 

Entretanto, não lhe assiste mais o dir!eito de demorar o cumpri-
mento do mandato com que foi honrado pelos 00118 dignos companhei-
ros de bancada. O desempenho dleste dever devera já ter sido feito ha 
tres DU quatro diws; foi, entretanto, retal'd:adio seu comparecimento a 
esta tribuna, pelo dever que lhe corria de prestar a homen:agem do seu 
respeito, o tributo da sua ~~mudàde ao indyto Marechal Duque de Ca-
xias, sob cujas ordens ·s~rwiu quando teve a honlra ·de envergar uma 
fár·da de s.oldado hrazileiro. 

Dada esta explicação vem ~submetter á consideração e resolução 
d·a Camara um p11ojecto de lei que traduz o pensamento ge:ml dos re-
presentantes nesta Casa dos E·stados pl"oductores. de ·café. no senth1o 
de taHirmar, de reconhecer que a l avoura caféeira necessita ser pro-. 
tegida e ampar·a•d,a na temerosa crise que ha sete a.nnos vem atraves-
sa.:n;do . de um mo·do cruel, e, de dia para dia, se agg1'1a:va de fórma in-
sustentavel. I · • . 1011 . 1 :~!l iti 'ij 

'A.naly.sa a ·crise sob todos os aspectos e, 'após accentuall que 
essa aggraVaGão provém de cau,sas e origens dist.inctas, taes. rJOmo a 
substituição do trabH[ho escravo pelo livre, etc., faz ver que ella as-
sumiu maiores proporções não só com o cumprimento exacto do f7J/n-
'rJ,i'Jng-lo.wn pelo honrado ex~Presi.dente da Rer>ublica. como pela espe-
culação de 'alguns exportadores que são, póde..:se dize!', os monopo-
lizadores do café. 

A:s diversas .evoluções po:r que tem passado a lavoura do café. 
sem.pre em marcha crescente, viu-se des-apparelhada pa1'a resistir á 
~'rise porque IJ1ão tinha a,o ·seu lado o instrumento· do crédito. faltava-
lhe o amparo dos podere.s publicos que: nem ao menos, cogitaV'am da 
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P1'0paganda ·d:o producto, facilitando assim o consumo e, portanto, for-
çando a a;lta do seu preço insignificante. 

Justifica a razão de ·ser do pTojecto e, depois ·de mostrar com 
algari•smos a imporianci-a da exportação do café, o seu preço nos Pl'Ín-
cipaes merca;dos consumidures, chama a attenção do Governo para re-
mediar •a crise, fa-cilitando á lavoura a vida, e cuidando de uma de 
'sua•s princi paes fontes de receita. 

'Synthetiza suas conside·rações salientando •a necessidade de se pro-
curar um meio qualquer, mesmo ~a1"tificial que seja, de amparar a la-
voura de café, melhorar os preç;os já .que nã-o é possível voltar aos 
bello1s preços de outr'ora. 

·Acha que o augmento d1o oonsumo se póde conseguir estabelecen-
do-se uma pro·paganda systematica, constante e permanenrte, em todos 
os paizes, com amostras, com monographias descrevendo as suas qua-
lidades e propri.eda·des, por meio da diplomacia, agindo junto aos pai-
zes, consumidores, proc:mrand:o minorar os idireitos de importação, di-
reitos e:sses que, longe ·de ·serem lançados sobre o valor da mercad·oria, 
são fixos e encarecem o preço . 

Conclue, depois de ler, ·analysar e fazer diversas apreciações sob1'8 
cada um d'o·s artigos e paragraphos 1do projecto, concitando 'a Oamara 
a estudar o assumpto sob o ponto de vista de sua neoossidade e utili-
da·de, para que elle tenha uma solução segura e firme, compatível com 
o patriotismo e a intelligen:cia dos 1'8presentante·s de uma nação cuja 
principal fonte •de riqueza é a lavoura. (MuiBo bem,· 'li'IJUtito bem. O 
orador é comprimventado.) 

Fica sobre a mesa, •até ulterior deliberaçã·o, o seguinte pTiojecto: 
O Oongresso N acionai decreta : 
Art. 1.° Fica autorizado o Governo ·a promover a valorização do 

café e o equilibTio entre ·a offerta e a procura desse gen~ero. Pa;m isso, 
•além de outros meios que considerar 'aptos, po-

Proje'Cio dàá, de accordo com o·s Estado:s productores de 
café: 

I§ 1.0 Auxiliar, por meio de ga1·antias ·de juros, subvenções, por-
centagens, augmento, redueção (lu isenção •de impostos, os 1syndicatos 
agrícolas ou empre~as commeTlciaes idoneas que tenham p01' fim: 

a) Regular o com.m.er·cio do ·café brazileiro, garantindo-lhe um 
preço minimo durante um prazo deterlm.inado. 

A associação ·se obrigaTá a estabelecer n1os portos brazileil'OS de 
exportação do café os ar!rrrazens apropriados para recolhimento do 
c-afé, podendo este ser vendié1o em leilões publicas e pago em ouro ao 
cambio do dia. 

b) Fazer activa e constante pmpaganda -do café para augmentar-
lhe o consumo nos actu&e•s mercados consumidores e nos que deverão 
se1• abertos fóra e dentro do paiz. 



A associaçãü que a isso se propuzer se obrigará a estabelecer es-
criptorio.s de amostras de café brazileiro n-os pou:1tos em que operar, 
registrando, com precisão, o movimento commeTcial da mercadol'IÍa e 
faien,do estatística rigorosa, com declaração das pro-cedencias . 

. c) Operai' com o credito agrícola, por descontos e redescontos de 
letras agrícolas e de letras ou o.rdens de lavradores; por emprestimos 
ou adeantament<Js para custeio das lavOlH'as, com garantias de penhor 
<~.gricola üU mercantil, WIWrrants e hypo•thecas . · 

A associação que se encarregar desse serviço estabelecerá succur-
saes e agencias nos Estados que assim o reclamarem . 

· t§ 2.0 O Governo fará e•studar todas as condições dos IJ:Le<r•ca;do:s con-
sumid:Ol'eJS e dos paizes productores de café, para bem conhecidas se-
rem no Bra·zil. · 

1§ 3.0 Para garantia dos capitaes que se empenharem nas operações 
referidas na letra \a. do §, 1 O,. os Est1a.dos productores de café tomarão, 
para com a União, o compromisso de tributa1' os terrenos . em que se 
fizerem novas plantações de café durante tres oanno·s, pe-lo menos, bem 
como o de augmentar o impo·srto de exportação Slobre os cafés de infe-
riores qualidades, conforme a classificação que fôr feita . 

i§' 4.0 As ·associações (syndicatos agricola·s ou emprezas commer-
ciaes) conrtract·antes terão a seu cargo as d~spezas com a fiscalização 
dos respectivDs contr&ctos . 

i§ 5.0 O Governo fa:rlá, dentro ·Ou fóra do paiz, •as operações de 
credito que forem neoossaáas para execução desta lei, obrigand:o_,se os 
Estados, perante ·a União e respectivamente aos seus territorti.-os, pelos 
00mpromissos que esta a;ssumir para a fund:agão de estabelecimento-s 
de credito agrícola no·s mesmos Estrudos, assim como se obrigar'âo os 
Estados productores de café pelos compr-omissos para a valorização e 
propaganda dessa mer'cadm·ia e pel·o augmento, reducção ou i senção do 
impo:sto d-e expoTtação. . 

1§ 6·.0 O Gov~roo expedirá os regulamentos e instrucções que fo-
rem nece·ssarios á execução desta lei, nos quaes ficarão d~ete1'1IDÍnad-os 
os modos de tornal": effectivas as responsabilida·des dos Estados e do 
funccionamento e liquidação dos institutos ·de credito, e suppressão das 
succursaes e agencias do:s Estados . 

1§, 7. 0 O Governo poderá, si julgar co-nveniente, crear e regulamen-
·tar a boba do café, bem como crear typos nacionaes de café. 

Art. 2.0 Revogam~se as disposições em ,contrario. 
Sala das se-ssões, 28 de agosto de 1903. - A. Cand,P,rlJo Rod1-ig~ws. 

- Firancisco Ml.arta, com rest1-ticgões. - Rebo~&ças dJ.e Carvalho. - Aze-
vedo Marqv;eJs. ~ Astdlpho Dutra. - Ribei'lio Junqueim. - F1,anâ'sco 
Berna.rdi.tno. - Fe'a'nando Prestes. - Cardibl.o Soares Ji\ilho. -José 
Lobo. - J esumo Cardoso. ~ Paulino CarDos. - Bernardo de Campos. 
- Alvaro dJe Oarvwlh'O. - Ferr'l3ira Bmga. - A:rrn,olpho Azeve~J. ~ 
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F1~anC{I:sco Romeiro. - Eloy Chaves. - Ani8e'l"o Botelho. - P,adua Re-
zende. - V. MMoarenhas . -João Luiz Ail'U1es<. - Can}ialho BritfJo. -
Larfi{Ouni er: Goclofre.wo. - E.s:tevo;m Lobo. - Bweno ·we Pai1it!. - Car-
los OUoni. -José Bonifadio. - A. Morjeim 1dh. Silva.- Be1"r11aràJo 
1v.lontriiro. - José Bento .N og'IM~ra. - J oiW Oarlo~ Toeixeilra Brandã.p. 
- Fidelis Alves.- Law.1'rindo Pitta . . - João Baptista.- Jwlio Santas. 

Antoriza o Governo a promover a vail'orização do café e o eqwilibrio 
e'nlé're a dffer.ta e a procum desse geJI'Iiero - com parecer da CQm-
rmi.ssão de Orç•amento e voto em s-eparado do Sr. Gal;eãio C'arvalhal 

Não é propriamente um projecto de lei o tra- . 
Pa:r·ecer balho submettido ao estudo da Commissão; é an-

d·a Commissão de tes uma ampla autotização· .confeTida a-o Governo, 
Fh1!N1f'8S na qual se acham comprehendidos diversos meios 

indicados· como a:dequados á solução ·do problema da 
defesa e valorização do café . 

A autorização não firma, não escolhe, não prefere entre os alvi-
tres ·apontados: indica-os, enumera-os, deixand-o ao criterio do Governo 
a selecção do melhor, do mais oppoTtuno· e mais efficaz. 

A Commissão não ep:tra na indagação, que se lhe afigura ociosa, 
de saber si importa o projecto, tal como se acha concebido, em dero-
gação, pelo Poder Legislativo, de funcções que: 11\.e são priV'ativa·s, e, 
p01'tanto, si incide o mesmo no vicio de inconstitucionalid·ade. 

Si autorizações desta natmeza não estão e:xpressas na lettra e im-
plícitas no e·spirito da Constituição, na índole e na essencia do regi-
men, estão ou, pelo menos, teem estado na-s suas necessidades. 

Me·rcê de outr&s mais vagas e indefinidas do que a de que se tra-
ta, reformas administTativas e financeiras de summa impo.rt·ancia e 
gravidade se teem realizado, algumas mesmo sem ·autorização ou indi-
cação legi·slativa de qualquer e·specie. 

A simples leitura do projecto torna evidente o que está na con-
sciencia geral- que a solução do problema depende principalmente da 
iniciativ;a e ~a! acção conjuntas dos governos dos Estados •caféeiros e 
da propria: lavouTa. 

Tão funda, porém, é a crença fetchista, que se nos enraizou no 
poder do centro, que mesmo naquelle·s actos de exclusiva competencia 
do Congresso, naquellas medidas dependentes unicàmente' da energia, 

, do querer e do esforço de elementoo estranhos á esphe:r:a governamen-
tal, naquillo que affecta directament€ o interesse de determinada clas-
se e ~ue a só união e solidariedade dos seus membros bas·taria a asse-
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gurar o e:X:ito de suas aspirações, sem o prestigio do Governo Federal 
nada se tent-a, se agita e se promove, fóra ·rua sua influencia nada 
1nedra, toda iniciativa é vã, nac1a se crê possivel de Viabilidade. 

Dahi ---" o ter a criSe se prolongado por tanto tempo, entregue 
exclusivamente á acção do tempo, ás incertezas do ~ -acaso e, o que é 
peior, á especulação estrangeira, que a mais e mais emmaranhou n:ts 
s1Ias teias de aço o monopolio do nos·so principal genero de -producção 
deixado -ao desamparo. 

Não lhe foi preciso esforço; nós lh'o entregamos. 
Quando, em 1901, o Ministro da F·azenda, expondo as causas de-

terminantes da crise que nos levava á situação extrema e desesperada 
da moratoria, indicava como um dos grandes factores de- aviltamento 
do preço do café 1[1} discordancia entre a producção deste e o seu consu-
mo, e indicava como remedio efficaz á extincção do mai a reducção· da 
pl'oducção excessiva e o augrilento do consumo, está na memoria de 
todos a grit-a que se levantou. 

A quem estudasse, porém, O·s factos, aprofundando-os, facil se-
ria perceber que, menos na indicação do mál que Ma aperuas ·a con-
testação de um facto de irrefmgavel evidencia, do que na affirmaÇão 
segura e firme das suas origens e dos factores que parlli a sua aggra-
vação haviam collabor·ado, de um lad·o, e do methodo a seguir e dos 
meios a applicar para sanal-o, do outro, estava a verdadeira causa da 
estranha celeúma. 

Com effeito. O Ministro f aliara claro e franco uma linguagem 
nunca ouvida, destoante da que se estava costumado ·a empregar e que 
se esperava continuasse a ·ser fallada . 

Tinha-se como impossível, tal a força <fo habito e a confiança na 
rc,tirua condescendente e fácil, que, quaesquer que fossem os apuros do 
Thesouro, as reaponsabilida·des e os compromissos do Governo, o pla-
no organizado para solvel-os, su·sceptiveis não fossem de ser quebm-
dos em nome dos interesses de uma cla.sse re:speitavel e numerosa, em-
hora, a que se acreclitavá oohord'inado Ds intemsses supremos do 
credito e da honra do paiz, de fórma que , por amor della, tudo se es-
quecesse, voltando-se á ruinosa política dos expedientes negativos, dos 
auxilies clirectos, elos emprestimos por conta do Thesouro. 

'T•aes esperanças falharam e foi assim que, apontando o mal, o 
Ministro o fizera deelarando ;que aJ crise financeira fôra a determinan-
te d-a crise economica, que a preeminencia na solução da primeira se 
impunha com o caracter de uma neces.sidade absoluta e a urgencia de 
uma medida de salvação publica, que todo·s comprehendiam que a 
agudeza do mal geral reflectia-se na depressão nunca vista nem pré-
vista da taxa cambia'il. e que erguei-a, pela valorização do meio cir-
culante, constituía o problema primeiro e capital a resolver-se. 

Quanto á crise economica, não se tmtava de- uma decadencia no 
trabalho nacional, mas de uma degradação economica, consequente á 
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applicação desse trabalho, noa producção desordenada de um só ge-
nero excessivo no mercado, superior ás necessidades do consumo, ge-
rando, por isso, o aviltamento dos preços, estimulando os appetites in-
saciaveis da espe-culação, anormalizando o merca-do, destruíndo o seu 
equilíbrio, annullando a lei d>a offerta e da procura, difficultando a 
possibilidade de quaesquer calculas e previsões . 

As emissões de papel-moeda, gerando a grande abundancia de 
capiúaes fictícios, incitaram a febre de negocias fabulosos, extingui-
l"am a noção da riqueza como um producto do trabalho lento, mas di•S'-
ciplina-do e seguro, infiltrara no espírito da lavoura a ambição i rre' 

, sistivel e tentadora de grandes fortunas, realizadas com rapidez e 
facilidade, sem grandes esforços e perseverança, fôra a causa principal 
e directa cllru ruína que a opprimia e que ella mesma se p1-epar-ara . 

Em definitiva - "reconhecida como elemento essencial da crise 
economica a falta de proporção entre a producção e o consumo do 
café, a solução do problema ·apre:sentava-se debaixo de dous pontos de 
vista diversos: augmento de consumo, diminuição da producção" . 
Quanto ao primeiro, onde tudo dependia da acção governamental, in-
cumbia, de preferencia, á acção conjuncta dos governos dos Estados e 
da União, circumscrevenclo-se a do ultimo em obter dupla reducção-
dos fretes nas estradas ue ferro e dos impostos de entrada nos merca-
dos estrangeiros - e auxiliar, dentro das forças orçaane.ntarias, o tra-
balho de expansão e de propaganda, no estrangeiro, -das V'antagens e 
superioridade do nosso café; e a dos SEl!gundos, não só em a:uxiliar pre-
ferentemente este ultimo trabalho, como, por incidir exclusivamente 
na esphera doa sua competencia, decretar a reducção, sinão a extin-
cção, do-s impostos onerosos de exportação que abso-rviam, em graJ:ide 
parte, sinão na totalidade, a grande parte dos lucros possíveis da pro. 
ducção. Quanto ao segundo, isto é, a diminuição d•a producção, esta 
"se:ria determina:da pela fatalidade da propria crise, eliminando os 
productores collocaclos em situação. de inferioridade relatiV'a ao cli-
ma, á competencia e aos proprios elementos de resistencia"; ·a inter-
venção do Governo por meio. de auxílios directos - que se traduzem 
em emprestimos aos agricultores mais compromettidos, quando o Go-
verno os pudesse fazer - estes beneficial'ioam, talvez, os que os obti-

' vessem, mas, com certeza, redundariam em grandes desastres pa.ra o 
Thesouro, para a agricultura e para o paiz e seTViriam sómente para 
alimenta1·, prolongar e aggravar a crise que Be procurava resolver . 

Era o •abandono da IavoUTa, a política feroz da· selecção, do in-
differentismo, do laissez faire> lalissez pas-.ser . . . 

No emt·anto, nada de surprehendente havia na sua conducta:, a 
não ser a franqueza e a egualdade com que fallava ao paiz e ás classes 
interessadas, compenetrado da verdade da situação, que não admittia 
expedientes illusorios, e das graves responsabilidades que sobre o Go-
verno pesaV'a:m, não lhe pe1·mittindo vacillações e ambiguidades. 
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Antes delle, aliás, já o emin-ente ,gr. BeTnardino de Campos, dan-
do o, grito de alarma ao:s' imprevidentes e obcecados, diante· da crise 
que attingia ao seu maximo gráo de intensidade e •agudeza, affirmava 
cómo elle: 

"A iniciativa ·parti<mlar DU dll(s ,bRa;sses )j/uteresadas -caberá~ a 
acção directa, o trabalho e o esforço, a elaboração positiva dos meios e 
o seu encaminhamento a:os fins desejados, previstos e conscientemente 
estudados . .. 

Aos Estados pela actual· organização política cabe mais que á 
União o encaTgo de promover as culturas apropriadas á natureza do 
solo e condições climatericas. Dentre os assumptos que a especializa-
ção das circumscripções confiou a seus cuidados, não podem ser ex-
cluídos os economicos - quanto ao desenvolvimento da producção, 
povoamento do territorio, formação de capitaes, o credito real , tanto 
mais quanto lhes pertencem os impostos de exportação. 

Auxílios directos á agricultura nacional, consistentes em conces-
sões, onus e responsabilidades da União, trazendo compromissos para 
o Thesouro Federal, são no momento inteiramente impossíveis . 

Todo o empenho da actualidade é, deve ser, no sentido de restau-
nr a normalidade f inanceira, s111perando a crise que affecta o erario 
publico, desequilibra progressivamente os orçamentos e impossibilita o 
desempenho de deveres fundamentaes. 

E' certo que a expansão economica é a base capital da prosperida·de 
financeira, mas além de que, em regra, muito se deva esperar da ini-
ciativa e da energia das forças applica·das ao trabalho e á formação da 
riqueza social , é certo .que seria de todo o ponto inopportwno onierar o 
Thesou1·o co'm obri;g,ações diirMtas no intuito de presbar favores á la-
voura ou a qwalque1· indu"tria . " 

O problema financei1;0 primando sobre o problema economico, a 
solução do segundo dependente da do primeiro, oÚJ antes a solução da 
crise financeira acwrretando, importando na solução da crise eco-
nomica, envolvendo-a, implicando-a, trazend'o-a no seu bojo, como 
uma consequencia necess_aria e fatal ; depois a impossibilidade do The-
som·o prestar auxilias directos e contrahir responsabilidade por em-
prestimos á lavoura; depois ainda a improficuidade destes auxi.lios, 
quando pudessem ser prestados; e por ultimo a obrigação preferente 
dos Estados para prestai-os e a declaração de ser o concmso dl;l pro-
pria actividade individual, dos proprios interessados, o factor mais po-
deroso á solução da crise -eis o que se encontra solemne e l)erempto-
riamente affirmado pelo Ministro d'a Fazenda de 1897 . 

No entanto, esta mesma ' affirmação feit:w em 1900, quando ·a 
crise financeÍTa aggravada pel a crise economica, já estalara, qwando 
regimen da moratoria já : nos pesava; quando por força do contracto 
com os credores estrangeiros, estavamos inhibidos de entrar em em-
prezas alleatorias e tentar aventuras de qualquer natureza; quando o 
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regimen financeiro que tínhamos de seguir nos estava traçado, o desti-
no d'Os nossos recursos determinado, a direcção da nossa iniciativa 
delimitada; quando livres não eramos de agir, mas escravos sómente 
de cumprir o pacto que subscreveramos, em momento de supremos 
apuros, pretender-se que o Governo desamparasse o Thesouro, isto é 
-o credito do paiz-para amP'!lll1ar a lavoura, menos ainda - uma 
classe da lavoum - por meio de auxílios e emprestimos, que até 
hoje só tem produzido effeitos negativos ou o que é peior, aggravado 
a sorte dos protegidos, era querer o impossível. 

E, depois, onde buscar recursos ? Ao credito, esta vamos vedados dl3 
recorrer; emprestimos, não podiamos contrahir; o Thesouro estava 
exhausto e o Governo para occorrer ás simples despezas ordinarias 
envemd.ava pela política aspera, severa e inflexível dos córtes e das 
economias. 

Recorrer ao imposto, isto é, pedir ás outras classes mais desfa-
vorecidas, esmagadas com que a solicitava amparo, ao peso da crise, 
que era geral, .que a todos affectava com o mesmo gráo de intensidade, 
panJ• dar a uma justamente a mais abastada? Impossível, m..ax-irné 
quando a crise que a todos estava opprimindo della recebera impulso 
e aggravação . 

A verdade, porém, é que a corrente das idéas contrarias, isto é, 
da intervenção directa do Estado na solução do problema com sacri-
fício da questão financeira, crescia de intensidade e de expansão . 

Ou por meio de monopolio oatensivo sob a. superintendencia, 
fiscalização e responsabilidade immediata, effectiva e exclusiva do 
'.Dhesouro, ou por meio de emprestimos directos aos lavradores - se a 
reclamava imperativamente, como a unica medida salvadora, como 
unico recurso correspondente á urgencia e á oppressão da crise. 

Para dar uma idéa exacta da situação dos espíritos, basta recor-
rer-se aos Annaes do Congresso, que, aliás, prestava decidido apoio á 
política financeira e economica do Governo e delb foi collaborador 
intransigente e systematico. Só no anuo de 1901 - ahi se encontram, 
entre outras, a se contradizerem e a se annullarem, revelando a anar-
chia que reinava no sei da representação nacional, os seguintes pro-
jectos, em que, clara e nítida, a solução do problema é vinculada ao 
auacilio directo, ao emprestimo, á emissão, ao monopoi.lv : 

- Projecto n. 230, outorgando o Poder Executivo a despender 
até a quantia de 50. 800 :000$ para auxiliar a lavoura do café; 

N . , outorgando ao Governo Federal do direito exclusivo de com-
prar no paiz e vender no exterior todo o café e borracha pro·duzidos 
no territorio da Republica, com o ·direito ele transferir o monopolio á 
empreza que se organizar no paiz, empreza a que são concedidos gran-
des privilegias, sobresahindo, entre elles, o de emittir a importancia do 
capital realizado em papel bancaria com o poder liberatorio do papel-
moeda nacional . 

N. , determinando que a exportação do café seria feita exclu-



-139-

sivamente por intermedio do Governo Federal, que adoptaria uma 
taxa fixa annual pal'lili a venda do mesmo. 

Anteriormente em 1897 havia sido apresentado o projecto n. 
autorizando o Governo a emitth· um emprestimo interno até a somma 
de 100.000 :000$, em apolices da divida fundada da Republica, amor-
tizaveis em 30 annos e ao juro de 5 % ao anno para auxilio á lavoura. 

Longe iríamos e muito longe si para aqui transplantassemos os 
alvitres salvadores da lavoura d:o café que aos cardumes surgiram 
nestes ultimos cinco annos, quer na imprensa, quer no Congresso. 
Não foi, pois, á mingua de projecto e planos que a crise deixoUJ de 
ser solvida . 

Tão depressa, porém, elles surgiam, quanto rapido desappareciam 
sem deixar memoria. E, innegavel é, que destes desencontros de 
opiniões, umas ás outras annullando, t irou o Governo seguro elemento 
de exito para a execução integral e definitiva do seu programma. 

No meio da deso1'Íentação geral e da anarcria crescente dos sal-
vadores da situação a golpes de leis e de emissões, elle poude, serena-
mente, imperturbavelmente, solver a crise financeira e preparar o 
advento normal da solução da crise economica. , 

Aliás, esta poderia ter sido de muito adeantada e evitada a sua 
aggravação, si medidas que, só a ella interessando, sem collisão e pre-
juízo do plano financeiro, fossem adoptadas pelos propTÍos lavradores 
e governos estaduaes. 

Na esphera de uns e outros, na sua iniciativa, estavam exclusi-
vamente a adopção e a pratica de taes medidas. 

Referimo-nos entre outr1as - e das primeiras lembradas - á da 
prohibição da exportação dos cafés baixos ou pelo menos - da suspen-
são temporaria da sua remessa aos mercadüs e o abaixamento dos im-
postos de exportação na proporção inversa dos typos . 

Taes medidas - não só diminuiriam consideravelmente a expor-
tação e, portanto, o stock, como estimulaTiam o aperfeiçoamento do 
producto, rehabilitando no mercado estrangeiro a fama do café bra-
zileiro. 

Reducção na quantidade e melhoria na qualidade - era a me·dida 
a executar. 

De todos os lados se a apontava como a mais efficaz e opportuna, 
de execução mais prompta e de effeitos mais segu,ros e immediatos. 

Reclamando-a, de preferencia, ao monopolio .que, então no auge 
da crise e no meio da geral desorientação dos espíritos, em 1901, surgia 
como a unica medida salvadora, exigindo-se do Governo que a -de-
cretasse, inclepencl'ente de lei ou autorização do Congresso. 

· Sensatamente pondera o "Centro Commercial do Rio de Janeiro": 
"Estamos convencidos, ·como está 0onvencido toao o commercio, 

e principalmente a nossa lavoura agonizante - que a crise é pasmosa 
e que tudo assoberba, devido a muitos factos, predominando o circ'ulo 
de ferro dos explohdores e pelo excesso de proclucção que não mar-
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chou na proporção do . consumo; mas dahi --...:. a concluir-se qUJe só o 
monopolio decretado pelo Governo venha salval-a e tiral-a da agonia, 
a distancia é· um abysmo, pois. não será o monopolio que1 ppr · certo, 
virá melhm'ar as qualidades do nosso café, que constantemente desce 
nos typos, a ponto de ser já nos paizes consumidores julgado a escoria 
dos cafés de toclo o mundo. " 

Ta1 era a influencia depressiva da exportação ·dos ·cafés baixos, 
na depressão dos preços do producto, que o Centl>o Commercial não 
vacillava em . affirmar que, si lhe perg11ntassem o que fazer da -massa 
dos cafés' abaixo do typo 7-; não duvidaria em responder .que era prefe-
rível lançai-o fóra a vender ou exportar com prejuízo e em beneficio 
elos baixistas .. . " 

Que o mal maior da crise era a superproducção, que nesta àVl'll-
tava a massa dos c-afés condemnados e que nestes encontr·ava a espe-
culação o seu melhor elemento de exito, para o avultamento dos. preços, 
- assumpto que não podia ser mais de duvicl'a e · controversias. 

Como esta especulação se fazia contra nós e com as armas por 
nós. mesmos fornecidas, demonstrou-o, entre outros, notavel brazileiro, 
que minuciosamente estudou o processo de venda do nosso producto 
no mercado americano, mercê do qual se conseg11ia manter em alta o 
preço de consumo a retalho, emquanto a mais e mais se o deprimia 
nos centros productores, em beneficio exclusivo do intermediaria.-

Evidente, com algarismos e minucias que seria, fastidioso e inutil 
repetir, elle provava como "estabelecida a média dos preços corrente$ 
dos typos mais communs no mercado a reta lho, isto é, 34 1[6 centavos, 
ou, attendendo á quantidade das qualidades inferiores, 30 1[10 cen-
tavos em um total de 198.963.790 clollars e 87 centavos, pago pelo 
consumidor norte-americano - pelo café do Brazil, que aqui deixava 
apenas ao productor, ao imposto, ao frete e á commissão a .quota de 
41.119.902 dollars, ficava aos intermediarias estrangeiros - o grande 
beneficio de 157 . 843.888 dollars e 87 centavos ou quatro vezes mais 
do que o que havíamos recebido." 

Assim, ao lado dos remedios indicados para eliminar a especula-
ção que - " represando o sto'clc, mantenha, ficticiamente, em alta, 
os preços ela venda a retalho, como si a producção fosse normal, des-
truindo por esta · fórma o effeito natural de augmento da mesma, 
effei.to que seria - o abaixamento elos preços e consequentemente o 
alargamento ·de consumo" - elle preconisava a necessidade de pôr 
termo á fraude que, só seTVindo para cumular de proventos o inter-
mediaria, firmava a crença em todos os mercados de que, si produzi-
mos muito café, só o prod1,1zimos de qualidades in,ferio res". 

T.al a fraude que "apuradas todas as estatísticas de entregas de 
ca]é nos mercados consumidores, .discriminando-se-lhes as origens, e 
de comparai-os oom as estatistica-s de consumo, discriminanqo-lhes as 
qualidades, veriFcar-se-hia o absurdo de ;que o Brazil, que produz 
quasi 3[,4 de todo o café do mundo, ostensivamente vende menos do 
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que todos os outro·s productores reunidos, que de facto concorrem com 
114 da prodliJCção. E' que os nossos cafés, não só entr·am no mercado 
americano sob outros nomes, como tamb.em que varios emporios, como 
a Hollanela, a Inglaterra 'e a Allemanha, possuem a especialidade de 
transformar pela escolha o nosso .producto em Moka, Java e outras 
qualidades, que, tend·o, virtualmente, cessa.do de ser .factores reaes do 
mercad-o, vivem hoje apenas da especulação á n-ossa custa. 

8-ó a realização elas duas medidas - "prohibição da exportação 
dos cafés baixos e o abaixamento dos impostos de exportação na pro-
porção iilVersa dos typos-" teria de muito e promptamente concorri-
elo, sinão para evitar, pelo menos para diminuir a intensidade, a 
aggravação e a prolongação da crise, desde que a queima e a privação 
de plantações novas foram, desde logo, postas á margem como violen-
tas, radicaes, ba1'baras e impraticaveis . . 

A sua realização, porém, dependia exclusivamente dos propnos 
lavradores e dos Esta.clos caféeiros, por intermedio dos seus govel'nos 
e assembléas. 

Dahi, parece UJm. paradoxo, mas é a realidade, o mal. 
No meio da crise, .que era gen.l, que a todas as classes e a todos 

os impulsos da sociedade e do trabalho affectava, ninguem queria 
fazer o mínimo sacrifício em favor de si mesmo e da communhão, 
todos querendo ou acreditando poder manter, integra e completa, na 
adversidade, a prosperidade fictíCia de outr'ora. 

Os governos não se resignavam a reduzir de um ceitil os gastos 
das suas organizações administrativas apparatosas e a simplificação 
dos seus serviços; os individuos, por igual, não se resignavam a pro-
porcionar as suas despezas á cifra minguada da sua receita . Todos 

. tinham os olhos voltados, confiantes e obstinados na sua confiança -
para a intervenção providencial, a unica que ·se lhes afigurava -
e:fficaz, do Governo central. 

Debalde ·Se lhes fazia ver a improficuiela·de de semelhante illter-
venção, mais do ·que isto, a absoluta impossibilidade della poder dar-
se no momento -difficil que atravessamos, e era em vão que espíritos 
rectos e bem orientados, como o do Ministro da Agricult1ua de São 
Paulo, o S1~. Dr. Francisco Maita, que escrevia: 

"A atmosphera pesada que hoje a todos ·acabrunha não é, como 
a lavoura suppõe, o resulta·do decorrente do preço reduzido a _que 
chegou o café, nosso unico artigo importante no balanço das operações 
commerciaes. E' o resultado da n•ossa obstinação confiante na rotin a 
l' :té ·aqui batida, que nad crêa, nada substitue, nada reune e .accres-
centa e não alarga os horisontes da actividacle commeTcial pelo au-
gmento das permutas ou a variedade dos productos, sem destruir uns, 
mas iniciando e desenvolvendo _a exploração ele outros. 

• • o • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • ~ • o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • o • • • • o 

As crises agrícol as e commerciaes Tesolvem-se naturalmente pelo 
equilíbrio elos elementos que concorreram para creal-as. 
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Não ha poder humano capaz de amparai-as. 
Elias hão ·de seguir o seu curso fatal até que factores favoraveis 

surjam de novo pelo influxo das leis a que ellas estão sujeitas. 
Todas as medidas tendentes a desviai-as do leito em que correm 

são sempre negativas, como dão abundante cópi·á as experiencias, 
maximé quando ellas teem por causa --'--- o delírio das ambições pela 
fortuna rapida, o abuso do credito e a especulação descomedida, como 
entre nós infelizmente succedeu. 

Não foram indivíduos das diffeTentes classes sociaes, experientes 
e inexperientes, que se atiraram vertiginosamente á exploração da 
cultura, em grande escala, da preciosa rubiacea, delineando e ex-
ecutando 11em methodos obras monumentaes, iniciando e desenvolvendo 
vastos emprehendimentos que exigem avultados recursos em capital 
e braços? E todo esse edifício nã-o foi obra apenas da iniciativa iri-
dividrual ? , • 

O instrumento .da sua formação não foi ' apenas o credito pessoal?" 
Para minoTar os males ou afastar as difficuldades do presente, 

SÓ ha aüS que, pela sua propTÍa iniciativa e Ímprudeucia se deixaram 
an.11inar - accrescenta o illustre publicista - "a previdencia, a re-
ducção das despezas, a resignação ao trabalho, sem o esquecimento da 
lição recebida com a quéda dos calculos illusorios". 

Enganam-se os q-ue pensam que - "o credito agrícola só deve e 
póde seT feito com os recursos do Thesouro, pelo augmento da divida 
publica. A lavoura soffre como o povo, como nós, as consequencias 
dos nossos proprios el'l'os", e persevera no erro quando entende - "que 
do Governo tudo depende", e circumscTeve a sua orientação "aos es-
treitos limites da protecção official", esquecida de que o Estado "si 
dá de um lado; tira do outro, si contrahe emprestimo·s para distribuiT 
pelas classes necessitadas, estas classes e o povo terão de pagai-os 
com o augmento de impostos". 

E' impossível ser-se mais claro, franco e verdadeiro. 
A estas causas apontadas, outra, porém, de não menos impOTtan-

cia, concorreu para o retaTdamento da solução do problema eco-
nomico: a diversidade de situação em face das causas e effeitos da 
crise, das condições economicas e financeiras em face do problema, 
de cada um dos Estados caféeiros e, portanto, a impossibili-cl>ade rle 
accôrdo, entre os mesmos quanto aos reme di os e medidas a adoptal'. 

De facto . . Oircumscrevendo a nossa apreciação aos dous alvitres 
acima apontados e que, a nosso ver, adoptados em tempo, teriam por 
si sós produzido os mais vantajosos resultados - si os quatro Estados 
- S. Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo - não são 

· igualmente l'esponsaveis como causadores d'o augmento crescente da 
superproducção, como combinariam na eliminação dos cafés baixos ou 
aggràvação das taxas sobre os mesmos que iri-a 1·etirar-lhes uma parte 
da sua producÇão ou desequilibrar os seus orçamentos, para sanar um 
mal de -que alguns não teriam culpa, e quando, este sacrifício não teria 
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custado a todos a me~>ma somma de esforços, nem affectaria p()r igual 
ou innãmente os interesses de cada um~" Com effeito. Innegavel é 
- e a affirmativa ·parte ·de fontes mr.:Í!s insuspeitas - a superpro-
ducção é obra quasi exclusiva do Est~do de S. P aulo . A erice, póde-
se dizer, portanto, está localizada. Quem o diz é um d·os mais acer-
rimos defensm,es da lavoura paulista, um dos seus orgãos mais autori-
zados - o relator do parecer que consubstancia os votos dos lavradores, 
na memoravel reunião de 22 de junho de 1903 . · 

Na sua monographia, .de 1902 "Valorização do café" - elle 
escreveu: 

"Pro.duzimo.s de mais: produzamos menos . Vejamos quanto e 
cinjamo-nos a S. Paulo, que, desde vinte annos, em todo o mundo, 
tem sido o unico factor do augmento dos ·supprimentos .. " 

Dessa diversidade de condições - a .diversidade das medidas re-
clamadas para a solução da crise pelos proprios E stados mais directa-
mente nella interessados. 

Dahi tambem as duas correntes de opinião: uma, querendo a in-
tervenção directa, immediata e u rgente .do Governo da União, por 
meio do monopolio; outra, confiando de preferencia na iniciativa in-
dividual, na .solidariedade das classes a.gricolas e industriaes, indirecta-
mente a-axiliadas pelo Governo . Es.tas duas tendencias claramente se 
accentuam e se definem nas conclusões votadas nos dous congressos 
agricolas, que se reuni1·am, ua11 em Minas, a 13 de maio, o outro em 
S, Paulo, a 22 de junho do corrente anuo. 

Ora, o projecto do illu stre Deputa-do por S . Paulo, o Sr . Candido 
Rodrigues, afigura-se á Commi.ssão capaz de h a'l:monizar e satisfazer 
os intuitos destas opiniões divergentes, habilitando o Governo a agir 
com efficacia dentro da espher a das suas legitimas funcções, sem a.r-
mal-o em banqueiro, industrial ou fiador de um e outro, em beneficio 
ela lavoura do café . 

Já ouvimos condemnal-o como infringente da Constituição, por 
investir o Governo do direito de crear monopolio. 

Infundada nos parece a critica. 
Nem o projecto, nem a Constituição cogitam de monopoli:o. 
Esta, o que dispõe no seu art . 3 5, n . 2, é que ao Congresso in-

cumbe "auxiliar a agricultura, · a industria e o commercio, sem pri-
vilegias que t olham a a·cção dos governos locaes". · 

Olaro - ·como a luz meridiana - ella, sem cogitar de monopolio, 
trata exclusivamente da concessão de privilegias, não para a negar, 
mas, ao contrario, para a permittir, sob esta unica resalvà - a de não 
tolherem a acção dos governos locaes. 

Ora, o projecto, dado mesmo que sej am privilegias ou .que em tal 
possam redund·ar as con~ssões que o Governo é autorizado a fazer, 
não póde em hypothese alg11ma ferir a Constituição, pois que elles 
estariam justamente, precisamente, dentro da lettra e do espírito do 
legisladbr constituinte. 
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Ninguem dirá que elles· visam ou possam "tolher a acção dos 
governos locaes", ·desde que a propria lei o -declara, a sua copcessão só 
será feita, de accôrdo com os ·governos interessados, a syndicatos ou 
emprezas commerciaes, que tenham por fim, em beneficio dos respe-
ctivos E stadO:s, libertar a sua producção das garras do mohopolio es-
trangeito. 

Que o Governo não organize, para directamente explorar, no in-
teresse· -do Tlliesouro com sacrifício dos E stados, emprezas ou syndi-
catos agricolàs on indwstriaes, que não se envolva em especulações 
mercantis, arriscando os capitaes da Nação em fins para que se os 
não arrecadou e repugnantes á funcção do Estado, que a protecção 
dispens~;Lda a uma cla-sse não se faça á custa d:os dinheiros do contri-
buinte, em prejuízo dos outros.,- é o que basta para Tetirar á interven-
ção de que se trata qualquer caracter prejudicial, o-dioso, incompatível 
com ü que estabelece · a Constituição e o interesse publico exige. 

Aooilio·s indirectos, amplo-s, completos, urgentes - sim; auxílios 
directos - por meio de empTestimos, de retirada de dinheiro des cofres 
publicas, de operações de credito, de emissão de moeda-papel ou de 
a·polices - não e nuil:ca. 

E' dos prim,eiro.s que esta lei cogita, é -delles que a lavoura neces-
sita; são os unicos que o Governo lhe póde dar, são os unicos. que, 
votando esta lei, não o autorizamos a c-onceder. ' 

s·i, 'porém, ü contrario -acontecer, si meios outros excedentes da 
protecção indirecta - tal como vimos ·dê estabelecer e caracterizar 
- forem reclamados á sanha das autorizações do projecto, certo é 
que não esteve nas nossas intenções concedel-os ou peTmittil-os, e que 
os não concederá o Govel'no - cuja orientação, radicalmente contr a-
ria a semelhantes pretenções, se acha por demais affirmada e conhe-
cida. 

Com effeito. Quer o honrado Presidente da Republica, quer o 
homado Ministro da Fazenda, mantendo no Governo inquebrantavel 
cohel'encia -com as idéa-s e princípios que fóra delle sempre mantiveram 
e sustentaram, teem como pr-ogramma a cuja execução subordinam a 
solução do problema economico - a continuidade da política finan-
ceira decorrente do funWing-loarv, contra a .qual attentaria, annullando 
todos os fecundos beneficios que ella produziu, o rumo diverso que, 
p'orventwra, seguissem. 

Melindro-sa é a situação da lavoura de café; digna é élla da soli-
citude dos poderes publicos, mas esta não póde ir até o ponto de sa-
crificar os interesses comm'uns e superiores do paiz, fazendo-rios ·retro-
graclar ao regi;men funesto qJJe l,lOS · anastou até á moratoria, ·e do 
qual sahimos á custa de tantos sacrifícios -o regimen condemnado das 
emissões e dos emprestimos . , ·· 

. As anteriores experien-cias. de auxili-os pecuniarios á lavoura, por 
intermedio do Estado, mas á custa do pov-o, _deixaram profundas e 

\ 



-;- 145 -

tristes ·l-ecord·?-ÇÕes, eloquentes de mais e bem vivas ainda, paTa acon-
selhar a maxima prudencia em quaesqUJer tentativas no mesmo sentido. 

O auxilio directo - hoje como hontem - iria de preferencia 
beneficiaT a terceiros;· é possível que ;minorasse a oppressão sob que 
vivem alguns fazendeiro.s, mas, certamente não salvaria a lavoura . 

E lle iria, ao contrario, augmentaT a crise, incrementando a mono-
cultura, favorecendo e estimulando a expansão das novas .plantações 
e · o regimen funesto do desaperfeiçoamento do pToducto em que a 
qu9Jidade é sacrificada á quantidade, o que quer dizer - continuaria 
a desvalorização dos. cafés bTazileiros e, portanto, a impossibilidade 
da elevação dos seus preços . . 

E si na ,phase aguda da crise, sob a influencia do atordoamento 
que a intensid·ade do mal espalhara, o Congresso resistiu ás- continuas 
solicitações de favores directos, repellindo ou deixando em olvido os 
innumeros projectos que os concediam, não será hoje, quando justa-
mente , pela política de resistencia fi1·memente .mantida a situa.ção da 
lavoura se apresenta mais desafogada, que elle enverede por caminho 
diverso. 

Em conclusão - a Commissão, de perfeito a·cc01·do com as idéas 
do parecer da Commissão de Agricultura e Industria - pensa que o 
projecto póde ser acceito pela Camara, conjunctamente com a emenda 
do Sr . Ignacio Tosta - que determina - " ·só possam ser utilizadas 
emprezas commerciaes paTa os auxílios á -l avour·a na falta absoluta 
de syndicatos agrícolas, organizados de accôrdo com a lei de 6 de ja-
neiro de 1903 e praticamente apparelhados", e a do Sr . Pandiá Oa-
logeras que exclue clara e expressamente a emissão ·de papel-moeda. 

Sala das sessões d:a Commissão de Orçamento, 21 de dezembTo 
de 1903.- Oat;s~ano do Nas'Cimenth, presidente .- Anizio ele Abrev,, 
relator. -Francw·C'o N eiv'a;.-David 0/arNpi~tu.- Corn'elio 'ela Fonseca, 
com restricções .-Urb.ano Santos, com restricções .. -Gra~eão Carrvallval 
(com voto divergente constante do parecer em sepaTado) .- F7'ancisco 
Sá (com restricções de accôrdo com o voto do Sr. Galeão Carvalhal) . 

"0 pn:>jecto n. 196, autorizando o Governo a pr·omover a valo-
rização do café e o equilíbrio entre a offerta e a procura de.sse genero 

e dando outras providencias, contém materia 
Voto do inefficaz, além de entregar ao Pocler E xecutivo 

Sr. a. Clll,rv<allml a competeneia para solver a crise da lavoura 
caféeira, deixando o Oongre·sso ele legislar a res-

peito, cqmo é do seu deve11. . 
Tenho su.~tentado ha muitos annos que o Govemo não €Leve in, 

tervir neste assumpt·o, e a elevaç-ão l'e.centoe dos preços do café está 
provando de um modo inillu.divel qne muito se pód;e conseguir nas 
rela~ões commer:ciaeiS internacionaes sem a· intervençã-o gover11amen-
tal, _que quasi -sempre é p€rturha:clora dos mais sagraclos interesses 
em JOgo. 
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Para a realização do seu pt·ogramma, os representantes da la-
voura no Congresso N acionai pe . sam em medidas salvadoras con-
subsetanciadas em projectos de lei. tendo como base a garantia do 
Thesour·o N.acional. Uns p1"econisam a crcação de bancos com moldes 
novos, amparados por lal'g·os favores officiaes, que permittam sup-
prir abundantes recm•sos ; outros querem os auxilias indirectos, como 
sejam isenção de impostos, abaixamento das tm~ifn:s das estradas de 
ferro e do preço dos serviços e mais cousas necessarias ao anda-
mento d~ lavoura, e recommendam a propaganda a cargo do Govel"l.lO 
nos paizes e3trangeiros, como si fal tasse ao commercio universal a 
capacidade e o tino nccessarios para este officio, e como si o enorme 
consumo do café actualmente não fosse o resultado do esforco em-
pregado pelos negociantes que teem os seus avultados capitaes ~mpre
gaclos em tal ramo de negocio. 

A lavoura de café queixa-se d·a falta ele credito e de recursos 
monetario~ . Penso que é infundada a queixa, pois de outra fórma 
não teria sido possível ter ella chegado ao volume actual d.a sua pro-
clucção. Foi, ao contmrio, o emprego de grandes capitaes na compra 
de terras e nas nov-as plantações, foi a facilidade inaudita do credito 
e o supprimento de braços por parte elos poderes publicas, que trou-
xeram a supe11produc~ão. A presente penuria procedeu da insuffi-
ciencia Jo preço de venda do café, que até bem pouco tempo, em 
regra. nüo dava para cobrir os gastos de producção. 

Sení possível que uma nova derJ'ama de meios pecuniarios con .. 
siga levantar mais o preço do café no estr :mgeiro, e diminuir os gas-
tos .de producção ·dentro do paiz? EvidentemBnte, não. 

O meu modo de pensar provém de um estudo muito meditado 
que tenho feito sobre o problema do café; encaro a magna quest iio 
como patriota, que deEeja ver a foTtnna publica sustentada em 
bases soli.das, sem desconhecer que os 3ideptos da escola que combato 
se inspi:.om nos mesmos sentimentos do bem publico. Affirmo, en-
t.retanto, que são elles victimas de um preconceito que está enraizado 
nas nossas ela ~ses dirigBntes, e que tem constituído um permanente 
programma governamental que tão desastrosos resultad:os tem a·car-
rctado :1 Patria brazileira. E' preciso cDmbater o falso aphorismo 
- ele que uma nação é rica, porque muito exporta; c é tamuem ur-
gente levar a convicção aos lavradores ele café, que o fetichi:::mo pela 
preciosa rubiacea não póde ser absoluto. O café será uma riqueza, 
entregue a industria ::tOs seus pToprios elementos, .de modo a não 
concorrer para 001· nm sorvedouro de toda a economia nacional. 

O nosso paiz, vivendo desde tempos remotos sob um regimen de 
oxoopção, que é o da circulação fiduciaria .de curso forçado, e tendo 
se habi tuado a considm·ar dent ro d<~ ste regimen o funccionamento 
da sua (\conomia, chegou, pela força das ci.rcumstancias, a perder a 
exacta noção dos valo1<es, pois não póde medil-os de um :rhodo 1-etros-
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pectiv-o, encarando o p'resen~ e o futuro, por causa da moeda de-
feituosa e vici·ad·a de que usa, sujeita a fortes oscillações, anno a 
anno, mcz a mez e dia a dia. A opinião geral é que não podemos 
prescindir ainda do U S'O .deste instrumento ·de trocas, quo é conside-
rado como o unico compatível- e adequado á nossa. situação. Os que 
assim argumentam eseudam-se em muitos e variados motivos, cad-a 
qual mais bizarro e contradictorio. 

A depreciação do papel-moeda, em relação ao seu valor nominal, 
baseado- no pad~ão our·o brazileiro, não se accusa pot phenomeno 
algum interno, jJorqne es.te papel gosa de força liberatoria pelo seu 
valo.r nomina l paTa .a liquidação ·de tod•os os contmctos, sem em-
bargo do valor real - ouro - que tivesse representado no acto da 
transacgão contract::),da. Dahi é facil mn juizo sobre os transtornos 
que tão precario meio circulante occasiona so1Tateil:-amente no ·equi-
libriG das economias privadas, nos haveres dos cidadãos. Não ha-
vendo no jogo das transacções intemas um indicio indicativo da 
deprecir<ção do papel em relação ao ·ouro, ella se accusa tão sómente 
no contacto com ns t ran.sacções externa-s, isto é, na: compra e venda 
de cambiaes sobre as peaças estr angeiras. 

Assim na:sceu .o preconceito, hoje fortemente enraizado no espÍ-
rito publico bra.r.i.leiro, de que a variação no valor dó papel, ou, me-
lhor, ·a alta e a baixa do cambio tem como causa principal e talvez 
unica a maior (lU menor necessidade que o paiz tenha de fazer remes-
sas em cb d-os . momentos. Dizer que ·nen-huma connexão :f.atal ou essen-
cial existe entre ü1es necessidades e o andamento das taxas cambiaes 
constitue uma heresia, que póde Até ser tomada como um gra~ejo ou 
uma exúavagancia. · 

Obsc:me~ido por este preconceito, o espirito publico nacional 
começou pol' deduzir delle os ·Seg·uintes princi pios que julga axioma-
ticos: 

l. o Os paizes novos, não possuindo capital seu proprio, tambem 
não p-oi!em possuir outra moeda sinão a m'oeda c-redito, que é o _papel-
moe•cla, e a manutenção do seu valor repousa no equilíbrio da ba-
lanca commercia:l elas trocas internacionaes. 

, 2. o O cr~escimento da riqueza dos mesmos paizes opera-se pelo 
corresp·;11dente crescimento elos sa ldos favoraveis verificad{)s naquella 
balança, elo que resulta a conveniencia de fa.vo:r,eocr a exportação 
das me-rcadorias nacionaes e de difficul tar a importação estrangeira. 

Com o correr dos t~mpos, quando no Brazil começou a ser feita 
um~ e~tatis.tic~ commercial, dons phenome!los. ~e verific.ara;n que 
dena.m destrmr pela base aquelles clous prmClpiOs. O prnnmro fo i 
que a cifra do valor das mercado-rias exportadas era inintel'l'u:pta-
mente .muito s:uperior á das im·porta.das, independente de qualquer 

. esforço nesse sentid'o emprega.do, e qne ó crescimento visível e :pal-
pavel cl•a riqueza nacional estava muito longe ele acompanh ar os .re-
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sultad·os da exploração; o segundo foi que as variações do valor do 
papel-moeda, as oscillações do cambio não concordavam com o anda-
meilW da balança commercial, e que, apezar do seu pendor favoravel, 
er!a sempre a baixa cambial que mais duradouramente persistia. 

Durante muito tempo nndaram os nossos economistas á procura 
de uma ('Xplicação para tão estranhas anomalias e, finalmente, che-
garam a encontrai-a no seguinte conceito : O excesso das exportações 
sobre as .importações é absot"Vido pelas 'remessas do Governo para o 
pagamento aos juros da divida externa, para a compra de armamen-
tos e, sobretudo, pelas remessas de fundos, que fazem os estrangeiros 
domiciliados entre nós e {)S que se retiram. E como neste capitulo ha 
margem para todas as fantasias, de deducção em deducção achou-se 
aincLa m~üs a solução radical do problema, forçando a nota das remes-
sas dos estrangeiros, tanto quanto fosEe preciso, para chegar ao quo-
ciente expressivo da depressão cambial. 

Com esta no·va descobeTta foram consolida-elos os d·ous pT.incipios 
a que j[t me referi, e os tres juntos formaram o corpo da doutrina 
cconom!ca, dent.ro do qua l os nossos governos teem pT!ocurado, por 
meios directos e indirectos, encaminhar o tl-abalho nacional. 

Não me propcnho a demonstrar aqui a inanidade desta conce-
pçãn eeonomica, o que me desviaria do asmmpto deste pareceT'. 

Si a estrondosa lição dos factos desenrolados desde 1890 até aos 
nossos dias não o conseguiu fazer, não serão por eerto o.s meus· argu-
mentos que obterão um resultado mais pnrveitoso. Quero tão sómente 
demonstrar a inefficacia das medidas que est.ão sendo preconisadas 
pura dcbf:llar a crise caféeira. 

O que faz o valor do café como artigo de exp01~tação, corao l'i-
quezu naci011 al, é o preço pago pe1o consumidor estrangeiro em ouro, 
e nv,o aquelle preço que possa vigorar no Brazil em papel-moeda. 

01~a, tomando por base o preço de 30$ por sacca, ao cambio de 
800 réis poi' franco - teremos - francos 37,50. Sendo o franco a 
1$600 teríamos a sacca pelo alto preço ele 60$ d·a nossa moeda, em-
bora fos~em os mesmos - francos 37,50 que o estrangei1io pagaria 
ao Brazil pela sacea de café. 

Si c•m logar de 30$, o noss·o fazendeiro recebesse 60$, que repre-
sentavam unicamente os mesmos frs. 37 ,50, como c ond·e se verifi-
caria no ponto de vista · geral e nacional o crescimento da riqueza 
publü:a em coTrespondeucia com o maior e appurente lucro avocado 
pelo fazendeiro em particulmH Si esse maior proveito· ou lucro não 
viesse ela algibeira do estrangeiro, ele onde teria elle de sahid 

Si o café, p-or ser o maior e mais valioso artigo de expo1'!tação, 
constitue a prineipal riqueza bl'azileira, esta riqueza deriva sómente 
da somma de ouro com que o estr·angeiro o paga, isto é, não se Ol'Í-
gina sinão da equivalencia de ouro que faz entrar para o paiz. Na 
actualidr.de esta exportação produz vinte milhões ·de sterlinos, mais 
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ou menos, que a.o cambio de 12 d., são 400 mil contos; ao cambio 
de 27 d. teriam os apenas 178.000 :000$, ao pttS$0 que a-o cambio ele 
6 d. os vinte milhões representariam a colo.ssal cifra de .......... . 
800,000:000$000. 

Ora, si é com a maior s'omma de contos de réis, principalmente 
improvisados no Brazil com emis,sões de papel .. moecla, que a riqueza 
global ·bTazileir::t deve augrnenta1; pela exportação do café; si o aug-
mento da Ti.queza não depende unica e exclusivamente da somma de 
ouro ou de outms valores effectivos que o café faça entrar do estran-
geiro para o B1~azil, facilimo será resolver o nosso problema eco-
nomico. E' oogitar o Governo de uma larga emissão de papel-moeda, 
e assim terá a lavoura o numeraria pTeci3o para custeio elas fazendas. 

A tal absur!do nos conduz a doutrina em voga; felizmente, no 
momento actual, o Governo não seria capaz de a&sumir a responsa-
bilidade ele uma medida tão des.astrada. Si creaT riqueza consistisse 
em emittir papel-moeda, não hJa.via paiz pobre no mundo; o processo 
el1a rapido, bastava fazer trab,dbar as m,achinas de impressão das 
notas, mais ou menos clifferentes em tamanho e côres. O cambio esta .. 
Tia sempre aviltado, o preço do café seria alto, e elle assim manteria 
a sua legenda de pedrá angular da riqueza nacional. 

A quéda do cambio, eomo consequencia das emissões .de papel-
moeda, trouxe a alta ar:tificial do preço uo café, pago ao farencleirü 
em moeda brazileim. Si o cambio não tivesse baixado e si as planta .. 
ções feitas não annunciassem colheitas enormes, havendo um justo 
equilibrio entTe a producção e as necessidades do consumo, o café 
conservaria, com algumas .oscill.ações natnraes, o oou prego noTmal 
- 100 francos, mais ou menos, .o que para o fazendeiro importava 
em 35$ a sac<la, tomand:o o cambio ao par de 350 réis por franco. 
Com as emissões o cambio baixou. conservando durante mais tempo 
a taxa de 9 d. a mesma sacca do café; com o franco a 1$200 passou 
a valer .120$ para o fazendeiro, havendo, portanto, uma differença 
de 85$, -os quaes e1"am considerados como um enorme accres,cirno de 
lucro, quando na ve1'<lade elles representavam apenas a pulverização 
das economias legitimas que se achavam constituídas dentro do paiz. 
Nenhum augmento se operava na fortuna publica g1obal, e por isso 
ahi está em evidencia .o estado de penuria em que se encontra a 
e?onomia nacional, facto confessado por todos os documentos offi-
maes. 

Tratando-se de um artigo de exportação pau o estrangeiro, tod·o 
o calculo •HÓ póde ser feito em our:o e nunca em contos de réis de 
papel inconver•tivel, embora o Brazil não possua outro meio cir-
culante. Os que argumentam, tomando por base a nossa moeda, po-
dem estar de boa fé, mas é força eonfessar que pnr atavismo here-
ditario e pel-a força dn habito pe11deram a noção exacta dos valores 
e por isso tudo confundem e baralham. 
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Os defensores dos auxílios pensam sinceramente que elles são 
necessarios, sustentando a legenda da riqueza caféeira e alleganclo 
mais ou menos o seguinte: 

"O café não interessa sómente aos fazendeiros, inter1essa a toda 
communhão, porque na lavoura está em~pf.nhada uma enorme somma 
de capital pertencente a toda a nação. Do café, além do producto 
dos impostos para as despezns publicas, veiu o dinheiro com que 
se realizaram as constl"ucções de estradas de ferro, grandes melhora-
mentos materin,es e, sobretudo, foi_ o café que concorreu para o pro-
gresso aSBombroso do ICs~ado ele S. Paulo e de sua opulenta Capital." 

Perfeitamente exacto. Em todo o caso cumpro um dever, apre-
sentando algumas considerações tambem sentimentaes e que julgo da 
maior procedenc1a. · 

Si o café absorveu á maior par cella de capitml nacional, estava 
ipso facto obrigado a contribuir t.ambem com ·a maior par te para as 
despezas publicas, as quaes nã-o podiam pesa1· exclusivamente sobre 
as outras culturas ou trabalhos considerados como pobres. No café 
está e esteve empenhada a maiort par te do capital nacional ; sendo 
assim, é justo que alguma causa fosse re3tituida em troca á conecti-
vidade nac~onal. P r·esentemente a situação da lavoura é descr ipta 
de modo a nos exhibir um quadro somLrio. Ao seu lado está um 
quadro ainda mais triste : a eeonomia mlCional depauperada, e, do 
enorme capital que o café con,mmiu, restam muitas fazenda.,; com-
promeitid as com gl'aude 01ms, e por isso desvalorizadas, não ren-
dendo um grande numero o preciso pal'a o sou custeio e mais despe-
zas; re?.tmn os immoveis urbanos, que tambem não são em sua gene-
mlidade vendidos p:do pre~to que custaram; Testam poucos bancos 
nacion a_e~ , po:<"qne quasi todos clesappareceram dando avultados pre-
:fuizos aos accionistas e aos depositantes. Os que ficaram, -alguns ahi 
vegetam ins·pirando continuada desconfiança ás pessoas que ainda 
possuem intactas as suas economias. Desta hecatombe só escapaTam 
os bancos estrangeiros, poTque se abstiveram em tempo opportuno 
de quaesquer opemções de credito directas com a lavoura. 

Das casas commissarias nestes ultimos annos, que dispunham de 
avultados recUTsos, deHappareceram muitas pela liquidação e peb. 
fallencia. As grandes e pequenas fortunas em bens moveis, já consti, 
tuidas entre nós, sumiram-se, pcis ninguem as enxerga ou apalpa. 
E não se diga que se deslocal'am dentro do p:liz, po·rque então as 
veríamos nas mãos de quem directa ou inclirectamente as absorveu, 
e principalmente em pod.er da lavoura d,e café, mas essa confessa. 
estar pobre e quasi anuinada. 

As eeonomias nacionaes pas<O aram-ee com effeito para a la vom·a 
de café desde 1890 até 1896, emquanto a producção deste artigo con-
servou-se mais ou menos dênt ro das necessidRdes do consumo, graqas 
ás emissões do papel-moeda; a partir de 1896 com o advento das 
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g1'andes safras, que e1•a inevitavel e fatal , começou o seu ·escoamento 
para o estrangeiro sob a fôrma de uns tantos milhões de saccas de 
café, que em geral não cobriam os gastos da p1·oducção. O café des-
ceu aos mais ínfimos preços ·e na situação em que se encontrou:, longe 
de ser -uma riqueza, era um elemento de empobrecimento geral. 

O que· é preciso que eu diga para c.ommenüi:Tio s.obre o exame 
âa situaç.ão do café, sem sahir fó ra da doutrina economica em voga, 
é o seguinte: Si a communhão brazileira empregou, d irecta ou indi-
rrectamente, consciente ou inconscientemente, a maior parte das suas 
economias na producção do café, a maior parte ou a totalidade das 
receitas pequ'enas ou gTandes não podem advir forçosamente •si'não 

· dto mesmo café; dahi concorrer elle para o t'mfego das estradas de 
feno, dando lucros ás companhias e alimento a tod·o o commercio, 
que ne1le está empenhado; dahi forçosamente a contóbuição obri-
gada, que ~aga ao EstaJdo, ·que de outra fó1ma não poderia manter 
OS SeUS SCI'VlÇOS. 

Con:vém salientar que o café teve o ~eu período aureo de 1890 
até 1896 e, cousa ·singular, em nenhuma época da nossa historia se 
manifestou no Brazil uma pemuia maior, resultante das liquidações 
d·o encilh.amento - uma miseria economica tão grande, fa~tos tão 
gra.ves, qlle trouxeram o paiz á ti'iste ~ontingencia da conc01~data com 
os cred·ote·s europeus. 

Dirãc> naturalmente que a Republica teve ,necessida.cle de s.uHoca:r 
movimentos internos com clespezas extraordinarias, mas é certo que 
a quasi totalidade desses gastos foi effectuada dentro do paiz, e houve 

·por conS"E:quencia nelles uma despeza nacional, da q11al só podia Tesul-
tar uma deslocacão nas economias internas. 

Oalamilda:<1~ muito ma:is· assoberbadora neste particular fo i a 
guerra com o P.araguay e ahi tivemos de custear uma campanl;ta no 
estrangeiro, pa:ra onde se escoou o nosso .ouro em pura perda, pois 
que a paz coni a nação vencida foi conclui.da em condições inteim-
mente platonicras ·quanto á indem11Ízação de guerra. 

Entr.ctanto, dous anno.s depois de tão grande sangria na eco-
nomia nacional, o cambio, que havia baixa.do até 13 1/2 d., voltava 
ao par; as apolices <1a Divida Publica interna, que tinham cahido n 
650$, ale::ançav.am o seu justo valor, e os títulos da divida externa reco-
bravam ·no estrangeiro .a credito que haviam perdido. 

E a·ssim aconteceu, porque :os governos da·quella época, com ex-
cepção do governo inaug11rado eril 1878, apezar de viver o paiz sempre 
sob o regimen do curso forçado, mnito bem ~onheciani e pe·savam os 
~eus perigos, e quando recorriam a el1e, o faziam moderad,amente e 
só em circumstanc'i~·s extremas, para .acudir ás necessid,ades urgentes 
do Thesouro . 

A .partir de 1897, quando o . pre~o do café ·começou a baixar 
0 cambio desde 1899 recomeçou a levantar-se da t ristíssima situaçã~ 
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a que attingira, e depO'i s .o nosso credito reàppareceu no estrángei\'o 
pela melhor cotação dos títulos da divida externa. 

Todos os valoi'CS se vão pouco a pouco reconstituiudo justamen-
w no momento em que pede a'uxilios a lavoura de café - a base da 
riqueza ·pub1ica, na linguagem dos adeptos dos mesmos aüxilios! ! A_ 
e xplicação é muito natural; .a execução fiel do furvdting, obrigando o 
Governo a applica11 as rendas publica-s a determinados fin_s, a sus-
pensão absoluta das emissões d~ papel-moeda e a louvavel tenacidade 
do illustre Dr. Joaquim Murtinho, e a ceS"sação completa de novos 
auxílios á lavoura, tudo isso modificou a face d.as cousas. 

Os -factos que acabo de passar em revis~a, e que muito vivos 
estão arincLa na memoria de nós todo·s, náo os apreciou então e· nem os 
·uprecia hoje ainda a maioria dos meus· concidadãos, como deve, por 
causa >do atavi-smo herdado do tempo da eS"cravid·ão e pm causa das 
falsa>s idéas economioas que no 1seu espírito implantou o uso chronico 
(lo nosso vicioso meio circulante. O preconceito herda-do attribuia ao 
café, que pelo seu valor mais avu-ltava a cifr-a da exportação, o magi-
co poder de enriquecer a N-açãcr. Partindo desta idé'a a·ssim preconce-
bida, .si víamos -o fazendeiro enriquecer, entendíamos que na me-sma 
-éscala crescia a riqueza nacional. Não coutemplavamo's 0·8' Est-ados 
do Norte, que decahiam visivelmente e não repara vamos nas fin.an-
~as da União, -que passavam pelas mais dolorosas e amargas prova-
ções, sem embargo da g11·aude prosperidade do fazendeiro de café, que 
reunia avwltados capitaes, com os quaes comprava e formava fa. 
zendas em municipios possuidores de terras fertilis-simas para a -su a 
cultura. 

Tenho sustentado com desassombro e 'com patriotismo a neutra-
lidade do Governo da Republica no tocante aos auxilio·s reclamadQ_s 
pela lavoura como remedio para a cr'i.se que a assoberba. Si a acção 
governamenta-l crear uma situação que possa augmentar a expansão 
da cultura do café, a ruina geral será inevitavel; <ao passo -que a 
lavoura de ca:fé, entregue á iniciativ-a particular, conseguirá na tu-
1·almente o equilíbrio entre a producção e o con-sumo. Si continuar-
mos a tudo -sacrificar em beneficio do café, nada nos ficará para ex-
plorar aqueHas t-antas outras riquezas. que a justo titulo nos ufana-
mos ·de possuir encerradas em nosso solo . 

O café é um artigo de consumo universal, é mesmo um a:rtigo 
privilegiado no commercio, mas só e;on-stituirá uma riqueza, emquan-
to elle der um saldo sobre -os gastos de producçã-o, e assim acontece com 
qualqüer outro producto. O proprio ouro extrahido das minas 
nada vale desde que as despezas da sua extracção sejam supe-
nores ao seu valor corrente. Apezar destâ verdade incontes-
tave1, a opinião dominante aconselha sempre o augmento da- ex-
portação, que é erroneamente considerada como um~ receita liquida 
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naieÍ!.en.a;ll. P"artin,<ilio desrt.a 'cmncep.ção. e es·tabel>ecendo um perleito pa-
Ta1lelis<mo ent'l:e o engralild>ecitnento poillitieo e o eTJ:grandeúilll.'l.e'lil.tO d·a 
:riq11aeza ~a Nação, enten,demos .que o• Gove-rno, assim C(')mo tem oibriga-
~ão· de fomece'l' armame'lil.ilio ás. dasse& militares Jilar.a a. d~esa lil.a·cio-
nal, üem twmbem uma (i)búga~ão igual de tomar providlencia~s: iden-
-tica:s p a<ra, defend~r -a r iqueza púvmda <das dasses civis, tencihi> sempre 
o numePario ·áJ sua dis-posição .. 

· Es-ta in.tervencgão é que eu combato ·como perturbadora .. 
<Gritam sem<pre ·0S inteTe•ssacl.os pela falta. de nm.mera1·i0>.. Quebram 

os banco•s pelo máo emprego <]'lilB fizeram d10 dQnhe.iro dos• ·se·UJs. accio-
:iJ.istas e deJ9ositantes e dizem em -defesa q1!le a culpa é a :fialta de nu-
mePario; :Jlaltam muitos commerciamtes, indl!lstriaes e fazendeiros aos 
seus eompr(')rrrissos, ou por m á!0.s• negócios, ou pelo máo emJilrBgl0 ·dlos 
ea-pitaes que lhes foram con..fiados·, e a1legM!l immediatam.eniie · que 
60-n-tÍ'RÚa a pe11sistir .a faltta de numenari•<i>. N·a.turalmeRte por seme-
lhante doutrina o Governo com facilidwde evitaria os des'asúres, 'des-
de que con:sérvasse semp1•e &bertas as tomeil"as <ifa,s emissões· de papel-
moeda. A ·quantos absur(i]!os nos cond'l.tz ·& opinião dominante? 

Ü ,precwnceito pelo a,ugmento da expoTtação e·stá de taJ: modo 
enraizado naJs nossas classes dirigentes, que Os ·chefes· poruticos de 
maior prestigio consideram uma cruzada saiWta .a guel'l'a á i~•porta
ção · e.strangeira, e paJ.'a isso trabalham pe.Ia .altfJJ continu.a;claJ das· ta-
rifas aduanei'ras. 

. Assim procedemos, não com o intuito de proporcionar traha-
l•ho •aos braços desoccupad·o,s, como acontece em outros paizes ,pro-
teccionist·as, mas ·com o proposito de evitar que a mercadoria: estran-
geira venha ;an·ancaT o nosso dinheiro. Um paiz como {} nosso, que 
subvenciona a immigração, não póde em boa logica ter bra:ços â.es-
occupados . 

'Ao passo que· 'llJssim procedemos com -a 'impoi·tação estrangeira, 
dizendo até que somos simplesmente explora:dlos pelo mésmo elemen-
to estrangeiro, queremos que ·as -nações consumidoras de café nos. pa-
guem sempre altos preços pela precioSoa rubiacea. N a:da have~ia de 
melhor, si 'assim fosse possivel ; para tão brilhante resulta;do ,seria 
préciso que o resto ,do mund!o existisse sómente para estar ás ordens 
do ·Brazil. 

1Não tenho necessid'a·de de um maio'l:" deseE.volvimento neste pa-
recer pàra- â.emonstrar os resultado-s des-as.hosos. ,para o paiz, canse-
quentes .clJas err<i>ne:as dlouúrina·s ecunomicaSo, que tem p:redomim·ado no 
seio das classes. dirigentes, que teem tido a Tesponsabilidade do Go-
vemo· entre nós. Desde o anno de. 1891 que combato com a mais firme 
c0nvicção· t11es- d~:mtrinas, e tenho tido a itlegria de ver rea-lizados os 
prognustices· po1· ·mim feino.s. 
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O Brazil não é um paiz original; o que aqui ,acontece, em re-
gra, ,acontece nos demais paizes civilizados, -onde são tambem pra-
ticados os mesmos erros. 

O Sr. D. Zolla, em seu re'<lente livro - A c1,ise agricola. em .suas 
rel'ações com a baixa; dJt:J.s preços e a· qvies.tão rn!onetar~a - nos descre-
''e as dlifficuldades po1· que teem passUJdo as classes agrícolas na 
França, onde a erise ,permanece ha 25 annos. Nota-se naquelle paiz 
uma reducção nas rendas provenientes das propriedades ag-ricoltts e, 
portanto, uma reducção no val~or venal do,s mesmos bens. Não se 
trata de diffieuld<ades passageiras, como si füs·sem desastres ou fla-
gellos, mas de uma cri~ economica permanente, o que constitue um 
phenomeno muito especial, diz Zol1a que ha 20 anno.s a massa dos 
productos agrícolaS' augmentou, realizou-se um ,progresso incontesta- . 
vel, ·O sólo foi melhor cultivado, tornou-se mesmo mais fecundo; tri-
nmphou-se dia p1hyloxera e foram augmentadas as vias de communi-
cação; reduziram-se as tarifas das estr.adas de ferro; o espírito de 
associação desenvo'lveu-~se nos campos:; estabeleceram-se syndicatos 
agrícolas, sociedades cooperativas, que prestamm relevantes serviços 
em varias modalidades; espalhou-se a instnü~ção agrícola com a mais 
louvavel perseverança e com um ·successo extra'ordinario, e, no em-
tanto, os agricultores queixam-'se incessantemente, porque os seus lu-
cros diminuem e o preço baixo das terras a{Jcentuam-'se. 

Houve inquestionavelmente um augmento consideravel de pro-
ducção. · 

Os auxilios que o Governo ·ela França dispensa á a:g,rieultura con-
correram em parte para este re.sultadü. A crise que principalmente 
attingio a industria assucareira foí muito grave; o Go<verno, de com-
binação ~com outr~os governo·s ele paizes p~oductores elo mesmo artigo, 
re·solveu suspender üs premios que animavam a su.a producção. Com 
o viniho aconteceu a mesma cousa. Depois de um trabalho de recons-
tituição das viiihas pela destruição d<a phyloxera, appareceu um au-
gmentó rapido na pl'oducção. 

Em 1898, não excedia ella de 32.000.000 de hectolitros. Brus-
camente elevou-:se a 47 . 000. 000 em 1899, e ·a 67 . 000. 000 em 1900. 
Os p1·eços baixaram e a cri,se manifestou-se de um modo inevitavel. 
Não resta <1uvida, diz '0 escriptor citado, que as variações uos preÇos 
estão intimamente ligadas ao augmento ou á diminuição das colheita's. 

O projecto n. 196 consiste e:g1 uma larga autorização ·ao Gover-
no pa:ra promover a valorização do eafé e o equilíbrio entre a offerta 
e a procura desse genero. Como será praticado semelhante processo, 
quando a lei dia offerta e ·da procura é absoluta e não póde ser illu-
dida na pratica, ~ Si fosse possível a mystificagão da lei na pratica, 
tanto se effectUJa-ria esta mudança nos phenomenos da . procura como 
nos da offerba, e então venceria ~sémpre a parte mais forte, e em 
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tal caoo é mais forte quem tem o dinheiro para comprar e não quem 
tem a mercaàloria em ·superabundancia para vender. 

O projecto, encarando as diffí.culdades do problema, e não ten-
do suggerido o meio para a válorização do café, deiloa ao. G?verno 
o trabalho da. desooberta. Ein seguida autoriza O·S auxílios por meio 
de garantills de juros, subvenção, porcentagens, augmento, I:educção 
ou isenção de impostos .a ·syndicatos ou emptezas commerciaes ido-
.neas, .que tenham por fins : 

a) Regular o commercio do café br:azileiro gJarantindo-Lhe um 
pmço minimp durante um prazo determinado. 

A associação Se ·obrigará a estabelecer nos portos brazileiro.s de 
exportação ·do ·Bafé os arma.zens apropriados para o recolhimento do 
çaf~, podendo e.ste •ser vendido em leilões publicos e pago em ouro 
a·o cambio do dia. 

b) Fazer .a-ctiva e cons•tante prQpaganda do café para ·augmen-
tar-lhe -o consumo nos a·ctuaes mercacloos consumidores e nos que de-
verão ser .abert·os fóra e ·dentro do paiz. 

A associação que a isso se propuzer se obrigará a estabelecer es-
cripto·rÍos 'de amostras de café brazileiro nos portos em que operar, 
registrando, com precisão, o movimento commercial .da mercadoria e 
f.azendlo estatística rigorosa, com declaração das proceden·cias. 
'- c) Operar com o credito agrícola, por descontos e redescontos 

de letras agrie;olas e de letras ou Ol'dens de lavradores; por empres~ 
rimos ou adeanta.mentos para custeio ·das lavouras, com garantias 
de penhor agrícola ou mercantil, wa?-rMts e 1hypothecas. 

A associação que se encal'regar desse serviço esta-belecerá succur-
saes e agencias nos Estad-os que assim -o re~lamarem. . 

i§: 12. 0 O Governo fará i)Studar tod.as as condições dos mercad-os 
consumidores e dos paizes productores do café, pai'a bem ·conhecidas 
serem no Brazil. 

§ 3.0 P ·ara garantia dos capitaes que se empenharem nas opera-
ções referidas na letra a do § 1 o, os Estados productores de café to-
marão, para ·com a União, o compromisso de tributar os terrenos 
em que se fizerem nova·s plantações de café durante tres niezes-pelo 
menos, bem como o de augJITientar o imposto de exportação .sobre os 
cafés de inferiores qualidades, confo•rme· a classificaçã-o que fôr feita. 

r§ 4. 0 As associações ( syndicatos agrícolas ou em prezas éOm)Il.er-
ciaes) contra:ctantes terão a seu cargo a.s despezas com a fis·calização 
dos respectivos contracto11. 

1§ 5.0 O -Gove.rno fará, dentro ou fóra. do paiz, as operações de 
credito que forem necessarias para execução desta lei, obrigãndo-se os 
Estadlos, perante a União e respectivamente a·o.s .seus territorios, pelos 
compromissos que esta assumir para a fundação de estfibelecimentos 
de credito agrícola nos mesmos Estados, assim como Se obrigarão os 
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Estados productores de ca.fé pelos compromissos para a Vfllorização e 
propaganda dessa mercadoria e pelo ·augínento, reducção ou isenção 
do imposto de exportação. 

l§ 6.0 O Governo expedirá o.s regulamentos e instrucções que fo-
rem necessarios á .execução desta lei, nos quaes fi'carão determinados 
os modos de tornar effectiv.as a.s responsabilidades dos Estados e do 
funccionamento e liquidàção dos institutos de medito, e suppres·são 
das .succur.saes e agencias dos Estados. 

Que se entende por preço minim:o para regular o commercio do 
café brazileiro? Qual o criteri~ para afferil-o? O preço mirtimo será 
igualmente remunerad·or na mesma cifra para a·s fazendas. desempe-
:::~had1as, ferteis e bem situadas, como para .as oneradas de dividas em 
terra.s menos ferteis ou situadas em logares mais afastados do litto-
Tal? .Será igualmente remunerador a:o fazendeiro diligente e ,econo-
mico ~ ·ao que fôr negligente e perdulario? Emquanto uns apu·rarem 
lucros, .outros soffrerão prejuiws. Ha, pois, algum meio de se a·char 
nm preço que convenha -uniformemente á lavoura sem avantajar em 
demasia a uns e sem comtudo remediar a situação precaria dos ou-
tws? Este raciocínio impõe-se com evidencia, e elle mos:tra que na pra-
tica .será contraprod.ucente a idléa da fixaç·ão de um preço mínimo, 
mesmo , d.ada a hypothese que apparecesse algum syndicat.o on em-
preza ou capitalista qúe se propuzesse ao negoci-o com semelhante 
clausula, embora com a garantia de juro·s do capital empregado, que o 
projecto nã0 limita. , 

As demais medidas a:conselhadas pelo projecto constam de leis em 
vigor e, á excepção do.s t().U?·rants, tu do mais é praticado em larga 
(·scala . . 

•Capital, ou melhor - dinheiro nunca faltou para os negocias 
que offerecem garantias·; os grandes deposites existentes nos bancos 
provam ·que ha justificada desconfiança no momento actual ; e diahi o 
retrahimento dos capitalistas, que assim mesmo estão sempre prom-
ptos para transacções, desde que lhes offere\}am a competente ga-
rantia. · 

O projecto encerra questões de caracter constitucional. Primei-
ro, é fa:cil considerai-o inteiramente platonico, uma vez que a 
execução das medidas aconselhada·s depende do a·ccôrdo com os Es-
tados productores de café; em segundo logar, traz o projecto em seu 
bojo uma d:isposiçã-o injusta, cómo seja - .a obrigação dlos· Estados de 
tomarem para -com a União o comprom1sso de tributar os terrenos em 
que se fizerem novas plantações durante tte·s annos. 

Os fazendeil'OS que planta11am o.s seus cafesaes serão -os privil/'3-
giados, ao pa·sso que aquelles que iniciarem as suas lavouras fic a-
rão sujeitos a um onus que dE>ixa de ser igual para todos. 
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Por . esia r:ap}da .analyse do projecto, qualquer eS!pirito emanci-
pa·do dos preconceitos dominantes, verá que ·a •situação não se resolve 
p-or decretos de lei; não é po·ssivel appellar-se para o ~redito do Go- , 
v~rno, mesmo porque a. N at;.ão é quem ·dá o credito ao Governo e não 
o · Govel'llo á Nação. 

1Si ha meios efficazes para valorizar o café, e que podem ser con-
substanciados em Um projecto de lei, ampliemOIS a autorização ao 
Governo para que elle tambem promova a valorização do assucar, da 
borr a·cha e dos demais productos nacionaes. O p1·.ojecto assim emen-
d.ado fi·caria completo e os Estados que não são productores de café 
teriam o seu quiiullão nos auxilias presiados pelo Thesouro, que por 
seu lado iria buscar o dinheiTo na arrecadação do imposto cobrado 
a todo o povo br.azileiro . . 

Repito mais _uma vez: - A cTÍse caféeira é oriund·a da .superpro-
ducção, e assim sendo, todo e qualque1~ auxilio só terá como resultado 
manter a mesma superproducção, que forçosamente ha de influir so-
bre o.s preçüs do gener.o. A lavoura de .café está organizada. Sende 
entregue aos seus Tecursos tudo se norma1isará e ella será uma in-
dustria lucrativ•a. 

E ' certo ·que a baixa do café tem . influído na arrecad:ação das 
.rendas dos Estados, mas a crise se mndificará, Mma vez normalisada 
a situação . 

E' tam.bem verda·de que muitos lavradores estão co.mprometiid:os 
e outros arruinados, mas nem po-r isso a lavouwlJ irá perecer; o ne-
~ciante que é fallido não concorre para a fallencia do negocio; •si 
o interessad-o vem a fallir, outros c-om recursos novos exploram o 
mesmo negocio ·ou a mesma industria. O mesmo raciocínio se appli-
ca a todos os ramos da actividade. 

Si uma industria dá lucros, basta que a a.ctividade individual te-
nha todo inteTeS® em explor·al-a e então não precisa de auxílios. Si 
a. industri.a não é lucrativa e vive á custa de auxílios, estes só podem 
ser extrahidos da restante eco;uo:mia nacional, empobrecend:o-a. O 
proprio interessado protegido póde prosperar momentaneamente, ma.s 
a ·concunencia que será provocada violentamente pela protecçã.o, tra-
rá üomo resultado immediato a superproducç·ão e consequente dimi-
nuição do valor do artigo,. e o de-sastre será inevi tavel. 

E' O• que tenho ·a dizer. São estes os motivos do meu voto di-
verg~nte ·dü projecto . 

Acredito que, si fôr elle ·approvm:do pelo Gongresso, o Chefe do 
Esta·do ha de ponderar sobre .a responsabilidade que lhe caberá na 
execução d.a. lei . A' sua meditação recommendo o seguinte conceit·o de 
Léon S.ay no prefacio á primeira edição do livro memoravel do Gos .. 
chen sobre a Theoria do.s Oambios Estrangeiros: "On ne peut pas 
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:zrevenl.r ·sur ce que est bit. Il n'y ff!. J>as cil'·@I:ganíi.satien· :ifinanciere ni 
·d'inte:r;venti0:n giDill'V<eil'name:Jilitale, <'fiÚ · l]ntiss:e recon>Stllituer un c!llpital 
perdu. - (}'alleão Carvalhal." 

SE·SSÃO ·DE 10 DE .AGO•STO (1904) 

.N Com:rnissão de Agri·cultura e Industrias· Connexas foram en-
viados, :Pa<ra CLaT ;pareceT, diveTsos projectos de auxilio& ã la:vour.a, 

Pa·r-eoer 
,da Cam1. de Agr:i-

cul~m<a 

que podem ser classificaà.os em tTes categorias·: 
l .a Projectos autorizando medidas de can-

•Cter 1tr.ansitol'io, .teRdentes á v·aili~H:ização e ao 
equilíbrio entre a offerta e :a ;pTocura do ·c•afé; 

·2;a Projectos aú.torizanllo a funQiação de institutos de 
•cred.:ito agrícola ·po'l· meio de associações coope1·ativas, com 
o concuTso da iniciativa particular e o auxilio pecuni.ario 
do E&t!lldo, consiBtindo este no emp1·estim{!) d,j,Tecto do The-
som'o •aos ·insti:tut0s ou n0 foTnecimento de ·OaJ!lit·al, por con-
ta :de uma caTteir.a .agrícola especial do B:anco da Republi-
>ea, reorganiiadio sobne •certas gaTanti.as, .eni;re as quaes .a do 
g111ro de 6 % so·bre o oa.pit•al effectiv:amrente rea:lizad:o, du-
r.a:nte 30 .amuos:; 

3 .. a P1rojecto:s esttatuindo :nol"ID.as 1egae<s para a forma-
ção de mlo;peT.ativas !l!gl1:co1as de cred:ito, de •Consumo, de pro-
·dncção, de seguros, e.tc., .que fa.cidittem a defesa do.s interes-
:ses ·agrícolas pelos proprios profissionaes .d•a agricuitur:a e 
industri.as ruraes, e proporcionando á .iniciativa particular 
meios de oTganizar, ·des·de já, nos campos, ·caixas locaes, que 
forneçam aos ass·ociados o capita1 de movimento, destinado 
.ao custeio das ·propriedades -ruDaes . 

.A.' ;primeira categoria pertence o JlrO~ecto .. suhstitutivo offereci-
do pelo Sr. Deputado ,Gandli.do Redr~gues .e assign:ido ;por varias re-
presentantes dos Esta·do.s caf.éeiros, ·dando · au,to.rizaçãG am]!lla ao Go-
verno Federal para, de ·MCOIIdo com os governos estaduaes, pl'omover 
a valorização do ·càfé e ·o ·equilíbrio entre a offe1'ta e a procura; po-
'dendo p·a:r.a ta1 fim auxiliar a ini.ciativa paTticu'la=t:, organizada em 
syndicato:s .agricola-s ou em pre-za-s commerciaes idone.as. 

Os -syndicatos agricolas ou emprezas commeTéiaes deverão : 
a) garantir aos produ·ctores um preço mínimo durante 

um prazo determinado ; 
'b ~ estàbe1ecer nos J>OTtos' brazileiros de exp·ortação de 
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·café - armazens apropriad-os para o recolhimento do café~ 
que poderá ser vendido em leilões publicas e pago em ouro: 
ao cambio do dia; 

c) f.azer activa propaganda do ca:Lé, dentro e fóra do 
paiz, com o intuito não só de desenvolver o seu consumo 
nos actu:aes mercados consumidores, como de abrir novos: 
mercados; 

d) .se.rvir de intermediario.s do credito agrícola para. 
emprestar ou adeantar dinheiro aos ·lavradores para o cus-
teio das suas lavouras, mediante garantias do penhor agri-
colà ou mercantil, w.arnants e hypothecas. 

A intervenção do Governo Federal, como representante da União.,. 
consistirá no seguinte : 

a) conceder garantia de juros, subvenção, - para que 
·os syndicatos agricolas ou emprezas oommerciaes poss·am 
agir: effioazmente; 

b) proceder .ao estudo rigoroso das ·condições dos mer-
cados consumidores e .dos paizes productores para o fim 
de tornar uma reali·dade as estatísticas commerciaes e co-
Jiher informaçõe•s exactas .sübre o café em .todo o mundo, 
quer em rela~ão ao comumo, quer em relação á producção; 

c) fazer operações de credito, d~mtro qu fóra do paiz, 
para auxiliar aos .agricultores, sempre por in.termedio dos 
syJlldicatos agricola·s ou emprezas commerciaes. 

A intervenção do.s E·stados caféeiros na protecção á lavoura dCY 
r a fé consistirá em: 

a) prohibir novas plantações de café, t•ributando os ter-
renos em que ellas se fizerem, durante 3 annos, pelo menos; 

b) augmentar o imposto .sobre os cafés ínfimos - im-
pedindo .assim que se avolumem ·os stocks no estrangeiro; 

c) reduzir o imposto de exportação ou delle isentar com--
pletamente os cafés remettidos para fór.a do paiz, si taes me-
didas forem julgadas necessari:vs para a valorização do café; 

d) assumir a responsabilicJla;de para com a União, cada 
um no que se referir ao seu territorio, pelas operações da 
credito ou compromissos financeiros que o Governo Fe-
deral contrahir com o intuito de fornecer capital a·os agri-
cultores das respectivas zona:s. 

Da expo·sição feita se conclue que o mecanismo do projecto as-. 
Benta na convergenci.a; da acção triplice da ini·ciativ.a particular, col-
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lectividade em ·associia.ções, dos governos dos Estados caféeir-os e dcr 
Governo .da União, oomo supremo regula:dor do auxilio. 

A valorização do café, o equilíbrio entre a üfferta e a procura,. 
ou, em outros termos, o .auxilio visado pelo projecto não se effe-
ctuará convenientemente desde que falte uma das molas dn mecanismo . 

Si a defesa da lavoura não se oper·ar por intermedio de associa-· 
ções agrícolas praticamente organizadas e sim pelo orgão de empre-
zas commerciaes, embora id·oneas, mas despreoccupadalli da substi-
tuição dos antigos moldes ·commerciaes, que, mantendo os ag~riculto
res em tutela, impediram até agora a sua educação àgricola-commer-
cial; si, por outro lad-o, os governadores e as a,ssembléas legis}ativas 
dos Estados caféeiros não se harmonizarem completamente na com-· 
pre<hensão d1o prublema economico e não se comprometterem par a 
com o Governo Federal no sentido de serem a.doptadas medidas con--
vergentes para a valorização do café, sem segunda tenção, sem pre--
occupações particularistas; - os intuitos altamente patriotico·s e 
louvaveis dos autores do projecto não corresponderão á e.spectativ·a 
geral. 

Aclmittindo que harmoniz;a:dos os Estados caféeiros, surja uma 
g1 ande em preza commercial, que, segundo os planos delineados e pu-
blicados na imprensa cle.sta Capital, garanta aos productores um pre-
ço mínimo e que esse preço vá successivamente se elevando no decur-
so •de alguns annos, até valorizar-se , como por -encanto, a preciosa ru-
biacea e volt>itrem os tempos em que se dizia: o café ·é ou1·o; .ai nela as-
sim a Commissão acredita qu~ o problema agrícola não ficará resolc.. 
vido, porque a prosperidade será ephemera, fug1az para os lavradores; . 
e á ella •succederão .crises quiçá mais temerosas e assola:doras. 

As crises economicas, que se ·succedem periodicamente no seio 
dos povos os mais cultos e adeantados em civilização, .são males que· 
devem .ser evitados quanto possível e conjurados energicamente, mas 
trazem tambem beneficos ensinamentos para as classes fla.gelladas. 

E' sempre nas época·s .de crise angustiosa que se manifestam as 
energ)ias latentes dos povos a.pparentemente apathicos. 

Si os r.gricul tores brazileiros, trabalba;;dos por tantos infortunios., 
não se aproveitarem dos ensinamentos que a crise ,patenteou para, . 
•1uebrand.a os antigos moldes, que os prendiam incautos, -organiza-
rem-se em associações profissionae3 e promoverem, quanto permit~ 
tirem as circumstancias difficeis do actual momento, os .seus legíti-
mos interesses, não será mais tarde, quando felizes intermediarias, 
bafejado.s pelos podere.s publicas, lhes .acenarem com a volta aos tem-
pos de ouro - melhorando artificialmente a sua situação, que os pro-
fissionaes de agricultura e industrias ruraes se apparelharão para 
a transformação agrícola, que tanto ;se faz mister ao progresso da: 
nossá' Pat>ria. 
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A prQS:p>eridwdie 'occas~onal :prc;Hiuzi.rá a tibieza; -o is0lainen.to e a 
"-J.escoufiança CQIIltin'Ua;r,ão a solapar •a lavoura, uã0 h·averá O esti:m•ulo 
-.da adversicl<ade que com~elle es agl:icultor.'es para a ·C00>J9eraçãe mu-
tu.a, em ·C'iRj os thes0'Ul'O.s muit•a gente não .. crê, p0rqu.e n·ão o.s <vê, ·e é 
.certo que -a J>T·esperi.daJiile afasta sempre 0 homem des s_acrificios ·q'tle 
-exige a -lilesc0berta; de t'heso1u0s .t1ccultos. ' 

Um g·rande estadi•sta d0 ..segundo· imperi0, o conselheiro · Oan-
·sa'Jlsão de Si'Himbú., na sessã0 inaugural d0 Congresso Agricola, re-
unido nesta Capital em 1878, >Sob sua presidencia, enunciou com a 
au·toridade de Minrstr0 ela Agricultm:a, que o era ·então, o seguinte 

·.()Onceito .sohre o ca.ra:ct·er na-cional, que traduz ·com exactid:ão o pen-
·s·amento da _Oommissão, e é ao mesmo tem}lO ·O mais pomposo elog)io 
.á resistenci:a ·d:o lavrador brazileiro, perfeitamente c0mprovad-a pel0s 
iact•o.s, n<!ls tristes e 0alamitosos tempos que correm: 

"Quando attento ,p:ara os grandes recursos ·com que fo-
mos dotados pela mão· bemfeitora da Providencia, quando 

·considero a natureza de caracter nacional, que, tvbio, qwa-si 
inerte nas épocas de prosperidade, sabe elevM-se com ener-
gia deante das grandes dífficuli/,ades, não po.sso desespenr 
do futuro do paiz." 

.A Oomm:Lssão entende, port-an.to: que os lavradores de café, custe 
•o que ·custar, .devem se organizar em syndicatos agil·icolas e coopm··ati-
va.s de producç.ã.0 e venda, sem dem0r~, jpar.a se aproveitan:em do.s f:a-
VOJ:'es e ·c0ncessões ·com que porventura •,os pode:res J!lUblicos da União 
-e -d-os EBtaJdos pretend~ auxiliar a lavoura de café, nos termos .am-
plos ·do .pr.0jecto .Cand1d0 Rodrigues, que ca Oonrmissão jl!llga conve-
niente ser acceito 1pela Oamar:a 'SOb ·condiçãe de ser .appr<J;vada a 
,emenda ~o 'Sr. 'ir·osta, que .deterru.ina .8'6 possam ser utilizadas em-
prezas .commerciaeB para •os auxili(i}s á lavoura '!la falta absoluta de 
syndia,atos aq?-ic-o:las, orgaruizOJd'@s de accordo corn w le;i de 6 'de ja-
.neiro dJe llí903 'e protica;m;.ente• V/fltparrril'hJooos. 

As emendas apresentadas ao s11bstitutivo Oandido 'Rodrigues 
pelo operoso Deputado Sr. Oalogeras, salvo a ·que exdue claramenté 
a emissãiD de pa_pél-moeda, destroem em parte o plano do projecto, 
.{ie·sde '<!{Ue mandam eliminarr a letra a do § 1° do art. 1° e prohibem 
·os descontos e redesconto·s .de letras. 

O swhstitutivo do illustY.ado S;r. Henrique Borges amplia a auto. 
Tizaçã{9 ;<iJ:G> J'!TojeciG 'Üanmlido Rodrigues á v:alorização de todos os prro-
ductos •aJgrico1as, ·0 <fllle, si por um lado é .sympathico ao.s agriculto:rres 
das outra;s ·culturas, p·or outm difficult-a, si não inutiliza, ·a -acção do 
-Goverrro em relação á crise do café miT.a«ila pelo ,projecto, crise que 
tem -C'aTacteri.sticos e.speciaes; po-rql!lanto o café ·constitue paTa o Bra--
:.zil, no mercado mundial, um monopolio de facto. o que fez <!l Sr. Emi-
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le Gautier escrever, no J ournaZ de Paris, a, seguinte verdade, censu-
rando a projectada elevação dos direitos de entrada sobre o café pro-
-posta pelo governo francez ao parlamento : "A questão do café se 
Tesume entre duas partes - o Brazil e o resto do mundo, tão pequena 
>é a importancia dos outros paizes pToductores de café para o debate." 

Não succede o mesmo com o assucaT, que as nações da Europa 
-produzem muito acima do OOUJ consumo, nem com os cereaes, que, por 
uma anomalia injustificavel, importamos grandemente do estrangeiro, 
nem com o fumo, principalmente o da Bahia, que seria melhor re-
-putado no mercado mundial, si fosse melhor preparado pelo lavrador 
e convenientemente seleccionado nos armazens de enfaxdamento . 

A Commissão pensa, pm·tanto, que a protecção ás diversas cul-
turas naciona.es não deve ser uniformemente dispensada . 

Til,ante as leis organicas das sociedades cooperativas agricolas e 
outras de caracter geral, que entendem com a vida. da lavoura, as me-
didas protetoras devem diversificar, conf01·me a situação de cada 
~specie de cultur·a. . 

Para o café o mal consiste principalmente no monopolio de facto 
que os intermediarias estão exercendo nas relações internacionaes dn 
commercio brazileiro, comprando por baixo preço ao prodUJCtor e ven-
dendo ao consumidor estrangeiTo por preço elev.ado, o que inspirou a 
um jornal francez esta sentença: 

"O progresso quer a suppressão dos intermediarias, que, em geral, 
são parasitas, vivendo á custa do productor e do consumidor . " 

Para o assucar o mal está na rotina da cultura e no atrazo dos 
apparelhos do fabrico. A lavoura de canna carece profusamente de 
estações agronomicas e campos de experimentação, onde os agricul-
tores aprendam a centuplicar as suas rendas, tirando da terl'a a ri-
queza saccharina .que ella póde dar á canna, e de tratados commer-
ciaes com as nações que não produzem assucar, a-ssumpto sobre o qual 
é deploravel a inacção dos nqssos governos! 

Para os cereaes a protecção consiste em elevar as tarifas aduanei-
ras, a despeito das reclamações transitarias dos interessados na im-
portação dos cereaes, appru:entemente apoiados na conveniencia dos 
oonsumidores . 

A' primeira categoria pertence ainda a proposta apresentada 
pelo illustre Deputado Sr . Frederico Bm·ges, autorizando o Governo 
a firmar contracto com Fernando Machado de Simas e Mauricio Sinke 
para o fim de comprarem e pagarem em moeda corrente e á vista 
todo o café de producção dos Estados de S. Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas, Espírito ·Santo e Bahia, destinado á exportação, ao preço fixo 
de 7$ por arroba (15 kilos), typo 7, de 8$ no 2° anno, de 9$ no 3° 
e nessas bases para os outros typos, nos portos de embarque, obrigan-
do-se a esses preços emquanto o cambio estiver de 10 a 14. 
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Os ·Contractantes ou proponentes pedem, como compensação dos: 
encargos que tomam a si, a garantia do juro de 6 % sobre o capital 
effectivamente empregad-o na compra do café mensalmente liquidavel, 
e o prazo de 10 annos para vigorar o regimen indicado. 

Como j.á foi expendido, a Commissão entende que a solução da 
crise deve ser promovida pela iniciativa particular dos proprios agri-
cultores, aggremia·dos em associações cooperativas, amparadas pelos: 
poderes publicas, e não tutelarmente por pessoas determinadas, a 
quem o Governo faça concessões egpeciaes, nos termos do projecto 
Candido Rodrigues, cuja approvação a Oommissão jâ propoz con-
junctamente com a emenda Tosta. 

Sómente no caso ·de não se apparelharem os lavradores em um 
ou mais syndicatosl agrícolas para se utilizarem dos favores da lei é 
que o Govemo poderá auxiliar emprezas commerciaes idoneas, ca-
bendo então aos proponentes, cujos intuitos tendentes ·a salvar a la-
voura a Commissão não contesta, o diTeito de pleitear junto ao Go-
verno a sua proposta. 

Segunda categoria. 
Entram nesta categoria üS projectos dos illustrados Deputad.os: 

Srs. Felisbello Freire e Henrique BoTges•, sobre üS quaes a Commis-
são dirá como. pensa em traços rapidos. 

O primeiro, do Sr. Felisbello Freire, autoriza a creação de so-
ciedades coopeTativas de credito agrícola, sendo uma central com séde 
nesta Capital, e outras nos Estados, sendo consideradas succursaes da-
central. 

P ara ·o eeu funccionamento ·desde já, emquanto O·S capitaes nãCJl 
affluem para as cooperativas, o projecto estatue que o TlhesoUJro N' a-
cionai emprestará á cooperativa central 25 mil contos ·a jurü de 3 '!'a 
annual, em parcellas trimestraes:, devendo o emprestimo ser amorti-
zado no prazo de 25 anno.s e começando a -amortização nó fim de cinco 
annos do funccionamento . da cooperativa. 

As cooperativas ·se encarregarão da venda de productos agrícolas 
dos associados, em consignação, mediante a commissã·o de 5 %, e 
não farão emprestimo sinão aos associados, sendo-lhes vedado fazer 
negocias .de caracter aleatorio. 

Evidentemente o projecto Felisbello consagra o pensamento capital 
da formação do credito agrícola, que é a cooperação mutua entre os 
agricultores, isto é, os agricultores associando-se para concederem-se 
mutuamente o ·credito de que precisarem, garantindo a solvabilidade 
da sociedade com suas entradas e a sua solidariedade, não applicando 
o capital social a operaÇões estranhas á industria agrícola .. 

A Commissão nota, entretanto, uma fal·ha, que é a centralização _ 
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Organizada a Cooperati;ra Central, oe beneficios que porventura 
-della promanem não se estenderão aos Estados, maximé aos longin-
·quos, e, quando ahi cheguem, não aproveitarão aos agricultores que 
demoram longe da capital, séde da succursal, e nem sempre serão 
e011 templados eom jus·tiça, imparcialidade e verdade os mais neces-
Bitados. 

A Commissão entende que a formação do credito agrícola deve 
iniciaT-se nos Estados por meio de caixas ruraes do typo Raiffeisen, 
-amparadas por uma ou mais caixas regionaes, alimentadas no seu 
inicio pelas eaixas economicas federaes e auxiliadas pelos governos 
!los Estados e da União . 

Pensa igUJalmente que os Esta.dos devem autorizar. a cr·eação de 
bancos agrícolas com certos favon:ls, cumprindo tambem á União 
fazer-lhes ·concessões, sendo uma dellas. o reforço de garantia de jm·os 
para as letras hypothecarias que os bancos emittirem . 

O projecto Henrique Borges <Jonsagra tambem princípios sãos e 
verdadeiros sobre as sociedades cooperativas de credito .agrícola e pro-
põe a reforma do Banco da Republica com uma carteira agricola, 
autorizando o Governo a mandar avaliar o capital exis.tente, podendo 
.elevai-o até 100.000 :000$ e concedendo garantia de juro de 6 %, 
isenção de impostos e privilegio de armazens alfandegados para seus 
depositas e entrepostos durante 30 annos. 

Estatue as operações que o banco deverá fazer pela sua carteira 
agrícola em beneficio da lavom·a, manda· crear agencias para a dü-
tribuição do credito agrícola nas capitaes dos Estados e determina 
as condições em ·que o banco deverá conceder o credito ás cooperativas 
.agrícolas. 

Como se deprehende da succinta exposição feita, o projecto re-
sente-se do mesmo inconveniente da centralização; não aproveitará 
:aos pequenos agricultores, nem mesmo aos ·abastados que não tiverem 
~elações com os dominadores da situação político-financeira. 

A Oommissão, limitando-se a fazer estas ponderações rapidas 
·sobre a distribuição do credito agrícola do centro para a peripheria, 
em um paiz de territorio tão vasto como o Brazil, aguard:a, o juizo da 
·Commissão de Orçamento, que é a competente para emittir parecer 
.sobre a reorganização .do Banco da Republica e o auxilio de 25 mil 
contos de réis dado pelo Thesouro N acionai ás cooperativas de credito 
agrícola. 

A' terceira categoria pertence o projecto sobre cooperativas agri-
;eola.s, já firmado pela maioria da Conimissão de Agricultura, que 
nelle concretizou as suas idéas relativas á organização das classes pro-
ductoras, e conseguintemente ao apparelhamento e á defesa perma-
nente da agricultura nacional. 

A Commissão, em Tapido esboço, explicará o seu pensamento. 
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Em nosso paiz os agricultores teem vivido até hoje realmente 
isolados, alguns agrupados em famílias, e todos esperando a solução do 
problema agrícola do Governo, a quem tornam responsavel pelas 
crises atormentado1·as. Por sua vez os governos, habituados a ser 
endeusados, considerados arbitros das situações afflictivas da lavoura, 
já não acodem aos reclamos feitos opportunamente pelas classes sof.:.. 
fredoras. Acre.di'tam facilmente que tudo marcha no m-elhor dos 
mundos e attribuem as queixas dos lavradores a uma especie de idyo-
sincrasia que, pervertendo o senso pratico. da lavom·a fal-a ver tudo-
com côres n-egras e o céo carregado de bo-rrascas imaginarias . 

O isolamento gerou a desconfiança reciproca, e a vida agricola: 
tornou-se uma verdadeira luta entre irmã-os, fazendo lembrar Eteocles 
e Polynice ! 

Em cada visinho o agricultor vê, não um-companheiro de profis-
são com quem possa trocar idéas, não um amigo com quem possa 
concertar planos, não' um auxiliar esclarecido e desinteressado com 
quem possa contar em um momento de crise arruina-dora, desalen-
tadma; mas um rival, um inimigo disfarçado, um mystificador, um 
visinho perigoso, que não perde occasião de expôr ao r idículo o com-
panheirü de profissão e intimamente se regosija do insuccesso, da 
ruina e das desgraças irreparaveis- do que lhe parecia fazer sombra. 

Vícios do velho regimen agrícola, cUJja vida era alimentad'a pel a 
escravidão, o egoísmo e a desconfiança penetraram fundo na educaçãcr 
das classes agrícolas . A escravidão desappareceu, mas os effeitos do mal 
ainda perduram, e é necessaria a acção energi-ca dos propagandistas 
e dos poderes publicas para se transfOTmarem os velhos habitos, der-
nür-se o edifício carunchoso da rotina, e levar-se aü espírito dos agri-
cultores a convicção de que o isolamento é, nos tempos modernos, em 
que as pro.Prias a-ssociações se concentram na Europa- e na AJ:nerica 
em comptoi1·s, cadefls e trust$ como um pantano pestilento, produz: 
a cachexia, o esgotamento, a morte; ao passo que a associação é como 
o ar oxygenado das montanhas, fortalece os pulmões, revigora Q orga-
nismo, res,titue a saude ao .corpo· e a alegria ao espírito, é a vida com 
o maior confort-o possível. 

E' mistér e.sfo-rço supremo- para fazer o lavrador comprehender 
qUJe a sua felicidade d'-ora em deante está na aggremiação, na iden-
tificaçãü de seus intere'sses individuaeSJ com os interesses de seus: 
companheiros de profissão, que a victoria de sua causa só poderá ser 
garantida quando elle e seus companheiros constituírem-legiões para 
luta rem -contra os -obstaculos da natureza e os inimigos da classe,. 
tendo como bandeira - A 'IJi'Yl.iáto pela ·vm. . 

Como dizia o Sr . Meline; em 19 01, em Epinai aos seus patrícios,. 
dirá a Oommissão aos agricultores brazileiros : "E' chegado para a 
agricultura o. momento de se . reorganizar corilmercialmente. E' sobre 
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este· ponto .q;ue ella se deve c0n centrar inteira e ne•ste tene:ao 0& seus. 
ali!Úg0s .se oovem reunir . " 

Os pr<:>~Hl:gandistas da regeneração agl'iaola pelo espirit0 ~e asso-
ci1açã:o, . pela <Ul<:>peraçãe mutua -dos pr0fissi0naes da agriau1tura e in--
àustria:s w r aes teem d:esenvolvide admiravel a.eüvidade e os congTessos.. 
agrieelas nã-e· cessam de -affi"Fmar peremptol'iame:ate que a "fu11daçã-o 
d·os syndioatos a:g:rric0las ligada á de ca,ixas locaes e region.a:es. de cre~ 
d,ito mutu0 agricola, fuRceienando como caixas de deposit0, fa-cilitam 
a constituição do capital agrícola", e mais ainda que "~ mistér que · 
os agricu1to<res em geral comprehendam as vantagens da uniã-o e coope-
ração como factores do- credito e elemento.s poderosos •de -organ-ização,. 
economica e 'bus.<]l_uem praticai-as cemo os unicos, reaes e segun0s com 
que elles àevem Cülí1tar mos' CJ.ias bons ou má<:>s que tiverem de atra-
vessar -os ÍE.teresses e destinos da lavoura". ( Oon.dus.ões 21 e 22 do-
O. N . de Agricultura . } 

Os intel'essad<:>s a todo o transe na conservação dos a:ntig0B- Ji.!itoldes. 
agrícolas, os q,ue descortinam a independencia do agricultor n0s syn-
dicatos agríc-olas que não são :aucleos de especulação, mas escolas de-
fraternidade, mutualidade, solidariedade, justiça e probidade, movem 
desde já campanha -contra a transformação agrícola do paiz., i.ns~nuan
do que os syndicatos são phantas.ias, nada valem sem a organização do 
credito agrícola, e procuram levar ao espírito secularmente descon-
fiado dos agricultores a duvida sobre a praticabilidade e profiauidade-
dos syndicatos. 

Tambem foi assim nos outros paizes, onde a cooperação mutua 
viceja hoje frondosamente, abrigando debaixo de sua somb:r:a os pro--
c1uctores agrícolas. 

"Parece11·ia que uma inst~tuição tão util deveria Jachar entre 
todos, sinão um apoio efficaz, pelo menos uma sympathia confessada. 

Mas em nossa sociedade o egoísmo por vezes, a ignorancia as· 
mais das vezes, vem embaraçar as melhores cencepções, retardar a sua 
pratica e suscitar difficuld<ades . . . 

Entre os adversarios ha dous grupos: uns rejeitam a cooperação· 
pura e simplesmente; ou,tros, mais claramente hostis, querem sanocio-
nar sua desappr-ovação por medidas .que teriam como effeito árruinar· 
a ic1éa coopeTativa, si esta idéa não nascesse .das necessidades1 sociaes 
como- o remedio nas·ce do excesso do prop.rio mal. " 

ES!ta ponderação feita por Louis Banneux em seu "Manuel Pra-
tiq_ue de la Oooperation" em relação á Belgica, applica-se a todos es .. 
pa1zes . 
_ · Tambem, entre nós, o. egoismo de uns e a ignor.ancia. de outros. 
hão de crear embaraços á marcha triumphal da idéa cooperativa, cuj.a 
prim~ira crystalização é o syndicato agrícola. 

Cumpre, portanto, ao poder pUiblico, que é o impulsionadior das: 
idéas novas, q.ue examin a, no seu conjuncto, a:s questões sociaes de~ 
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~aixo do ponto de vista do interesse publico, cercar de todas ·as garan-
tias e immunidades o syndicato agrícola, que é a fôrma mais simples 
de cooperação mutua, que é o germeli d'onde brota naturalmente a 
-cooperativa em todas· as suas modalidades, ainda as mais complexas. 

Si o isola:çnento é um mal e tem sidà até agora um obstaculo ~ 
prosperid-ade da classe agrícola; si o syndicato, nos termos da. lei de 
·6 de janeirà de 1903, é a fôrma mais simples e rudimentar de coope-
ração agrícola e ao alcance de todos os agricultores, sem exdusão dos 
-que vivem nas mais longili.quas regiões dos nossos sertões; si, como o 
Protheu da mythologia, o syndicato é da mais estupend·a flexibilid:ade, 
a daptando-se a todas as culturas e a todas ·as regiões agrícolas, como se 
vê no livro do conde_ de Rocquigny "Os Syndicatos Agrícolas.", o poder 
publico . não deve hesitar em prestigiar o syndi:cato, em constituil-o o 
-centro do movimento regenerador que se vae operando no paiz, em 
cereal-o de -concessões, immunidades e garantias especiaes, que com-
.pillam - os retardatarios a se aggremiarem para gosar das· vantagens 
syndicataes, sem prejuízo de sua independencia e liberdade de acção. 

Em França os syndicatos profissionaes são, na phrasé de W aldeck-
Rousseau, reputados estabelecimentos de utilidade publica e gosam de 
~avo"''e'S esfo!ciaes, porque os serviços por elles pr.estados, aproveitando 
aos syndicatarios, são de utilidade geral para o paiz. 

Os agricultores syndicatados não fiaam constrangidos. em sua 
hberdade; utilizam-se dos se.rviços dos syndicatos si estes lhes conveem 
e quando lhes conveem. 

Na exposição de motivos com que a Commissão ·de _,_'i,gricultura 
-precedeu o projecto que foi convertido na lei de 6 de janeiro de f903 
está escripto claramente o seguinte: 

"Todo lavra.do1· residente na circumsci'ipção .syndical ou tendo 
nella interesses agrícolas pôde entrar para ·o syndicato mediante pe-
quena cotização annual (10$, 5$ ou 2$) que geralmente não excede dP 
5 francos em França; si lhe convém, permanece indefinidamente na 
associação, si não acha bom o auxilio, retira-se quando quer, pagRndo 
sempre -a cotização do anno em que se retira • 

Si o ·syndicato funda uma caixa· rural Raiffeisen ou ;alguma coope-
rativa de producção OUJ consumo, o sacio não é obrigado a concorrer 
Jlara ellas, ·que ficam tendo responsabilid·ade propria, diversa da do 
syndicato, embora orientadas e influenciadas pelo espírito syndieal; 
mas, si no correr do tempo o socio se convence da utilidade dae 
'Úbras cooperativas, o seu direito de coopeTar é garan-tido". 

O projecto de cooperativas agricolas offerecido na discussão do 
·projecto de auxílios á lavoura pela Commissão de Agricultura gira 
em torno da idéa syndical, isto é, procura facilitar á lavoura a orga-
nização de suas forças e a defesa de seus intetesses economicos por 
meio de cooperati>:as de toda especie, inspiradas e orientadas pelas 
11.ssociações agrícolas denominadas syndicatos pela lei de 6 de janeiro~ 
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a exempio da lei frariceza, e que a: lei belga. denomina ·uniões 
agrícolas. 

O projecto contém as seguintes i:déas. fundamentaes: 
P, a determinação das normas ·legaes para a constituição ;de 

cooperativas ·de todas as modalidades, segundo os especimens conheci-
dos nos outros paizes, inclusive o Raiffeísen (arts . 1° e 12) ; ~ 

2a, a separação completa do syndicato agrícola das cooperativas 
por elle organizadas, de modo a não se ~de:m.tificarem as ·duas creações 
e não se confundirem as responsabilida·des, que fi~Cam sendo distin-
ctas. (art. 13); . 

3a, a reforma das caixas economrcas :liederaes no sentido- de lhes 
ser permittido empTestar os dinheiros dep.oBitad0'3 á!s cooperativas · 
de credito a:gricola median•te a garantia pessoal e solidaria dos asso-
ciíl!dos e sob rigo;rosa responsabilidade dos- resp.ectiv~s. admi:nistradol1es 
das caixas economicas (art. 15, 1§: 4°) ; 

4a, o auxilio- do governo por meio de emprestimos direc.tos ás 
cooperativas de credito regi<:m.aes regularmente organizadas e que es-
tiverem funccionando· com o fim de auxiliar a lavoura e impulsionar 
as caixas. ruraes na:s localidades (art. 16 )'; 

5\ isenção de direitos ou antes a reducção dos direitos de impor-
tação de 3 % ad vaZarem concedida aos syndicatos agrícolas e . coope-
rativas para machinismos, instrumentos para a lav~ura, á:rame farpa-
do, adubos chimicos.. carburetantes, desnaturantes para . o alcool, 
animaes l'eproductores, etc. (arts . 16, 17 e 18) que elles im.portarew. 

O projecto de ·cooperativas agrícolas, cuja critica pO:derá ser feita 
pelos competentes em uma nova discussão, des.tacando-se . do projecto 
emendado pa:ra seguir marcha separada, satisfaz em suas. linhas ge-
raes as aspil'ações da agricultura n acional, que reclama, desde o 0Qn-
gresso N acionai de Agricultura, uma lei especial que, ampliando as 
disposições do Oodigo O:ommerciai, facilite aos lavradores a organiza-
ção d.o credito agricola e de outras associações de cooperação mutua. 

Na impossibilidade de desenvolver min111ciosamente os argumentos 
que justificam o projecto, a 8ommissão reserva~se para fazel-o oppoT-
tunamente na ultima discussão, certa de que a Oamara não negará 
o seu voto ao projecto para com mais largueza estudal-o na discussão 
especial .. 

00·NCLUSÃO 

A Oommissão, á vista do exposto, é de pamcer que seJam ap-
provados: 

1 o, o projecto substitutivo do Sr. Oandido Rodrigues e outros com 
a emenda dos Srs. Tostla. e Christino Cruz. 

2°, o projecto de cooperativas agrícolas firmwdo pela maioria da 
Oommissão, sendo -de!lta·cado pal'a constituir projecto separado e ter 
nova discussão . 
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Sala das sessões, 20 de novembro- de 1903 .-lgrl){1}oio To~ta, presi-
dente-relator. - Ohri8ti.no Oruz. - R~bO'IJ.f,iOJP. , 'de Oaroalho. - Estacio 
Ooin~bra. - J ovin!iaoo de O.arv,alho. - Joaquim Teixeira Brand'ãO. --
Bulcão VianJna.-Bezerr~l Fon~enelle. 

N. 168- 1897 

O Congresso N acionai resolve : 
·Art . 1. o Para auxiliar as industrias agrícolas e pastoril haverá 

em cada Estado da União e no Districto Fe-deral um banco de credito 
I'eal, funda:do -so'bre o plano dos decretos ns. 169 A e 370, de 19 de 
janeiro e 2 de maio de 1890. 

As operações do banco estabele-cido no Districto Federal se es-
tend~rão tambem ás industrias connexws em tod!o o territorio da Re-
publica. 

Art. 2.0 E' fixado em 80.000 :000$ o capital maximo para a base 
da emissão das letras hypothecarias, assim distribuído : 

Para o banco do Districto Federal 15. 000 :000$000; 
Para cada um dos Esta:dos de Mina•s e S. Paulo, 7. 000 :000$000; 
Para, cada um dos Estados de. Pernambuco, Bahia e Rio de 

J aneiro, 5. 000 :000$000; 
Para o Estado do Rio Grande do Sul, 4. 000 :000$000; 
Para cll!da um dos Estados do Pará, Maranhão, Ceará e Espírito 

Santo, 3. 000:000$000; · 
Par.a .cada um d:os ·Estados do PiauJhy, Alagoas, Sergipe, Ama-

zonas, Rio Grande d·o Norte, P.arahyba, P•araná1 Santa C.atharina, 
Go:J~az e M.atto Grosso, .2.000 :000$000. 

Art. 3.0 O Governo Federal é responsavel pelo pagamento dos ju-
ros até 6 % d'as letras hy,pothecarias e pelo seu _resga.te, uma vez 
que os Esta:d<>s tomem igual responsabilidade :quanto ás letras emit-
üda·s em virtude do-s emprestimos realizados nos respectivos· territorios 
c oo .sujeitem ás disposições da presente lei, salvo quanto ao .banco do 
Districto . Federal, que terá a garaniia: directa e unica do Governo da 
União. 

Ar-t. 4. o Si dentro de dous annos da da.ta do regulamento expe-
dido para a execução desta lei, não fôr possível contractar com algum 
banco, em qualque·r dos Estados, não obstante a · responsabilidade ·as. 
sumida por estes, o serviço correspondente será feito pelo Bànco da 
Capit·al Federa1 ampli•ada pam elle a quota do capital que, na -di..s-
t;ribuição) pertencer aos Estados auxiliados, mediante contracto com 
o Governo do respectivo Estado, fundando para esse fim ·as necessa-
áas succursaes com carteiras inteiramente separad!lis da Central. 

Art. 5. 0 E' igualmente faculta1do ao banco do Di&tricto Fe.deTal, 
mantida a obrigação de fpndar .succursaes com earteir-as inteiramente. 
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separadas, incorporar a s1 um ou mais ba:ncos esta:duaes, mediante 
il ccordo das respectivas assembléas gerae'\, .devidamente homologado 
pelos Governos da U niã·o e do Estado onde tiver séde o banco incor-
~orando . 
• Art. 6.0 Os banoos de que trata esta lei serã-o, na Ca-pital Fe-
deral, aquelle com o qual o Governo da U niã:o contract·ar e em cada 
Esta:do o que .contra,ctar com o 'respectivo Governo, satisfeitos os re-
quisitos legaes . 

I§ 1.0 O prázo dos contra.cto.s com~ os bancos será uniformemente 
de 30 annos. 

'§ 2. 0 As operações effectu&dlas no regi:men e na vigencia desses 
contractos formarão uma carteira especial sob o titulo - Oartei1·a 
Garantida; todos os contractos de emprestimos assim celebr&dos de-
verão conter esta declaração, bem como todas. as letrâs hypothecarias 
d& respectiva emissão. 

Art. 7. 0 Junto á directoria de cada banco o Governo da União 
terá um ·Serviço de fiscalização ·com .as attribuições definidas em re-
gulamento, correndo as despe2las respectivas por conta dos estabeleci-
mentos banoarios. 

Art. 8.0 Oª bancos terão suas .sédes nas .capitaes e •ll!S succursaes 
ou agencias que ·ó governo do Esta·dio julgar necessarias nos mais 
jmportantes ·centros .agrícolas e pastoris . 

Art. 9.0 Os bancos poderão emittir letras hypothecaTias até o 
quintuplo do referido capital, a jurns até 6 %·, pagos seme&tralmente. 

Art. 10. Oada banco recolherá ao '.Dhesouro Federal, em apolices 
da divida publica nacional, 10 % no valor da emissão ·das letras hy-
pothecarias, que realizar, até o limite que lhe é permittido. 

T.aes apolices serão conservadas em deposito c-omo garantia ac-
crescida ás referentes a letra hypothecaria. 

!§ 1.0 O prazo do·s emprestimos hypothecarios não e:x:cederá de 20 
annoB, a juros não superiores a 8 % ao anno, , al~m dia commissã-o de 
1 % de a:dministração, tambem annual. 

Esse prazo .sei'á regula-do de modo que todos os emprestimos es-
tejam liquidados ao tempo da terminação dos contractos do.s re-
spectivos bancos. 

1§: 2.0 A commi.ss•ão de administração será computa·da annuRl-
mente ·sobre ú saldo devedor. 

Art. 11. O valor dos emprestimos nunca excedeTá a meta:de do 
valor dos immoveis ruraes e dous terços dos urbanos. 

Art. 12. Este maximo será elevado a 60 %, quand·o Se trataT de 
immoveis inscriptos no registro Torrens. O banco contra:ctante poderá 
promover, de accordo com os mutuarios, a inscripção dos immoveis 
que ·servirem 'de gJaranti·a aos empre.stimos que tiver I:ealizado, effe-
ctuando todos os trabalho.s necessarios por pessoal de sua confiança 
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e debitando ao mutuari-01 pela importancia dias despezas, que ser:á ad-
dicionad•a á sua divida hypo.the:ca.ria. 

Art. 13. Os emprestimos se effectuarão. tambem sobre penhor 
agrícola, podend·o os respectivos contractos ser feitos por escript.o par-
ticular. 

O prazo delles, porém, não excederá. de tres ailllas, uem os juros 
.se elevarão a mais cle 9 % . 

Art. 14 . As emissões de letras hypothecarias se effectuarão port· 
séries, mediante autorização do Governo Esta;dnal e approvação .do 
Governo Federal. 

Art. 15. Até onde permittirem os Ítlitdlos destinadJo,s a auxiliar a 
lavoura, o Thesouro Federal realizará emprestimos a oa:da banco sob 
.caução das letras b.ypottheearias por elles emitt~das no regi:m.en desta 
lei. 

Esses emprestimos terão por base a somma c-orrespondente ás 
séries cuja emissão fôr autorizad>a, guarda;rua eNtre estas a mesma. pro-
porção. 

Art. 16. Nos emprestimos a que se refeTe o artigo antecedente as 
letras serão recebidas •ao ,par; os juros serão de 3 %, pagos por se-
mestres- vencidos; seitdo de 20 annos o prazo de duração dos mesmos 
emprestimo:s. 

Art. 17. Para occorrer a estes emprestimos o Ga.verno Iangará 
mã-o: 

ra) da verba q.ue para o fim esipecial de. auxiliar á lav:oura fôr 
votada pelo Congresso ; 

b) da importanci:a total das ·prestações pag.as pe.I.o Banco da Re-
publi·ca do Bra:zil para amortização do seu debito, e da,s quo•t&& com 
que entrar-o mesmo Ban·oo par:a o T.he.souro, por conta dos juros e 
amortização dos emprestimos effectuado·s pe1a extincta carteira de 
bonus; , 

c) da metade do prorducto liquido- dos impos·tos sobre renda, que 
forem vota;d1os no -orçamento, que será applicada especialmente em au-
xílio-s á lavoura de cereaes e á indus-tri•a p·ast oril, no Districto Fe-
·deral e no.s Estados em que fôr .arrecadado. pelo mesmo processo es-
tabele-cido nesta lei para os auxilias geraes á lavoura. 

Art. 18. N•a insu.fficieitcia desses recursos para occorrer -a. taes 
em~·restimos, a juizo do Governo, fica o mesmo autorizado: 

a) a effectuar quaesquer operações de credito no interior e no 
exterior .até o maximo de cem mil contos de réis; 

b) -a admittir as letras hypothecarias emittid1as- pelos banco.s no 
regimen da presente lei, como gara-ntia d:e emprestimos nos termos da 
lei n. 2 . 5·65, de- 29 ·d'e maio de 1875, que vigo-rará elevado ao tripl-o o 
seu maximo .actual para o fim exclusivo da ,presente lei e nas condi-
çõe-s nella prescriptas; ,, :! , .!~ ;.lELiitN.d 
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c) a empregar os saLdos em dinheiro da•s seguintes origens~ 
Emprestimos dos cofres de o.rpM.os; 
Bens de defuntos, ausentes e do evento. 
Art. 19. Os juros das letras ·hypothecari as em caução no The-

souro serão por este recebído.s do banco mutuario e de suu. impo:r-
tancia deCLuzido,s o.s juro-s devidos pelo-s emprestimos realizados; o 
restante será convertido immediatamente em a-polices da divida pu-
blica, que serão averbadas em 'nome do mesmo hanco, com a -clausula 
de inalienaveis, para constituição de um fundo de garantia: de suas 
proprias letras emittidas no re.gimen desta lei. 

ATt. 20. Os juros <1as apolices dlo fundo de garantia serão tam-
bem convertidos em apolices para augmento eLo mes·mo fundo. 

Art. 21. Os bancos contractantes entrarão semestralmente para 
o Thesouro com a · importancia das letr as sorte•adas para resgate, 
sendo-lhes credita;da a importancia e_m cont·a de amortização, fican-
do-lhes, -porém, salvo o direito de amortizar em todo ou em parte o 
seu debito quando lhes convier. 

A importancia ·desta-s .amortizações semestraes, assim como a dos 
jl'l1'os pagos e quaesquer -quantias que forem entregues ao The.souro 
por •antecipação, serão applicadas ao resgate do papel-moedla. 

Art. 22. No fim d'O prazo dos contractos effectuados oom os 
bancos hypothecarins para execução da presente lei, e uma vez re.sg-a-
tacdas todas as letras emittidas. no seu regimen, das apolices que 
constituirem os fundos de garantia reverterá para o Thesouro numero 
correspondente á sotnma da,s differença,s de juros qne o Thesouro hou-
ver deixado de receber dura-nte a vigencia do contracto, computado o 
valor da apolice ao pa:r, ·e as restantes pertencerão ao ba.nco con-
tractante em plena proprieCLa:de. 

Pamgrapho unico . As apolices do fundo' de garantia que rever-
terem ao Thesouro serão, a juizo do Governo, ammlladas ou reemit-
tidas., sendo neste ultimo caso a sua importancia applicada ao resga-
te do papel-moeda. 

Art. 23 . As letras emittid!as de accordo com esta lei serão ad-
mittidas em todos os casos de fianca 'OU caução, em que a legislação 
exige garantia constituida em titul~s da divida publica 

Art. 24. Os bancos contr'actantes deverão promover a creaçã:o de 
caixas rumes de emprestimos e das sociedades cooperativ.as de que 
tr·ata o art. 25 desta lei, nos princip·aes centros1 -pl'loductore's .das 
respectivas ·circumscripções, de accordo com os governos estaduaes, 
obrigando-·se a empregar, de seu-s proprios recursos, a somma corres-
.pondente á quinta parte da importancia total dos emprestimo:S, que 
obtiverem -do Thesouro Nacional, em auxilias directos de capital para 
a fundação daquel1as cooperativas que se destinarem ao fim especial 
de fomentar e proteger a pequena lavoura. 
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Em relação .ao banco do Districto Federal, esta obrigação limi-
t.a~se ao territorio do mesmo districto e ·do Estado do Rio de J a-
neiro. 

Art. 25. E' permittida a constituição de sociedades coo.perati-
Yas sob a fórma . anonyma, de capital limitado ou i.Ilimitado, com 
responsabilidade solidaria limitada ou illimitada dos accionistas ou 
mutuarios, mediante as condições que se seguem e a que as mesmas 
ficam subordinadas: 

a) a estas sociedades são a pplicaveis as disposições do decreto 
n. 434, de 4 ,de julho de 18-91, que não forem incompatíveis com a 
índole das mesmas e com as resiricções do art. 46 do citado decreto; 

b) s.i a sociedade fôr de capital illimitado, deverá a administra-
ção communicar o nome do novo accionis.ta e o augmento de capital, 
para ser archivado na Junta Commercial; 

c) as acções destas sociedades serão nominativas e não serão 
de valor superior a cem mil réis (100$000); 

d) cada accionista terá sómente um voto p·ara deliberar nas as.. 
sembléas geraes; 

e) o accÍ.oi11ista que vender suas acções será· 1'18sponsavel até que 
as contas do anno sejam approvadas em -assembléa geral ordinaria; 

f) a admissão .de novo accionista se effectuará pela apresentação 
de tres ou mais accionistas, que se responsabilizem por sua hon01"1ll-
bilidade; 

g) o -accionista poderá ser excluído da sociedade e as suas acções 
tra.nsferidas a outro acci·onista, ou não, por deliberação da ·assembléa 
geral; · 

h) estas sociedades poderl.ão fazer emprestimos sobre proprieda-
des já exploradas: 

1°, por primeira hypotheca de immoveis; 
2°, IJOr penhor agricola, feito por escripto particular, sendo, po-

l'lém, necessaria .a inscripção no registro da comarca, para <1ue possa 
valer contra terceiuos; 

3°, por letras agrioolas, á ordem, em que se determine prazo 
fixo de vencimento, nunca maior de 12 mezes, lagar e quantidade de 
gene1·os a entregar, com a designação de sua qualidade, ou seu valor 
em moeda corrente. 

O mutuario que arceitar letras de valor excedente ás suas co-
lheitas, inco1trerá nas penas do art. 388 do Codigo Criminal; 

4'', por conta corrente garantida, por hypothcca, penhor e letra~ 
agrícolas; 

5°, por caução :de títulos de divida, garantidos pelo Governo da 
União ou dos Estados e wa1·r<ants; 

i) estas sociedades poderão receber em deposito dinheiro a juros 
e objectos de valor. 

Art. 26 . Todos os actos e contrados realizados no regimen da 
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presente lei ficam sujeitos á exclusiva competencia da jmlisdicção 
co1'nmercial e a sua execução judicial será summarissima, devendo 
para isso os E.sta,dos· adoptar préviamente nas .suas legislações as mo-
dificações necessarias. 

Art. 27. Os co.ntractos c9m estabelecimentos de credito real, de-
vidamente autOl'izados, poderão ser celebrados, qualquer que seja o 
seu valor, por documentos ou titulas particulares. 

§ 1. 0 Estes. documentos ou titulos serão eooriptos pelo secretal'io 
do estabelecimento d~ credito real, ou por outro ,official que pan1 
isso tiver sido designado pela administração, o qual será sempre o 
primeiro a assignar. Os dizeres e condições geraes desses títulos ou 
documentos, consoante •a disposição estatutaria dos estmhelecimentos 
de credito real, poderão ser impressos ou lithographados. As assigna-
turas dos que interviel'am no contracto, isto é, do·s contrah~ntes, ou 
pessoas a seu rogo, quando não souberem ou não puderem .assignar, 
dos seus procuradores e representantes legaes, e testemunhas, come-
çarão na linha immediata áquella em que findarem os dizeres, e serão 
reconhecidas por tabeHião. 

A resalva das emendas, entrelinhas ou rasuras que occorrerem 
deverá se:r feita no fim do documento ou titulo por extens·o e antes 
das assignaturas. 

§ 2. 0 Os titulas ou documentos serã·o, pelo menos·, em triplicata, 
Dous dos exemplares ficarão no estabelecim~mto, e ambos Serão en-
tregues ao mutuario. Poderá ser maior o numero dos exemplares, 
conforme o numero · dos outorgantes. Um dos exemplares destinados 
ao estabelecimento será sellado e servirá para inscripção, transcri-
pção ou averbação no Registro Hyp.othecario. Nos outros exemplares 
ee fará a declaração do pagamento do sello. 

Art. 28. Os titulas .dos cont1,actos assim celebrados serão, para 
todos ·Os effeitos, considerados como escripturas publicas, devendo 
conter· o.s requisitos essenciaes destas, como data e logar da celebra-
ção do oontracto, assignatura das pmies e das testemunhas, menção 
das procurações ( quan:d:o houver) e declaração de como o contracto 
foi lido perante as. partes e testemunhas e por todos Teconhecido con-
foTme ao estipulado. 

Art. 29. No regulamento que o Governo Federal expedir para 
execução desta lei, se1'ão determinados: o modo de tornar effectiva 
a res:ponsabilidade dos Estados e o da liquidação dos bancos que se 
tornarem insolvaveis; o processo da ·avaliação dos immoveis, da reali-
zação e entrega dos emprestimos, bem como do seu effectivo emprego 
~o desenvolvimento das propriedfl!des hypothecada3; o modo de ·disp:3r 
das proprieda,des a:djuclicad:as; t;ypo e emissão das letras hypotheca-
rias; a escriptur;ação dos lavradores e o rr•ais que necessario fôr para 
o bom desempenho e proveito d.a presente lei. O Governo estabelecer§. 
instl'UCÇÕes para os fiscaes e tamtem regras :para fundação das caixas 
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ruraes ou cooperativas, attendendo ás medidas convenientes para .o Í 0-
mento da pequena lavmn·a "e consolidará as disposições vig(mtes e qae 
forem applic;:tveis ao credito real movei, podemi'O decretar muitas 
até dez contos de Téis (10 :000$000). · 

Art. 30 . .Rêvoga·das .as disposições :em contrario. ____, Com r_.,stri-
éções. Comdlio da Fonseca, presidente. - Maüa Machado, relat-0r. 
BducLrdo Ramos. - Com l'estl'ieções, Alfred-o Pinto. 

N. 1 - O Oolilgresso Nacional ·decreta: 
Art . 1. o Fica autorizado o Governo a promover a valorização 

do erafé e o equilíbrio entre a offertta e · a procura desse genero. Para 
· isso, ·além de outros meios que considerar aptos, 

Bmendas poderá de accôrdo com os Estados productores de 
café: 

§ 1." Auxiliar, por meio de garantias de juros, subvenções, porcen-
tagens, augmento, reducção ou isenção de impostos, os s_yndicatos agrí-
colas ou emprezas commerciaes idoneas que tenham por fim: 

a) Regular o commercio do café brazileiro, gar,antindo-lhe um 
preç.o mínimo durante um prazo determina,do. 

A associação se o·brigará a est abelece.1· nos portos bmzileir.os de 
exportação de café os -armazens apropriados para Tecolhimento do café, 
podendo este ser vendido em leilões publicas e _pago em ouro ao cam-
bio do dia; 

b) fazer aetiva e constante propaganda do café para augmentar-
lhe o consumo nos actuaes mercados consumidores e nos que deverão 
ser abert0s fóra e dentm -do paiz. . 

A ·associação que a isso se propuzer se obrigaTá .a estabelecer es-
criptorios de amostras· de café b1·azileiro nos portos em que operar, 
registrando, com precisão, o movimento· commercial da mercadoria e 
fazendo · estatística rigorosa, com declal'lação· das procedencias; 

c) opera1' com o cre,dito -agrícola, por descontos e redescontos de 
letras agl"icolas e ·de letras ou ordens de lavnvdores; por emprestimos 
ou adeantamentos para custeio· das lavouras, com garantias de penhor 
agrícola ou mercantil, warrants e hypothecas. 

A associação que se. encartregar 'desse serviço estabelecerá succur-
saes e agencias nos Estados qlile assim o reclamarem. 
· §' 2. o O Governo fará estudar todas as condições dos nHll'cados 

COnsumidOl'eS. e dos paizes productores <fe café, para bem conhecidas 
seJ.'lC:i:n no Brazil. 

§ 3 . o Para garantia dos capitaes que se empenharam nas opera-
çõe,s ria feridas na lettra a do § 1 o, os Estados pro'ductores de café 
tomarão, para ·COm a União, e compromisso de ·'tributar os terrenos 
em que se fi'Zierem novas plantaçõeS; de café duraÍlte tres ann.os, pelo 
menos, bem como ·o de augment a14 -o imposto de exportação sobre -os 
cafés de inferi-ores qualidades, .conforine a c1assificação que fôr feita. · 
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§ 4. 0 Âf3 associações '(syndi'ca'tos agricolas ou emprezas commer-
ci-aes) ·contractantes ter.ão ra. ·seu carg0 as despezas com ·a fiscalização-
dos l'IElSpcctivos con.tractos. 

§ 5. '' O Governo fará, dentro ou fóra do p'aiz, as operações de 
credito que forem necessarias para a execução desta lei, obrigando-se· 
os Estados, pe:rla:ate ·a União e respectivamente a·os seus territor ios·, 
pelos compromissos que esta assumir para a fundação de estabeleci-
mentos de credito agricola nos mesmos Estad-os, assim como se obri-. 
garão os Estados productores de café pelos· compromissos parla. a valo-
rização e propaganda dessa mercadoria e pelo augmento, reducção ou· 
isenção do imposto de exportação·. '-

o§ 6. o A Governo expedirá -os regulamentos e instrucções que forem, 
necessaTios á execução desta lei, nos quaes fir.arão determinados os 
modos de tornar effectivas as responsabilidades dos Estado e do func-
cionamento e liql.lidação dos institutQs de credito, e suppressão das· 
succursaes e agencias dos E stados. 

§ \!.o O Governo podecrá, si julgar conveniente, crea·r e regulamen-
tar a tJolsa •do café, bem como crear typos nacionaes de café. 

Art. 2. o Iwvogam-se as disposições em coJ.íltrario. 
Sala das sessões, 5 d:e outubro de 1903. - A. Ca.?lidido Bodrigttws .. 

F'mncitsco Ma.Ua, c0m :restricções. - R eb01iÇtM de Carvalho. -
Azevedo J11 arques. - A.st'olpho Dntra. - Ribeiro Junqtwira. - Fmn-
cisco Bernardino. - Fern.ando Prestes. --Camillo Sonr•es Filho. -
José Lobo. - J esuino CarclO'so. - PatLl?:no 0Mlos. - Be1"na1'do à.e 
OampO's. - Alvaro de Carv<alho. - F•er1··eira Bmgm. - Anwlpho Aze-
vedo. - Fmncisco Romeiro. - Eloy Chaves. -- Antero Botelhp . --
Padua Rezendre. - V . M.a1scarenh.as. -João Lttiz Alves. -- Ca'!"Valho-
Brítto. -- Lamo1J..nier Goclofredo. -Estevam- Lobo. -~ BuetlbO de Paiva. 
- Car•los Ottoni. -- .José BoniJfac~:o. - A. Morei·ra 'da Sil,va. - Ber-
na1·do Mo?litBÍ'II"'o. - José Benf;lo Nogueir·a. - João O(lfrTos Teixei1·a 
Brandão. - Fi"deli.s Alves. - Lau1'indo Pitta. -- João Bap/Jista. · 
Julio Santos. 

N-. 2 - Art. 1.0 Pela presente lei podemJ ·ser consti'tuidas na· 
Republica sociedades cooperativas de credito· 1agricola. com o fim exclu--
sivo de auxiliar ·a l avoura por mei-o de emprestimo·s e de facilitar e· 
garantir outras oper.ações 'relativa.s á industriJa. -agricola. . 

§ Estas sociedades serão constituidas nos Estados da União, 
consideradas como succurs<aes da eooperativa central que se c<mstituirá. 
na Capital da Repu blica. 

Art. 2. o Os çapitaes neeessaTios a-o funccionamento dessas coope--
rativas .sã-o fornecidos: 

a) por depositos á vista eu ~ :prazo; 
b) JWr emprest<imos que puder contrahir; 
c) por operações de descont o ; 
d) .pe-r b:en.~fici0s de qualque1· outro ·recurso eventual; 
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e) pelo resultado da venda de pl'onuctos agrícolas de que se encar-
.regue a cooperntiva em consignação pelos seus associados; 

f) pm· entrada de dinheiro pelo Governo Federal e QS governos . 
. estaduaes a titulo de emptestimo. 

Art. 3. o As cooperativas eneartregam-se de vender em consigna .. 
ção os productos agric.olas., com a commissão de 5 %, adeantando aQs 
consignatarios o capital de qUJe precisarem" sendo elles preferidos nos 
-emprestimos a realizar-se. 

Art. 4." O capital entrado para a cooperativa pefo Thesouro Na-
·cional, a titulo de emprestimo, é de 25.000 :000$, feito em parcella~ 
trimestraes . 

. § Esse capital rJenderá o juro de 3 % annualmente e será amor-
tizado no prazo maximo de 25 annQs. 

§ Essa amortização começará no fim d·o quinto annQ do func-
.cionamento da cooperativa. 

Art. 5. o O emprestimo feito pelo Govemo será garantido pela 
solidariedade de 1. 000 socios, com ent11adas annuaes, os quaes consti-
tuirão os socios .da primeira serie da cooperativa. 

Art. 6. o Os emprestimos serão feitos sobre cauções, warrants, 
hypothecas, consignações de productos agrícolas e outros ti'tulos de 
.-credito. 

Art. 7. o Fica prohibid·o á sociedade fazer qualquer negocio de 
,caracter aleatorio, só po.de11do fazer emprestimos aos seus associados. 

Att. 8. o Os estatutos 1-egnlarão todas as questões relativas aos 
deveres do conselho director, do wnselho fiscal e da assembléa para 

{) Tegu1ar fun c~ionamento da cooperativa . 
.Art. 9. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das · sessões, 5 de Qutubro de 1903. - Filisbello Freire. -" 

'Oliveoira V alladã.o. 
N. 3 - O Congresso N acionai ·decreün. : 
.A.rt. 1. o Ficam acceitas as obrigações e condições constantes da 

proposta apresentada em sessão 'de 9 de setembro do corl'lente anno, 
para valorização do café e so.lução d'a crise da referida lavoura com a 
;altemção .seguinte: 

Paragrapho unico, O preço basico para o typo 7 será de 8$ pot: 
arroba no segundo anno e de 9$ no terceiro e nessas bases pare. os 

-outros typos, emquanto o cambio permanecer entre 10 e 14 d. e relati-
vamente para QS cambios abaixo de 10 e acima de 14 d., de conformi-

<da.de co111 as demais ~audições estabelecidas na proposta . 
.Art. 2. o Fica Q Governo autorizado a firmar o contracto com 

.aquelles proponentes, no prazo mais b1~ve possível. 
Sala das sessões, 10 de outubro de 1903. - Frerlervoo Bo?'{f'es. 
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N. 4 - O Congresso N acionai decreta,: 
Da valorização do ·café e outros productos da lavoura na~ionul 

e industrias ruraes. 
Art . 1. o O Governo promoYerá a valorização do café e outros 

productos da lavoura nacion,al e in'dustrias nn·aes pela sua venda di-
recta nos mercados consumidores, em grosso e a retalho, melhoria no 
reu preparo, acondicionamento e transporte, propaganda para desei-1-. 
volvimento do consumo e pelos outros meios semelhantes que julgar 
.adequados, podendo para isso: 

,a) conceder, por prazo não excedente de dez annos, garantia de 
juros, subvenções, premios, reducção ou isenção de fTetes e impostos, 
conforme julgar mais conveniente aos syndicatos ou associações co-
ope·rativa:s constituídas por pl'o.fissionaes da agricultura ou das indus-
trrias mraes, firma·s, sociedades ou emprezas commerciaes e sociedades 
anonymas que a tal se propuze:·em, preferidos sempre os primeiros.; 

b) manter a publicação do boletim quinzenal, com a mais ampla 
~istribuição no paiz e no estrangeü1o, contend·o todas as informações 
-e estatiRticas necessarias para o exacto conhecimento dos mercados 
productores e consumidores e para o desenvolvimen-to da agricultura, 
~ industria.s correlativas na-cionaes ; 

c) estabelece-r typos nacionaes do café, discriminando-os po1· 
Estados: 

d) ~bter dos Esta.dos a tributação dos typos de café inferiores, de 
modo a impedir 'gradualmente sua. exportação. 

Art. 2. o Pa1~a execução do· clisposto no artigo antecedente o Go-
verno poderá despender até o inaximo de 5. 000 :000$000, annualmente . 

.A:rt. 3. o Revogam-se as disposições ein contrario. 
Sala das sessões, 20 de outubro de 1903. - Henrique- Borge-s. 
N. 5 - Onde convier -: 
O Congresso N acionai decreta: 

TITULO I 

CAPITULO UNICO 

Dos Syndit'ét 1os e Coopemtivas d'e credito .agricola 

Art . 1. o As associações cooperativas de producção de consumo, 
de compra e venda, de benefi.cencia, assim como as coop~rativas de 
credito, consútuidas po:r profiss.ionaes da agricultura e das industriaa 
ruraes de qualquer especie, com •) fim exclusivó de promover o custeio 
~ a defesa de seus interesses, est11dar e melh01;ar as condições economi-
cas da }Jro-ducção e do respectivo consumo, reger-se-ão pelo decxeto 
n. 9'79, de 6 .de janeiro de 1903, no que lhes fôr -applicavel. 
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Art. 2. o E stas associações., .quer sejam exclusivamente de credito~ 
quer reunam a estas outras iuncções cooperativas, dnve1'ão consigna1· 
em seus estatutos: · 

a) que os socios .são igualmente soJi.dario:s pelos compromissos 
contrahidos pela associação; 

b) qual a natl,reza da .responsabilidade solidar'ia dos socios, . si 
illimitada, ·si limitada, estabelecendo neste ultimo caso o limite maximO' 
dessa r esponsabilida:de; 

c) que nenhum socio poderá retirar-se da associação sem pT:évio 
aviso, com tres mezes de antecedencia, ficando entendido que sua res-· 
pons.abi1idade não cessará ..emqnanto não forem liquid&dos todos os 
compromissos da sociedade contrahidos até o dia de sua exoneração i 

d) quaes as condições de admis:são, eliminação dos socios, que de-
veTão ser profissionae.s da la>"oura ou das industrias ruraes, não de-
ven·d·o a situação de fortuna ser condição de &dmissão; 

e) que as dir'Cctorias não serão Temuneradas, ·podendo sel~o, en-
tretanto, o caixa, que, em qualquer caso, deverá sempre prestar fiança 
equivalente aos interesses sob a sua guar.da; 

f) que a a-ssociação não poderá operar fóra de sua circumscripção, 
que será limitada ao districto ou município, não podendo em casG 
algum ir além desta ultima circumscripçiio; 

g) que a ·assoei ação tomará por emprestimo, com a garantia soli-
daria de todos os so·cios, os capitaes de que carecer para fornecer erri-
prestimos aos mesmos socios, de accÔ1"do com suas necessidades ruraes; 

h) que a associação, c_9.m a responsabilidade sohd:al'Ía de todos os 
seus socios, exercel!á dentro de sua circumscripção as funcções de caixa 
ec.onomica, recebendo, em conta col'l'ente, depositos desde 1$000 at& 
o maximo que limitará: . . ' 

i) que não poderá ella, em Cf!So algum, dis·tribuir dividendos, de-
vendo · a joia de entrada dos s.ocios, si fôr estabeleci·da esta contribui-
ção, assim como todos os lucros apul~ados, ser levados á conta do fundo 
de reserva; 

j) que, attingindo o fund.o. dü reserva á importancia que satisfaça, 
por si só, ás necessida•des dos associados, dispens•ando, em consequencia, 
outros compromissos além .dos resultantes dos depositas pT'ovenientes 
de sua circums·cripção, os lucros líquidos Tealizados deverão -ser appli-
cados em obras de utilidade para a mesma circumscripção, taes com(} 
escolas, estradas, abastecimento cl'agua, illuminação, etc.; 

k) nenhum emprestimo poderá a associação fazer sem .as necessa-
rias garantias e sem qu€ o mutuario em sua solicitação declare expreS-
samente qual o destino a d:a1·-lhe e quaes os recursos de que ·dispõe-
para salclal-o no prazo fixado ; 

:z) que os emprestimos iWB soci{)s não poderão ser por prazo mai01· 
de Uln a uno, pelo ·menos emquanto o fundo de reserva so·cial não fôr 
sufficiente para independente . de emprestimo att;ende1., ás transacçôes 
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normaes da associa<}ão; tod•avia, este praz.o de emprestimo poder;i se1· 
pro•rogado por mais um anno, nos casos de força maior perfeitamente 
compr•ovados, si o mutuario reduzir seu debito d~ 50 %; 

m) nenhum emprestimo será realizado sem a necessaria garantia, 
.que deverá consistir em hypotheca, penhor, fiança ou endosso de uma 
ou maia firmas de reconhecida idoneidade, confo1"me a i:p1port-ancia do 
mesmo emprestimo ; 

'!") que, no caso de dissolução ·da sociedade, que deve ser prevista, 
o fundo de reserva, liquidados os compromissos soci1aes, será recolhido 
ao Thesour'o do Estado respectivo, que o :restituirá com o juro de 3 % 
a outra associação que, com os mesmos intuitos, venha a se fundar na 
circumscTi pção . 

. Art. 3 . o Na prohi:bição ás associações cooperativas de distribuir 
dividendos-, não estão eomprehendidas as bonificações distr'i.buidas pro 
rata da importancia das compTas e das vendas feitas pelos respectivos 
socios e que constituem um elemento das cooperativas de producção 
de compra e de venda. 

TITULO II 

CAPITULO I 

Da reorgan.ização do Bwnco da Repubilica 'do Brazil e cr:e·a~ã.o d;,a car-
téim especial de cr;edito a.gríico'la 

Art . 4. o O Governo fará avaliar o capital do Banco da Republica 
do Brazil e promovel"á a su a reorganização para o fim de h abilitai-o 
a prestar ao commercio, á industria e especialmente á l avoura nacio-
naes os 1·ecurs.os de capital e credito de que necessitam, de accõr!dü com 
as seguintes dis.posições·: 

a) o valor nominal das acções emittidas será reduzido ao do c-api-
tal real verificado ; 

b) o capital do banco serú elevado, até o limite maximo de 
100.000 :üOO$, á medida que o Governo julgar conveniente; 

c) o banco terá uma carteira especial de credito agrícola, <1istin-
cta das demais, constihüda com a parte do capital accrescido que fô:r 
determinada pelo Governo e destinada exclusivamente ás seguintt)s 
operações : I - a emprestimos po1· meio :de contas correntes, ou po1· 
letras, a prazo nunca maior de dóus annos·, aos syndicatos ou coopel·a-
tivas ·de credito agrícola (bancos regionaes, caixas ruraes, etc.) ; II -
a emprestimos sobre wa?1rarvfi'i e desconto de bilhetes de mercad.orias, 
Tep1·esentativos de productos da agricultura e das in<1ustrias agrícolas; 
III - a emprestirri.os por meio de contas correntes ou letras a prazo 
nunca maior de um .anno, e mediante hypotheca, penhor agrícola ou 
caução a :prazo nunca maior de trez anngs, a l avradores ou indus-



~ 182-

triaes agrieolas, residentes em nmnicipios onde não houver syndicatolf 
ou cooperativas de cre·dito agrícola, declarando préviamente o mutm.t-
rio qu::tl o destino a d-ar ao emprestimo e quaes os recursos 
com ·que conta para sa1dal~o no prazo fix&do; IV - á venda 
nos mernados nacionaes, por conta dos respectivos proprieta-
rios, e mediante commissão, dos productos que lhe forem consignados, 
para o que poderá estabelecer armazens e depositas; V - á exportação 
e vend'a nos mel,cados estrangeiros, por conta dos interess&dos, dos 
productos da agricultura e das industrias agrícolas, podendo pa"ra isso 
crear agencias nesses mercados, eobrando de tudo a res·pectiva com-
missão; 

d) o Banco terá agencias da carteira de Credito Agrícola em 
todas as capitaes dos Estados; 

e) o banco manterá onde julgar conveniente, nos mercados nacio-
naes e estrangeiros, .o serviço de úxposição e propaga·nd·a dos productos 
da agricnltura e das industrias ruraes, custeadas pelas subvenções ~ 
auxílios que para esse f,im lhe forem fo:rneci•dos pela União e pelos 
Estados. 

Art. 5. o U 1+?-a vez terminado o resgat€ das inscripções emittidas, 
passará a sua administração a ser feita por dons directores· eleitos 
pelos accionistas, sob a presidencia de um delegado do Governo, cóm 
os vencimentos fixos que lhes forem taxados. 

CAPITULO II 

Dos favo?·es concedidos a.o banco 

Art. 6. o O banco, uma vez reorganizado, gosará P:Or espaço de 
trinta annos: 

a) de garantias ·de juros de 6 % sobre o capital effectivamente 
realiza·dú; 

b) de isenção de sello e de outros quaesquer impostos cobradoS' 
pela União; 

c) ele privilegio de armazens alfandega:dos para seus depositas e 
entrepostos. 

CAPITULO III 

Das obrigações do banco · 

Art. 7. 0 O bflnco não poderá cobrar taxas superiores a: 
4 % nas co:atas coTrentes l:l bertas aos s.yndicatos e cooperativa·s 

de credito.j 
6 ~1, nos adeantamentos sobre warranfs ou descontos de lettas doa 

mesmos syndicatos e cooperativas; 
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8 % sobre os emprestimos a agricultDres, na fôrma da letra c, 
n. 3, do art. 4°. 

Art . 8. 0 Nas vendas, quer no interior, quer no ext-€ri•or do paiz, 
o banco não poderá auferir outrás lucros s1ém de ·sua commissão, que-
nun(}a será maior de 3 %, revertendo para DS committentes todas aso 
vantagens da operação. 

Art. f). o Si os lucros li qui dos do banco em dons semestT'es succes-
sivos exeed-erem de 7 %, será elle o-briga.do a reduzi:r proporcional-
mente as taxas estabelecidas no art. 7°. 

CAPITULO IV 

Das coooiçÕ(}S cle credito ás c.oóperativas 

Art. 10. As ins.tituiçõe:s de credito agrícola que em seus est·atutos 
preencherem .as condições expressamente exigidas no art. 2° da presente 
lei, sejam quaes forem as ·suas designações (.syndicatos, cooperativas, 
bancos regionaes •ou populares, -caixas ruraes, etc), poderão gozar das 
vantagens de credito por ella;s concedidas, uma vez que o requeiram ã 
.:~dministração .do banco ora reorganizado, fazendo acompanhar o re-
querimento dos seguintes documentos: 

a,) cópias authenticas dos estatutos, da relação nominal dos socios 
'" da acta d-a installação ·da sociedade ; 

b) certidão do official do registro de hypothecas -da Oamara de-
ter a associação preenchido em seu . ·cartorio as formalidades exigid-a·s 
por lei·; 

c) prova •de que, pelo menos, cinco de seus .socios inscriptos po.s-
~uem, livres e desembaraçados de qualquer onus, immoveis agrícolas, 
dentro da circumscripção social, cujos valores, tomadas por base as 
operações do ultimo anuo, excedem o dobro do valor do emprestimo· 
~olicitado. . 

Esta prova será ·acompanhada de documentos authenticos (es-
eriptura, certidões de impostos pago F, etc.), indicando •a extensão ter-
ritorial da proprie·dade, natm·eza de .suas bemfeitorias e outros ele-
mentos constitutivos de ·seu valor. 

·P.aragrapho unico. O hanco, depois de examinar •a :petição e jul-
gar das garantias apresentad-as, concederá o ·credit-o pedido, ou ne-
gal-o-ha até nova prova, si forem insufficientes ou não provadas as 
garantias offerecidas. . 

.Si, porém, a •associação não se conformar com esta ultima deci-
sã-o, poderá recorrer para o Governo, por intermedio do Tribunal de 
Contas, que, em pareceT fundamentado, si julgaT de justiça a preten-
ção, poderá aconselhar o Governo a que ordene ao banco a concessão de 
credito solicitado. 
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ATt. 11. Emquanto ex:istirem relações de credito dá associação 
·com o banco prestamista, a ·administração daquella deverá remetter se-
mestralmente a este a rel ação ·cto:s socios .admittidos e exclui-dós duran-
te o semestre, bem como cópia. aclthentica das a:cila;s das ·sessões em que 
.se derem •alterações na mesma administração ou em .seus estatutos.. 

Art. 12. Du1·ante ·a vigencia de seus ·Contractos com o banco, as 
.i\ssocia:ções cooperativas ficam sujeitas á fisca'liZtação do Go.verno, que 
poderá fazer inspeccional-as pa1~a julga1' de suas. condições financeir:as 
-e de sua acção economica . 

Âl;t. 13. Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das se·ssões, ~O de outubro ~ 1903. - Henrique Borge.s. 
N . 6 - Ao art. 1°, 1§, 1°: - lettra a.: - Supprima-se . 
Ao mesmo artigo lettr,a c: - Supprimam-se as palavras: - e por 

.descontos e redesconto:s etc., .até o fim. da alinea. · 
Ao mesmo artigo, J§ 5°, após ·a•s pala.vras: - para execução •desta 

lei, diga-se: - excluida a emissã0 do papel-moeda. 
iS·ala das sessões, 8 ·de outubro-de 19@3. - Oalogem~S . 
N. 7 - Ao :§ 1 o do art. 1 o do pl'ojecto dos ISrs . Gan<lli!do Rodl'Í-

gues e outros: z 
Accrescente..se depois das palav11as - empre21as comrneTciaes ido-

neas, o seguinte : 
Na falta :abso~uta de syndicatos agrícolas, organizad!os •de a:ceord-o 

-e.om a lei de 6 de janeiro ·de 1903 e ,praticamente ·apparelha:dos ... 
{O mais como está no projecto) . 

•Sala das sessõesf 16 de outll'bro de 1903. - Ignacio Tost'a. - CfhriJs-
iino C1-uz. 

N. 8 - •Si fôr .approv.a:do o substitwtivo do 1Sr. Gandido Rodri-
gues e outros - eliminem-se Q § 3° da lettra c do art. 1°. 

Sala das sessões, 22 de outubro ·de 190-3. - Bricio FiCho . 
N . 9 - •Si fôT approvado o substitutivo do ,sr. •Candido Ro.dri-

_gues e -outros - eliminem-se no I§, 1 o do .art. 1 o, as paJavras: - au-
_gmento, reducção ou isenção de impo-stos. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1903 . - Bricio Filh'o. 
N . 10 - Ao substitutivo apresentado pelo Deputado Canàido 

.Rodrigues : · 
Ao 1§. 3° do ·art. 1 o - d>Erpois da.s palavras: - durante tres annos, 

_pelo meno.s - accreseente-se: - verificado 'que· sejam o excesso de pro-
ducção sO'bre o consumo e o accrescirno de plantações em proporçã:o su-
perior ao augmento ·do consumo. 

Sala das sessões, 6 de outU'bro de 190.3. - Ri.bf!iro Junqweira. 
N. 11 - .Accresci:n:w ao substitutivo do Sr. Cand-ido Rodrigues : 
Accrescente-se ·onde, convier : 
I§ 8. o O Governo po.derá .deape111der até .(i ·quantia ·d'e 600 :00'0$ em 

.nuxilios aos syndicatos ~agricolas já organizados e aos que se organiza-
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r0m no paiz, dentro dos seis mezes contados da data -da_ promulgação 
da presente lei . 

,~ 9.0 Estes auxilios .serão distribuídos a títulos de premios de 
1 :000$ a 10 :bOO$, .a cada syndicato agrícola; organi2lad'o de aQcord.o 
com a lei em vigor e com o disposto no paragrapho anterior, segundo a 
importancia de cada um . 

!~ 10. Só terá direito -a premio o primeiro syndicato agrícola orga-
n.izado em cada cidade ou vill a , cuja população urbana seja pelo me-
nos de 4. 000 habitantes. 

,§ 11. Cada syndicato ·agrícola, para o recebimento do premio que 
lhe fôr destinado, provará: 

a) que funccion.a regularmente, pl!eenchendo os fins a que .são deS-
tinados; 

b) que subvenciona, pelo menos, um jornal local diario ou não, 
que trate principalmente dos interesses da cl&sse ag:ricola, mostrando 
as . vantagJens que resultam para elle da organização .syndicataria no 
pa1z. 

Ao I§ 5° accrescente-se: 
E pela metade dos ·a.uxilios pecuniarios de que trata 0 §· 8° desti-

nados· a titulo de premios aos syndicatos agrícolas. · 
1Sala da.s sessões, 9 de outubro de 1903. - Rebouças de Carv-alho. 
N. 12 - Art. 1.0 As sociedades coope1·ativas, organizadas pelos 

syndicatos 1a.gricolas, que poder,ão ) ser -anonymas, em nome collecti v o 
ou em commandita, são regidas pelas leis que regulam cada uma destas 
fórmas de sociedade, com .as modificações estatuídas na presente lei. 

Art. 2. 0 São cara-cterísticos d:a.s sociedades cooperativas: 
a) a variabilidade do capital social; 
b) a não limitação do numero dos -soei os; 
c) a incessibilidade ·das a-cções, quota-s oú' pa.rtes-a terceiros estra. 

nho.s á sociedade. 
Art. 3.0 As socieda-des cooper·aüvas devem fazer preceder a sua 

firma ou discriminação so-cial das palavras "Sociedade cooperativa 
<1e responsabilidade limitada ou illimitada", conforme esta fôr em to-
dos os seus actos . 

Os a:dministradores, -socios ou não, sómente serão responsaveis 
nos limites do ffil 3:nd·ato que receberem. 

A responsabilidade dos socios será solidiaria ou dividida, inçlefini-
da ou até á concurrencia de certo val-or, -conforme determinarem os 
estatutos. 

Paragrapho unico. -Os que tomarem parte em um acto ou opera-
ção social em que se occulte a declaração :de que a .sociedade é coope-
rativa, pode'rão ser ·declarados pessoalmente responsaveis pelos com-
promissos contra'liidos pela s-ociedade. 
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Art. 4.0- As soci:ed,:a-des cooperativ-as se podem constituir por es-

t.riptura publica ·ou por· deliberação ·da assembléa geral dos sÓcios. 
Art. 5.0 O ·acto constitutiv-o d·as sociedades deverá ·conter, sob pena 

d.e nullidade, o seguinte: 
1 o, o numei·o preciso dos socios ·fundadores, que nunca será in. 

lerior a .sete; · 
2°, a -denominação e fómra da sociedade e sua séde; 
3°2 .o seu objecto; 
4°1 a responsabilidade assumiC1a pe1os -socios; 
5°, o modo -d~ administração; 
6°, o mínimo do capital social, quando a sociedade fôr de capi--

tal, e a fórmá por que este é ou será ulteriormente ·constituído, sendo 
,permittido estipular que o pagamento seja feito po.r quota·s semanaes, 
mensaes ou annuaes e ca-da socio entre com uma joia destinada a 
constituir o fundo de reserva; · 

7?, ü modo de aclimissão, demissão e exclusão do-s socios, e àS con-
dições de retirada das entrad·as .ou pai-tes. 

go, os caso.s de dissolução e fórmas de liquidação; 
9°, o modo de constituição do fundo de reserva e o seu destino nas 

liquidações depois de satisfeito-s os compromissos sociaes . 
. Art. 6. 0 Os estatutos das sociedades, -além d-os requisitos fundamen-

taes de que tra,ta ü -artigo anterior, indicarão·: 
1°1 a duração da socie_dade, que não excederá ·de 30 annos; 
2°, os direitos dos .socios, o modo de convocaçãü da assembléa geral, 

a maioria requerida para a valida-de das deliberações e o modo da 
votação; . _ 

3°1 a Tep.artição d!os lucros e perd1as. 

Da pt~biJicidade e ga·rantia de te1•ceiros 

. Art. 7. 0 As sociedades cooperativas, -qualquer que seja ·a sua na-
tureza e fórma, só poderão funccionar validamente de-pois de ,preen-
cherem as formalidades segúintes: 

1 o, depositar em duplicata na Junta .Commercial, onde houver, ou 
no registro das hypo}hecas da circumscripção da- séde da sociedade, 
exemplares dos est·a.tuto.s e listas nominativas dos socios, d·o que será 
dado recibo incumbindo ao official do TegistTo remetter, por interrne-
dio do juizo commercial, cópias á Junta Oornmercial na capital do 
Estado; 

2°1 renovar .semestralmente na época marc·8Jda pelos estatutos o 
' deposito da lista <Los .socios e as alterações que houverem soffrido os 

est-atutos. 
3°, remetter igualmente, par.a o mesmo fim de que trata o n. 1, có-

pia da acta de instaHa;ção d:a sociedade, deYendo esta declarar o valor 
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total das quotas subscripta,s, a existencia em caixa .das importancias re-
colhidas por conta dellas, e .assignada tão ·sómente pela administraçãQ, 
eleita ou escolhida, unica responsavel pelas affirmações do seu con-
teúdo e sujeita .a penas, no caso de fraude, de 200$ a 2 :000$, impos-
tas pelo juiz commercial ; ' 

4°, publicar no jo:rnal official o Mto constitutivo e .as modifica-
ções que nelle se operarem. 

Do livro we registro 

Art. 8.0 ~oda a sociedade cooperativ·a terá em sua séde, sob 'à. 

guarda da administração, um livro, sempre patente, no . qual será lan-
çado, além do acto constitutivo da sociedade, o seguinte: 

1", o nome, oognome, profissão e domicilio dos socios; 
2°, ·a data da sua admissão, demissão ou exclusão; 
3°, ·a conta corrente ·dias quantias entregues ou retiradas por cada 

um. 
Este livro será aberto, encerrado, numerado e rubrica.do pelas jun-

tas commerciaes, onde as houver, ou pelo juiz c·ommercial nos outros 
lagares. . 

Art. 9.0 Os so'Cios receberão titulos nominativos contendo, além 
do contracto social, as declarações relativas a cada um, assignados por 
elles e pelos l'epresentantes da socied,ade. 

I§ 1.<> A admissão d.a so-cio verifica-se mediante sua assignatura no 
livro, precedida da data deante d'o nome. 

l§ 2.0 A demissão do rsocio se faz por averbamento lançado no res-
pectivo titulo nominativo e no livro, á margem do nome, assignado pelo 
demissionario e pelo representante da socieda·de. 

Quando este recusar •averbar a demissão, o so·cio recorrerá á notifi-
cação judicial, livre de sello. 

1§: 3.0 A exclus.ão do socio, que só poderá ser declarada na fórma 
dos estatutos, .será feita ,por termo escripto pelo gerente, que relatará 
todas ·as circumstancias do facto, .a transcreverá ·no livi·o do registro e 
remetterá, sem demora, cópia, registrada pelo ·correio, ao excluido. 

· Art. 10. O socio demissionario .ou excluído e, em caso de morte, 
fallencia ou interdicção do sacio, os herdeiros, credores ou curadpres 
não poderão requerer a liquidação social. 

·P:aragrapho uni co. Teem direito ,: 
la) o socio demissionario ou excluído a retirar, sem preJmzo da 

resEonsabilidade que lhe competir, conforme o ultimo balanço do anuo 
da ·demissão ou exclusão e ·a sua conta corrente, não se computando no 
capital o fundo de reserva, a que só tem direito, exclusivo e absoluto, 



€! soc!edacle, qualquer que seJa a sua pToced'encia - lucros ou donati-
vos; 

/;) os herdeiros - a re ooberem a par te e a conta corrente, na 
.fôrma da lettrá a, podendo ficar subrogados nos direitos sociaes do 
.fnllecido, si, de ·r,ccordo com os estatutos, en tr arem para a sociedade; 

c) os credores pessoaes do socio fallido - a receberem os juros 
e os lucros que couberem ao devedor, e a sua parte sómen te depois da 
dissolução da socied ade ; 

cl) os Clm::tdores dos sqcios inierd.ictos - a optarem pela retira-
da ou pela continuação do.s seus curatellados na sociedade, nas con-
dições das lettras a e c. 

Ar.t. 11 . O valor nominal de cada acção ou quota, que será no-
min·ativ.a, 11ão poderá exceder de 100$ e ninguem subscreverá acções 
ou quotas que excedam de cinco contos. As acções ou títulos são in-
rrum±'eriveis., sdvo autorização da administração ou da assem'bléa ge-
ral, conforme prescreverem os estatutos, e sómente depois de completa-
mente pagas . . 

Art. 12. Cada socio só tBrá um voto, qualqueT que seja o numúo 
cie su as acções e não· poderá representar, por procuração, mais de um 
socio. 

Do c1·edito agrir;oha 

Art. . i3. As sociedades cooperativas de credito agrícol a, organiza-
das, quer sob a responsabilidade dos associados, limitada ás suas acções 
on quotas, quer sob a sua responsabilidade pessoal solidaria, limita.da 
O'il illimitacb, terão exclusivamente por objecto facilitar e garantil' as 
opera.ções rea lizad.as individua lmente por cada s'yndioatario ou pelos 
::o~mdic a tos iw li-Hios ou fe·dera.clos em uniões . 

Art. 14 . A totalida.de ou a.lguns dos associados do syndicato po-
der1io, simul taneamente, fazer parte do syndicato e da cooperativa de 
cred.ito, mas os duus institu tos não se identificarão em uma só e mes-
Jut a-ssociação, sendo separad.a a responsabilidade respectiva. 

Art. 15. E' pennittido aos institutos de credito de que trata a pre-
sufte lei: 

1.0 Empres tar sob hypotheca de immoveis, penhor ágricola e w.ar-
'l'C..n!s? estabelecendo para este fim armazens geraes, na fórma d·as leis 
l!lil VlgOl' . 

U penhor agrícola poderá sâ feito por e.scúpto particular, sendo 
mcessaria a inscripção no registro ·ào tenno ou comL.rea para valer 
contra terceiros. 

2. 0 Emittir letras agrícolas á ordem, em que se determine pTazo 
fixo de vencimento, logar e quantidade de generos a entregar, com a 
designv.ção da sua qualidade ou o seu valor em moeda conente . 



O D.mtunrio que .accéta.r letras de valor exce-dente. ás .suas colhei- . 
-,as incorrerá nas penas do art. 338 do Codigo Criminal. 

3.0 Receber em dBipo·sito diruheiro a jur os, não só dos socios, como 
de posso as estranhas á S.ociecJi~\de . 

4.0 Tomar dinheiro emprestado, median te a gar·antia pess-oal e so-
lidaria dos assoc'iados, ás Caixas Economicas J?ederaes, &itu adas no 
tespectivo Estado, c'om ·autorização dr. assembléa geral , que fizará o 
maximo do emprestimo. ' 

A responsábilida:de se fará effectiva repartidamente e ZJTO rata , 
de modo a não recahir sómente sobre alguns, á escolha do credor, em-
bora com direito rever sivo sobre os outros. 

O Governo é autorizado, pal'a este fim, a reformar as Caixas Eco-
no!_llicas, -dando a"Os seus ·dhectores poderes par a concederem os em-
presümos, sob rigorosa responsabilidade dcs mesmos . 

Dos fc~vores e .isenções 

Art. 16 . O Governo 1:mxi'liará, cem a verba que fôr votada no 
OrÇJamento, llS coüperativas de credito agrícola mutlw que se org~,ni 
<;arem de accôrdo coin esta lei, na ·capital dos Estados, e funccio111n:em 
'com o intuito .de favorecor o custeio das diversas cul turas, e o .desen-
volvimento da lavoura e das industrias connexas e Ímpulsionar as c:::u-
xas locaes nos clist rictos ruraes. -

Nos Estados, onde já houver bancos de credito sgricola, de que 
façam parte, como coopendores ou acciouistas o E :;.tado e particula-
res, o Governo pocle1'á auxiliai-os tambem. 

Para.grapho unico. O auxilio será presta do, por emprestimo, me-
diante as clausulas que se seguem: 

a) prazo não supaTior a lO annos; 
b) juro não superior a 6 % ; 
c) garantia da r cspons:J.bi.l idH.dc pessoal c solichha dos 8.s;:ocJa-

dos, nos !'ermos do n. 4, elo art. 16 . 
Art. 17. São Íf.'entos de impostos ·ele importRç1io e p r.ga rilo ~ó

mc.nte 3 /'~ doe expediente os macl1ini ~.rnos e inst.J'T!l11t'1ÜOS p0TA. n. la-
\'Om:a, assim c.omo o annnc farp·:'do, os adubos chin>icos. inchsi <'e o 
snlit re rlo Chile , os c1e:··naturrmte;, e c?.rburcümte;, c o~ snimnç-s lYpto-
dnctoi·cs qt>e forem importado:o pelos syndicntos flf?TÍcr hs di~·ec' nn:H·nto 
JU por meio ,clns socied9.des cooper:;livfls qne orQ,'flni;:"rc rn . 

A i senção será c·once d1cla p rlo }lifi11ist:r·Ó da Fa ~~::nd 8 ou rw]n" in ~ r" 
c.tores da,s ·alfand€p;as nos Esta:do3-, rk r.onformi.dadc cc11.1 o § 3G do art. 
2° da lei n. 3.617, de 19 de março de HlOO . 

Art. J 8. Prova:c1o que .o sv11.,-licato ou cooperat.iva, pTenkeendo-sc 
do favor legP.1, importou os ol)iectos mencionados 110 ortirro an+f>,rior, 
isentos de direitos, para vel1de}. os on cedel-os a lK"'Soas cst r::!'!.UJ ar, á 
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a:ssociaçã·o, será imposta a multa de 5 :000$ ao·s importadores, .sendo 
pelo pagamento solidariamente responsaveis os .associadios. 

No caso .de reincidencia, a multa .serâ cobra·d·a em dobro e o syn-
dicato ou ·cooperativ:a ·será dissolvido a requerimentü .Jo procurador 
da Republica, além das ,penas em que inc~rrerem os infractores, nos 
termos .das leis fisc·aes e penaes. 

Art. 19. O Govern~ da União influirá junto -ao.s dos · Estados 
para que os poderes esta,duaes e municipaes concedam tambem isen-
ção de cl!ireitos e outros favores aos syndicatos e cooperativ·as, além 
dos que esta lei dispensa, para animar o desenvolvimento .da .agricul-
tura nac[onal sob a fórma de •associação, exercendo, cumulativamente 
com a União, os poderes a que se refere o .art. 35, n. 2, da Constitui-
ção Federal da Republica. 

Art. 20. Revogam-se ·as disposiç·ões em contrario. 
Ignacio Tosta, presi.dente da Commissão .de Agricultura. - Bulcão 

Vianrlia. - Rebouça.s âe O.arv.acho. - J. L. Teixeim Bnandiio. - Ohris-
tino 01-uz. -:--- Bezer-ril FonMnelle. (*) 

,', : ~ 

_. "': . 

O Sr. 'Prancisco M•alta - Sr. Presidente, fundando no 
art. 107 do Regimento, vimqs apresentar, por escripto, ws . razões jus-
tificativas de um projecto, que submettemos á apreciação ·da Camara. 

O projecto dete11:nina a ·cobrança integral dos direitos de impor-
taçãD em ouro, media~nte novas tarifas que assegurem ·a vida e o 
desenvolvimento .da producção agrícola e industrial. E de accôrdo 
com o pro·cesso estabelecido, pela fórma assignalada, devem os saldos 
orçam,entarios ser applicllldos - 1° á propaganda do café, pelo au-
gmento e creação de merca-dos ao seu consumo; 2°, ao augmento do 
resgate do papel-moeda; 3°, ao augmento da •amortização ·da divida 
interna fundada. 

Desde logo convém notar que preferimos dar uma porcentagem 
leve ao amgmento do resgate •do papel-moeda, e uma margem mais 
larga ao augmento da amortização da divi·da, por entendermos que, 
prendendo-se·· o resgate da moeda fiduciaria á questão econoÍnica por 
laços muito estreitos, deve essaJ medida ser executad·a com habilidade 
e prudencia, lenta e gra·dualmente, sem gr~andes golpes, que tragam 
perturbações graves á economi·a geral do paiz. 

( *) íNão consta o am:la.mento dC' p.rojeo:to ·na .Synop'tle do's trab'al•hos d•a Ca.mara. 
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A dóse deve ser, neste -caso, insistente, continua, mas leve, que 
levante o -orgamismo, produza a convalescença e a C1llra sem abalos 
e accidentes, que ·acaTretem a volta do mal. 

As ·doses pequenas, injectadas continuamente, 'sem vacillação, 
mas sem precipitação, conduzem mais efficaz e Ta'Pidamente á saude 
perfeita d-o que as dose~ masSÍÇiaS que, ás vezes, produzem a morte. 

~s primeiras dão sempre mais vit~lidade e vigor, tomando -o 
individuo mais apto e resistente ao trabalho. 

A amortização das apolioos -deve, iao contrario, ser realizada com 
a maior amplitude. E' uma me·dida que consulta um duplo fim, di-
minue a divida, allivia encargoS! penosos e faz voltar á circ1lÍl!ação o 
numerario nesses títulos immobilizado. 

"Nos paizes novos, como -o Brazil, diz -o provecto professor Dr. 
Vieira Souto, onde o capital é escasso e tímid-o, a apolice é uma san-
guesuga, que absorve e attrahe a melhor parte dos recursos pe-
cuniarios . 

Na Europa, onde a capittalização é fa:cil, npida e avul tada, O!! 
capitaes cada anuo accrescidos conservam-se, ás vezes, inactivos e 
dormentes, e a apolice sat~sfa:zendo, por um la:d-o, ás necessid1ades 
extraoroinarias e occasionaes dos governos, po1· outro permittem aos 
particulares uma ·applicação rendosa para: aquelles capitaes inactivos, 
que assim pode;m fTil!ctificar de um juTo Tazoavel. 

No Brazil, porém, não sucoode outro tanto . A immobilização de 
recursos em apolices faz-se á custa do capital circuLante ou de re-
cursos que muito mai:s proveitosamente viriam vivificar a l avoura, 
o commercw e a ind'ustria, si o iman -daquelles titules não os at-
tl1ahisse . " 

Cobrado integra:lmente o imposto ele importação em ouro, com a 
base em tarifas bem discriminadas, nas quaes fique accentuada a 
defesa da pToduc·ção indigen1a -com Telação á estrangeira, os orça-
ment-os devem deixar saldos . 

E' essa uma d·as manifestações mais evidentes da superioridade 
do processo economico, o melhor vehiculo para operar prodígios nos 
paizes n-ovos com element-os de prosperidade. 

A reforma da pauta aduaneira é uma necessidade. 
O no-sso paiz ainda paga: tributos ao estrangeiro, até mesmo no 

campo em .que a agricultura deve dominar . 
Não é, pois, de estranhar que, não sentindo alguns E stados a 

sua producçã-o sufficientemente protegida pelas tarifas, empreguem 
uma arma de dou.s gumes, que, ferindo a mercadoria estrangeira. fere 
tambem .a ruacional, impedin:do -o desenvolvimento do commercio in-
terno. 

Como distinguir, longe dos portos, as mercadorias estrangeiras 
incorporadas á economia ·do paiz, e, portanto, já isentas do imposto 
de importação i 
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A refonna deve ser uma das preoccupações da nossa política. 
E lla deve receber o seu cunho definitivo, assegurando a pro-

ducção, estimulando o seu aperfeiçoamento, quaesquer que sejam os 
accidentes da nossa vid,a política. 

Ella deve :ser completa, radical, dando margem_ a!O desenvolvi-
mento da producção, á tranq.uilli dade e ao esforço assíduo do pro-
ductor. 

As soluções tímidas, de ca11acter empírico, nada adiantam, amea-
çam o trfl,balho ·c-om apprehensõe.s e incertezas, que fracassam os me-
lhores calculas o Ellas devem ser definitivas, obedecendo w um plano 
de resultados seguros o o 

A vida torna-se mais ca.ra, gritam os hesitantes ou os que vêem 
os seus interesses contrariados o 

Que importa? O p1·ogresso se realiza, o t rabruho é compensado, 
o poder de acquisição é maior, o estimulo apparece o 

No domínio da política economica, que hoje substitue, em toda 
a parte, a política pura, w primeira funcção é defender o productor o 

"Qual o fim da economia nacional ? pergunta F o O a wes o O des-
envolvimento das forças productivas, .que conduz á prosperidade pu-
blica o Não temos o direito de dizer ao consumidor que elle póde 
obter da industri1a na·cional productos por preços mais baixos do 
que os que ella póde comportar o Os calculas do interesse privado são, 
de ordinario, estreitos para soffrer um sacrifício temporario, pata ter 
máis tar~e vantagens du·radoum.ts o Ao Estado compete tpmar medidas 
de previ dencia o A sua missão -é ele prepprar o hem-estar e -a abun-
dancia, mesmo com o eacrifi.cio de um preço elevado o" 

E' preciso sahir do terreno dtas meias medidas, das soluções por 
partes, que não pa·ssam de meros artifícios, servindo apenas para 
augment,ar as ·difficuldacle~ o E' preciso abandonar o empirismo e en-
caiiP.r os nossos problemas em seu conjuncto e resolvei-ás, sem que ·o 
tempo, as ernergencias .doJ viver so·cial, nos advirtam, a cada instante, 
o q-uanto fomos imprevidentes e vacillantes nas nossas decisõí3s o 

A escola do la.i.ssez faJire ou o dogma da livre concunenci,a, con-
tinúa P o Oawes, é, hoje, imprestavel. Um movimento extraordinario 
se produz na Allemanha, Italia, Inglaterna, America. e quasi em toda 
a parte, em favor de uma acção mais vigorosa do Estado na defesa 
da producção o Com um exame aprofundado serão comprehendidos 
os pontos em que o livre cambio fazi.a correr risco os interesses col. 
1ectivos da sociedade, .quando já no ponto de vista scientifico elle 
mostra; o seu nenhum valimento, reduzindo a zero o papel socia l da 
scie:iJ.cia economica . E is por que A o Oomte, em su11 P(hil. Posit o, 
vel o 4', pag , 202, denuncia nestes incisiv-os termos a fra.queza de !le-
melhante doutrina o "Esta vã e irracional disposição, a não admittir 
que esta gradação de ordem .se esta.bdeça, de si mesma, e·quivalc evi-
dentemente, na pna tica s~cia l , a urna sorte de abdicação solemne dada 
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por essa pretensa sciencia no qUe concerne a cada difficuldade um 
pouco grave q11e o desenvolvimento industrial faz surgir." 

E' a sentença ~ondemnatoria do livre cambio, da doutrina que, 
tudo confiando ao individuo, arvora o principio da impassibilidade 
política. Nada ha de mais commodo. E' o principio do egoísmo como 
bandeira de governo . 

A cobrança integral dos direitos de importação em ou•ro, mola 
propulsora do me~anismo do projecto, não é uma novidade. 

El1a já foi parte integrante do nosso systema fiscal, sob a res-
ponsabilid~de do preclaro brazileiro Dr. Ruy Ba1·bosa. 

N aquella oocasião, como agora, ella apparecia como uma arma 
de defesa do nosso meio circulante. As suas vantagens são reconheci-
das . El1a não ·divide mais as opiniões. A cada passo lemos manifes-
tações favoraveis á sua adopção definitiva. 

O imposto em ouro, como a e.xperiencia nossa, dos Estados Uni-
dos, da Russia e da Italia proclama, se Teveste de qualidades pre-
ciosas para: a vida economica e financeira dos paizes, que não po-dem, 
á sua vontade, sem ra. e1·eação e o fortalecimento ·de riquezas, libertar-
se da moeda fiduciaria . 

O Dr. Ruy Barbosa deixou esta these magistralmente demons-
trada, não só por occasião de decretal-a, como .quando comb,ateu a 
eliminação do imposto, depois de ter sido conquistado com applausos 
da imprensa e estaT acceito pelo contribuinte. 

"O imposto em ou·ro não grava a subsistencÍJa. A sua tendencia 
é, pelo contrario, de protecção ás classes laboriosas, favorecendo o 
desenvolvimento nacional do trabalho, e sobre as quaes pesa infinita-
mente menos que as tarifas dos nossos caminhos de ferro. 

Na Russia, inaugur.ado o pagamento metallico dos direitos adua-
neiros em 1877, a receita das alf.andegas ~resceu de 52 milhões nesse 
exercício a 107 milhões- em 1883. 

O novo enCiargo teve consequencias muito importantes para a 
agri~ultura, industria e o bem-estar geral." 

O economista Leroy Beaulieu, insuspeito aos aposíolos · da con-
currencia illimitada, o preconiza e aconselha . 

N1a Italia, o ministro das finanças Sonnino, nQ gabinete Crispi, 
delle extrahiu o melhor tonico para libertar o thesouro, perseguido 
pela especulação cambial . 

No imposto metallico existe um fecundo manancial, que, intelli-
gentemente explorado com o auxilio de uma pautra defensiva, pode 
nos forneceT, como succedeu na Republica do Norte, abundantes e 
seguidos saldos. Com os recursos por elles fornecidos poderá fa~il
mente ser satisfeito o objectivo que temos em vista . 

A cobrança, em especie tem a t radição f avoravel em todos os 
paizes que a adaptarem . E' uma medida consagrada pela sua incou-
testavel utili~de . 
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O capital estrangeiro tem em suas mãos o nionopolio da impor-
tação, da exportação, de diversas industrias e um papel saliente no 
movimento ·cambial. 

Em oUTo, dizia Leroy Beaulieu, referindo-se ás finanç.as · ar-
gentinas, fazem os estr·angeiros as suas compras. no exterior, em ouro 
pag1am os direitos de entrada, complemento de suas trans•acções. 

Na ordem política o pTo·blema iapparece, á primeira vista, sob 
um aspecto -de ·complexida·de. Dahi D receio de encarai-o em todas 
as .suas fa:ces, ficando incompleta a solução. E', entretanto, preferiv~l 
que 1as questões fiquem apuradas e resolvidas em suas bases naturaes, 
com equid:ade e justiça, tendo em conta as compensações Tecipro·ca:s. 

E' ·o .que tem acontecido com a exigencia dü imposto em ouro. 
Quando os nossos interesSes indicavam que, uma vez adaptado, a sua 
CO'b11ançru ·devia, logicamente, ser integral, vimos ·caminhando com o 
empirismo, que hoje pede 10 %, amanhã 25 %, depois 35 % e, mais 
tarde, 50 %. 

Acabemos com as hesitações . 
Tiremos d.o OUTO, ·canalizado pelo pagamento total dos direitos 

d\3 importação, as vantagens que elle nos pó de proporcionjár. 
. Não foi differente o criterio seguido pelos Estados Unidos, a 

Russia e ultimàmente a Italia . . 
Prescindamos das fórmulas empiricas ou doUJtrinarias, que 1a ex-

periencia declara impotentes paTa a solução dos problemas sociaes, e, 
enveredemo,s pelo caminho em que . a luz, guia ·dos nossos p:assos, seja 
uma orientação pratica e positiva. . 

Injectemos o ouro na nossa -circulação, aproveitando-o como ele-
mento de defesa do nosso esforço e d!o nosso trabalho. 

Uma ·dias columnas solidas da nossa vida economica e financeira 
é a industria caféeira. E' o :café o producto que mais contribue para 
a conservação ·do nos·so convivia entre as n ações cultas do mundo. 
E' elle o thermometro que denuncia ·a nossa existenci1a como s.ociedade 
política. E' a ped:rw de toque, que afere o nosso· credito, que dá a 
expressão mais. ou menos exacta do nosso poder de trabalho, da força 
do nosso direito e do gráo de riqueza que podemo·s attingir . 

E' elle o no.sso privilegio, mais· valioso do que as minas metallicas 
e .de pedras preciosa-s, ·que se extinguem com a extincção de suas 
fontes. Elle é de vida peTenne, póde crescer e multiplicar-se com os 
apeTfeiçoamentos da industria. 

A' estabilidade de um preço, que compense os gastos da producção, 
é uma das condições, essenciaes Piara o· equilíbrio do nosso organismo 
social. 

O café não· representa apenas um factor de peso nas permutas 
internacionaes . E', antes de tudo, um dos in~tmmentos mais fecundos 
das permutas internlas, da economia indígena . Com a prosperidade 
da. industria caféeira, ·os negocias tomam incremento, assumem pro-
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porções de grande proveito pa-ra todos os membl'os da Federação. 
Dahi o resurgimento do credito, a facilidade dias transacções, a troca 
entre os diversos producto<S dos Esta:c1os com os çla zona especial á 
producção do café . O consumo encontra terreno mais favoravel ao 
seu desenvolvimento. 

Os laços da Federação se estreit1am, a situação geral é mais 
folga·da. 

A protecção ao productor do café é justificada como uma das 
garantias cros mercados nacionaes, como uma d1a.s condições para o 
alargamento do commercio no paiz, para a harmonia dos interes3es 
de umta mesma communhão . 

Não pode seT ella considel'a·da como obra de um exclusivismo 
condemnavel, por não teT apoio no interesse geral. 

Esta verdade é imposta pela sit-ruação. E ella é tão reconhecida 
que, em tons, ora mais, ora menos accentuados, tem sido suggerida a 
defesa ao café, o nosso principal producto, na balança commercial. 

Dentre as medid·as aconselhadas p1ara a: consecução desse des~de-
1·aJtum, é a opinião accorde em que seja encetada com mãos firmeg, 
com golpes certeiros, uma propaganda efficaz p1ara o desenvolvimento 
do consumo do café. Nesse sentido, o caminho indicado é de dilatar 
os mercados conquista:dos e abrir novos, por meio· de auxílios do 
Estado. 

A quem compete este papel? 
Ao governo wacional, á União, como é a prática seguida por todas 

as nações, que sentem o dever de acompanhar o interesse dos seus 
filhos, dispensando-lhe todo o zelü e carinho. Defendendo esse in-
teresse, ellas defendem o que -é seu, a sua propria 1-iqueza, o seu pro-
prio credito. 

Haverá nisso difficuldade? 
Não, ahsolutam~nte. 
·A solução é de simples processü; e este é o processo economico, 

que é :l:iarto em abrir fontes de l'ecur.sos .. 
Foi elle o elixir de que se seTviram os americanos, considerados, 

hoje, pelo insuspeito J. Bryce, o povo mais Tico do mundo. 
Foi elle tambem que em 30 annos, transformou o Japão em uma 

elas naçõe.s poderosas c1o mundo. 
Demos de nossa parte preferencia ,a tão util processo na solução 

dos nossos problemas.. Sem elle caminharemos ás tontas, como os 
nallJfragos na immensidade ·do oceano, sem conhecin1ento da róta, sem 
a consciencia do destino que nos. está reserV!ado. 

Com o pa:gamento integral do imposto em ouro, os amm·icanos 
conseguiram saldos para amortizarem a sua divida inteTrua, auxiliar 
a agricultura e a in:du.stl-ia. ·A Russia, pelo mesmo processo, obteve. 
o mesmo resulta:do, applictando os saldos ao desenvolvimento agrícola 
e á defesa do meio circulante. 
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Entre os muitos pronunciamentos que ternos tido sobre a pro-
tecção que deve ser dispensada ao productor de café, lembramos o 
juizo que a esse respeito manifestoU! o Deputado federal, o illustrado 
Dr. Serzedello Oonêta, com a sua autoridade de relator da Recai ta, 
para; o exercício financeiro de 1903 : 

"Antes de condemnar ao anniquilamento uma parte da producção, 
antes mesmo de taxar a cultUJra do cafcé, podJe1~es fede1nes (o grypho 
é nosso) e estaduaes devem tentar todos os meios de collocar o lavrador 
acima do especulador e a1argar os mercados de consumo para a nossa 
producção . 

Nessa direcção nada se fez e, no emtanto, urge encaminhar a;; 
co usas por esse lado . " 

O nosso regimen financeiro resente··se de fraqueza . Não poderá 
cbar os recursos paTa a nossa expansão economi-ca, o auxilio que deve 
ser prodigalizado ás fontes de riqueza, emquanto as ba.ses em que 
elle assentar não tiverem a resistencia precisa . 

Quando tratámos de resolver a crise, que era social, e nã-o pu-
namente financeira, <> n.o.sso empenho se reduziu em decretar as me-
didas sufficientes para amp'aTar o 'IIhesouro, desprezando os pheno-
menos economicos que o pToblema envolvia. As consequencias dessa 
falha não tardariam em 1apparecer . E foi <> que succedeu. Ao passo 
que a situação do Thesouro ficou allivia·da da oppressão que o as-
phyxiava, a das cL:1sses productoras continuou cheia de riscos e em-
baraços . Não é, portanto, de admirar que o aspecto geral do paiz 
seja de um ·desequilíbrio evidente e palpavel. 

A explicação é fa.cil. A nosEja. orientação cuida de resolver as 
questões que nos affectam pelos processos fiscaes e financeiros. Ha 
o desequilíbrio . A aTma contra elle empregada ou era o imposto, ou 
a emissão ele papel, ou o emprestimo. Eliminada a emissão, ficaram 
o emprestimo e os addicionaes sobre os impostos. Eliminado o em-
prestimo fi-caram os impostos creados sob differentes denominações . 
Os saldos vieram, mas ·desappareceram. Não se mantiveram pelo 
vehiculo que os introduziu. Foi uma aragem portadora apenas de 
esperanças. E' que esses processos são fallazes, não 1alcançam o todo, 
mas uma parte do edifício destruido . Elles nada cream de dura-
douro, não teem a '()apacidade de sustentar o edifício . 

Os processos economicos, ao contnario, canalizam -o progresso, 
alimentam-n'o, firmam a sua solidez e registram constantes saldos, 
fonte -de recursos para o augmento da riqueza . 

Os americanos lhes teem tanto 1apego, que houve até uma época, 
não muito curta, em que procuravam saldos para a compra da prata, 
para alimentar a expl-oração das minas desse metal . 

O nosso regimen resente-se dos defeitos dos processos . 
A fraquezg; da nossa estructura economico-financeira consiste 

em não ser a cobrança dos direitos em ou,ro de fórma integral, e de 



n.ão ~sta; reunida a essa cobrança uma pauta ajustada, casando-se em 
todas as suas differentes partes . E' preciso que a -obra guarde a :Q.ar-
monia não só de perspectiva, como em todas as parte.s que. a integram, 
constituindo um só todo. 

E ' isso o· que a nosEia política deve praticar, para que a fortuna 
·sDcial encont re o sem nivel natural, um leito por onde deslise sem 
deparar obstaculos que a surprehendam: 

Os .que entoam hymnos ao livre cambio apontam, a cada mo-~ 
menta, o exemplo d!a Inglaterra. 

· Pudera! A seara é difficil de ceifar para serem indicadas outras 
licções. 

}/las, petguntamos nós, por que então os amm:icanos, povo da 
mesma r aça, .seus descendentes, não seguem !as normas e praticas in"' 
glezas? Por que ,Jiesprezam o.s seus conselhos e as suas doutrinas 1 
P or que é perfeito o eontraste entre os dous povos? 

E' que elles, com o proprio tino da· raça, descobriram logo que 
o livre cambio proclama<1b pela IngLaterra · equivalia, para ella, ao 
seu proteccioni>smo. 

A concurrencia illimitada era para os ingl~ze.s a sua arma de 
defesa, o facto r de sua prosperid1ade. 

A ·Inglaterra possue minas de carvão e ferro; póde com despezas 
diminutas montar as installações indu3triaes, dando ainda consumo 
immedi1ato ás machinas que as suas fabricas fornecem. 

Assim apparelha·<1a, que lhe falta? A materia prima, que ella 
não póde possuir . E' do seu interesse que ella receba generosa:r:p.ente 
no seu seio a ma teria com que dá vida ás suas inst!allações. N ruda 
mais in tui ti v o . 

E' esse o seu livre cambio : a protecção ás suas fabricas, fontes .ele 
sua immens:a producção. · 

Si os a{nericanos tivessem cahido no engodo · atü:ado pela antiga 
metropole, si não tivessem creado uma política sua, ade.quada á con-
formação do seu s.ólo e clima, não passariam, .talvez,· hoje, de UJ.Il)a 

ruaÇão, tributaria e explora·da, co.mo tantas outras, sugges.tionadas 
pelo espírito doutrinaria, sempre embebido de um exclusivismo feroz. 

A política como a arte de dirigir os povos, nã'o póde nntrir pre-
conceit-o.s e nem preferencias de escolas. Cada paiz tem a sua figura, 
q1ue lhe é peculiar. O melhor processo é o que mais facilmente conduz 
ao bem-estar e á p:rosperidade. 

A politic1a deve ter o cunho n,acional, reflectir as necessidades e 
os . interesses nacionaes, que não são identicos entre os povos, ,: que 
habitam o planeta. 

E' por isso que vae triumphando, fazend-o o seu caminho rapido, 
a e~cola que os economistas, como O. Gide, P . Oawes e outros deno-
minam de - escola poli'Ücia, . nacional, positiva. 



- i98-
E' o methodo poSitivo applica·do á relatividade. do meio social. 
A preoccupaçã<? dos governos cultos não é, com certeza, o sacri-

fício da·s classes activas. A sua missão é a de estimular ;a formação 
da riqueza e de conservai-a. E' reunl.ndo, augmentando e amparando 
os instrumentos· da riqueZ!a que o progresso se accentúa. 

Em um recente livro - L'accapa'11.emrent', de Dolleans, vem deta-
lhadamente descripto o systema americano, apresentando-o o seu 
autor como uma verdadeira lição de couoSias:, clara,, simples, intuitiva. 

Quem trabalha, productor agricola. ou industrial, commerciante ou 
operario, precisa ter lucro para se manter e á sua f,amilia. E' este 
lucro que é preciso a·char, retirando-o sempre como legitima com-
pensação do trabalho. , 

Oo;mo é possível obter esse lucro~ 
E' pela transformação economica que determill!a, como pensa a 

escola positiva, nacional, que o productor seja protegido de preferen· 
cia ao consumidor. 

O ponto de vista americano e definido nestes termos por M. 
Lawrence, onde transparecem :a coragem e a ousadia de quem conhece 
a força de um povo: "Pelas nossa.s taxas. aduaneiras declaramos ao 
estrangeiro q!Ue elle póde introduzir ·os seus productos nos noasos 
mercados, mas com a condição de rec·onhecer o nosso :erivilegio. Elle 
vê-se assim forçado a reduzir os seus preços de venda, contribuindo 
com uma renda que nos facilita a pagar a nossa divida; e as pensões 
d'os no.ssos soldados." · 

A :agricultura, como é hoje, entre nós, a do café, é para o ameri-
cano uma verdadeira industria. Elle, porém, não dá um passo sem 
ter a certeza do successo. O governo· desvenda o caminho, abre os 
mercados, fa·cilitando-lhe os meios de defesa. 

E' voz corrente, diz o insuspeito J. Bryce, que entre inglezes e 
americanos todos os commettimentos são entregues á iniciativa in-
dividual. 

E' puro engano. 
Diz elle: "Tanto quanto se possa: f aliar de theorias, em paizes 

que · prescindem de theorias, é pensamento geral que o livre cambio, 
o la:vs)s'ez aller é :a ·doUJtrina mthodoxa e a geralmente acceita pela 
legislação federal e pela dos Estados." , 

Este pensamento é inteiramente: falso. 
A democracia americana e a ingleza não dispensam :a interven-

ção do Estado. 
Os homens são 1E;vados na America do Norte, mais d'o que na 

Eurep·a, a ·alcançar mais rapidamente os fins que almejam, são mais 
impacientes pela demora do successo, quando sómente lutam as forças 
naturaes. 

A theoria economica não detem os governos americanos, que as 
·ali~am com facilidade. 
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De accôrd·o com ess·a o1·ientaçã-o, o Esta-do, contimía o mesm.o J. 
Bryce, de"spende grandes s:ommas em auxilio~,,dos quaes não cogitam 
siquer os govern0s europeus. Na confecção do -orçamento, o objectivo 
principal é defender o productor . D ahi resultam os grandes recursos 
fornecidos pelas taxas: elevadas sobre. -os artigos de importação simi-
lares aos indígenas. 

Um paiz, diz C . Gide, tendo -o d.i.reito á vida, tem tambem o 
direito e o dever de fortificar os orgãos da sua vida economica. Elle 
deve tirar o partido mais completo do seu solo e do seu clima. 

A escola que professa que é virtude favorecer .o consumidor com 
o prejuízo do productor proclama um regimen incompatível com o 
equilíbrio social, além de ser uma infracção á propria lei moral. 

Cdntra essa iniquida:de se rev-olta; o espírito de luta e de tra-
balho. · · 

Quaes são os consumidores? Não são elles tambem productores? 
Que lei é essa que distribue a uns a felicidade e a outros- a 

roiseria? 
E' a da concurrencia illimitada, a do livre cambio, a do larisi<J'8T 

faire. 
Felizmente, os protestos se :accumulam e a sua sUJbstituição se 

vae fazendo em todos os espíritos por outra mais generosa, humana, 
salutar e positiva - a lei da coil.currencia limita:da, a da protecção 
do productor. 

Assim -diz C . Gide : 
"Reconheceu-se já que a concurrencia illimita·da, sem f.reiós, que 

é . a forma da organização mais conhecida,, não é nem natural, nem 
espontanea. 

Os seus beneficios não existem:. A observaçã-o nos fornece con-
clusões contTarias aos seus pretendidos fructos: 

1. o A livre concurrencia não realiza o equ<ilibrio entre a pro-
ducção e o consumo. Ao contrario, as crises provocadas pela pertur-
bação deste equilíbrio, tendem a se tornar mais frequentes. 

2. o Não assegura o triumpho ao mais dedicado, ao mais honrado, 
porém a:o mais esperto, estimulando as falsificações, illudindo o con-
sumidor com preç-os baixos. 

3. o Não distribue t> tTabalho conforme as neeessida:des e nem 
garante os salarios. 

· 4. o Assegura preços arbitrarios, não conduz ao e:quilibrio das 
.fortunas, pois é uma provocação para uma verdadeira guerra de 
preços, de ·que .é victima o fraco". 

E conclue: "Felizmente, effeito inesperad.o e curiosa, o est'ado 
da concurTencia é precario. A experiencia mostra cada dia que ella 
está sujeita a perecer por seus proprios golpes. 

E' nos paizes, como nos Estados Unidos, onde a concurrencia é 
hatida, que surgem fortunas colossa,es." 



1{emodelemos a nossa estructura economico-financeira, dando 
preferencia ao processo economico . 

Levantemos a bandeira da política economica, nella inscrev:en-
do idéas, que projectem os seus raios protectores por todos os pro-
duetos espalhados na vastidão do nosso territorio . 

AnimemOs o productor, po1·que elle é o symbolo da vida e da 
actividade; é elle quem dilata os horizontes e garante a evolução do 
nosso progresso. 

A política que serve o productor é a unica que faz obra fecunda, 
accumula riquezas, assegura o futuro, defende a integridade e a in-
dependencia da Patria. 

DiiSpÕe sob7"e a cob11ança integral, ern ouro, dos direitos de únpClria.ção 
e regula a applicação do saldo qv.•e res1tltar, gara?1i.1:d11.s as des-
pezas a que• esti1:er a Urvião obrigada. 

O Ccmgresso N acionai resolve : 
Art. 1. o Os direitos de importação serão cobrados integralmente 

em ouro. 
Art. 2. o Da arrecadação, confórme determina 

Projecto o artigo antecedente, será reservada a parte cor-
respondente_ ás despezas, ouro, sendo o excesso 

ccnvertid'O em papel. 
Art. 3.0 Garantid;as as despezas a que estiver a União obrigada, 

terá o saldo, que fô1· apurado, as seguintes applicaçoos : 
a) ao desenvolvimento do consumo do café; 
b) ao augmento do fundo · de resgate do papel-moeda, e ao au-

gmento do fundo de amortização dos títulos da divida publica interna . 
ATt . 4. o Para o desenvolvimento do nonsu;mo do café serão con-

cedidos premios annuaes ao individuo, sociedade ou empreza que fun-
dar estabelecimentos de tol'refacção e venda de café torrado, moidç> e 
em liquido em qualquer das ·principaes cidades da Russia, Austria--
Hungria, Hespanha, Italia, Tm·quia, Japão e outras, a juizo do 
GoveTno. 

§ 1. ,. Os premios serão proporcionaes á importancia dos estabe-
lecimentos; e não podeTão exceder o limite da somma aos mesmos des-
tinada annualmeH.te. 

·§ 2 . o A totalidade dos pTemios não podení. excedeT á importancia 
de dez n!il contos em cada exeTcicio. 

§ 3. 0 Nenhum, premio annual será superior á metade do capital 
realizado pelos estabeleci(mentos ~ que se refere este aTtigo. 

ATt. 5. o Ficará entregue aos consules a fiscalizuç.ão dos G&tabe-
lecimentos aos quaes se refere o a1·t. 4°. 

Paragrapho unieo . Serão nDmeados fiscaes com os vencimentos 
annuaes de 12 :000$, ouro, nos logares onde não houver consul. 
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J Art. 6. 0 Não será entregue o premio annual, sinão deante da 
prova de ter sido importado directamente dos portos nacionaes, o café 
adquirido pelo estabelecimento. 

Art. 'i. 0 A p1·ova exigida pelo a1i;. 6° será feita pela exhibição de 
uma declaração dos consules ou fiscaes, da qual conste a procedencia 
do café e o funcci.onamento do estabelecimento e o gráo de desenvol-
vimento da propaganda. 

Paragrapho unico. Para o fim alludido neste artigo, se1•ão for-
necidos a:os consules e fiscaes as facturas, certidões de pagamento de 
impostos, livros e quaesquer elementos de informação, que forem 
exigidos. 

A1"t. 8. o O Governo suspenderá a concessão dos premios, si veri-
ficar qualquer infracção do contracto ou a iroproficuidade da propa-
ganda. Em qualquer destes casos, o preroiü ficará limitado ao anno 
decornido. 

Pangrapho unico. Os contra<Jtos não poderão exceder de tres 
annos, prorogaveis por mais dous si fôr verificado que o consumo teve, 
no mini'Ino, um augmento de 20 %, durante a vigencia do contracto. 
Para a verificação do augmento do consumo será formada a propo1'-
ção, tomand·o-se a qg_antidade de café consumido nos dous ultimas 
annos com relação á do -primeiro anno, em que funccionar o estabe-
lecimento. ,,d 

Art. 9 . o O Governo fixará a gratificação aos consules pelo tra-
balho de fiscalização. 

Art . 10. Os estabelecimentos depositarão por trimestres adean-
tados, nos lagares designados pelo Governo, a importancia da fiscali-
zação. 

Art. 11. Os consules e fiscaes enviarão annualmente, com ante-
oodencia de trinta dias da época fixada, para o pagamento dos pl·e-
mios, conforme os contractos, que forem realizado.s, uma exposição na 
qual darão conta do desenvolvimento dos negocio dos estabelecimentos, 
da extensão do consumo e da efficacia da propaganda. 

Art. 12. Os premias de que trata esta lei poderão, a juizo do 
Governo, ser concedidos a uma só empreza ou socie<lade, que se funde 
com capital avultado e outros elementos que inspirem confiança e que 
se proponha a fazer a propaganda. 

Artt. 13. O resgate do papel-moeda e a amortização dos títulos 
d:a divida publica interna, a que se refere o art. 3°, lettra b, serão 
feitos com a sobra que resultar, depois de conhecidas as despezas exigi-
das com 8 propaganda do consumo do café. 

Paragrapho unico. A sobra apurada será dividida em duas quo-
tas - uma de 20 °/o destinada ao resgate do papel-moeda; - outra. 
de 80 % destinada á amortização .dos títulos da divida publica interna, 
sendo prcfeTidos os títulos de juros mais onerosos ao Thesouro. 



~ht. 15. Fica o Governo autorizado a rever ás Tarifas das Alfan-
degas, estabelecendo taxas fixas ou moveis, como julgar mais conve-
niente, tendo sempre em vista assegurar o mercado interno aos pro-
duetos agricolas e industriaes, que tiverem Gimilares nos ·de procedencia 
estrangeira. 

Sala das sessõ~?s, 3 de novembro . de 1905. - Francisco Malea. 
-A' Oommissão de Finanças. (*) 

(~)Não conata o andamento do projecto. 



CAl\'IA~A DOS DEPUTADOS 

SE•SSÃO DE 3 DE MAIO (1906) (*) 

O px·oblema economico continúa a interessar-me vivamente. M 
grandes <lbras, corajosamente emprehendidas, como necessarias pua 

eliminar as ca1,1sas que estavam alimentando a 
M,en'sag.elm má fama de insalubridade desta capital, foram 

.com:i:deradas a base de um systema de sane·amento 
geral, que tem sido stricta e rigorosamente .observada. 

Os resultados são lisonjeiros e compensam os sacrifícios despe:n.-
didos. Como effeito de uma acção administrativa, exercida com ene:r.:-
gia e confiança, em execução do plano a que se propoz o Governo, 
póde-se asseverar que a febre amareila está muito proxima do termo 
de sua completa extincção nesta Capital. Apezar dos tra:balhos arduos 
de excavação e reconstrucç.ão que teem sidü feitos - e muitos estavam 
convencidos que viriam concorrer para O· recrudescimento de epide-
mias - as estatisticas affirmam que, desde 1873, não ha exemplo de 
ter a febre amareHa produzido apenas seis obtidos no mez de março, 
como acaba de succeder no co1"rente anno. 

Não havendo interrupçã:o nas providencias e continuando o ser-
viço de hygiene publica a merecer a mesma solicitude e vigilancia, que 
lhe toom sido dispensadas até agora, es:pero que a terrível molesti:a 
térá, em muito pouco tempo, desappareci<!o definitivamente . desta 
cidade. Esta é a opinião dos illustres funccionarios que teem dedicado 
todo o seu zelo e intelligentes esfo11ços á causa da salubridade publica, 
oom a qual -se manifestaram de accôrüo profissionaes estrangeiros de 
reconhecida competencia no mundo scientifico. 

Como complementü dessas providencias, ur~ cuidar da ·constru-
cção abundante de casas confortaveis e de baixo preço, que se desti-
nem á habitação dos operari:os e da população menos ·abastada. O Go-
verno .submetteu, na ·sessão passada, o assumpto aü vosso estudo e o 
honrado ·Prefeito do Districto Fede'ral, comp1·ehendend·o a necessid!ade 
e a importancia dessa·s construcções e a influencia que hão de exer-
•Cer, nas condições sanitarias da zona ·a seu cargo, iniciou-as resoluta-
mente. A numerosa classe dos opere.rios, laboriosa e ordeir·a é digna 
da melhor attenqão dos poderes da Republica. ' · 

( •·) Tr~ho da M!en'sagem do Sr. IR.o·drlgues Alv.es n:a e.Jbentul'a do Congresso. 
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]:i muito complexo o problema economico e, pr-omovendo o sanea-
mento ·da Capital, que está sendo reconstituida radicalmente, . tenho 
feito convergir .a 'acção do Governo para to.dos os seTViços que deman. 
dam solução nos E stados. Ao mesmo tempo que o director da Saude 
Publica, percorrendo o littoral, de norte a .sul, informa-.se d.e visu de 
suas condições hygienicas para sanear as localidades e proteger as 
populações contra a invasão de epidemias, o Governo vae promovend!o, 
com o maximo interesse a constrncção de estradas de ferro, a ligação 
das vias existentes, o estudo das que foram autoriza·d,as, a regulariza-
ção d·as tarifas e o melhor~mento 'dos portos; contracta, em moldes 
amplos, o serviço da cabotagem . a cargo do Lloyd, reorganiza,do ; estu-
da, por in_termedio de prof,issionaes de aita competencia, e com exito, 
as zonas carbonifer·as do paiz, preparando elementos para a sua ex-
plor•ação; faz, em ·summa, tudo quanto é indicado pela experiencia 
para fav·orecer o desenvolvimento de nossas forças productoras. 

Deveis relevar, portanto, qu~ eu continue a insistir pela cre,ação 
do m,inisterio da Agricultura, como centro e impulsor dos grandes in-
t-eres·ses da producção nacional e do povoamento do s.olo, que não po-
dem continuar subordinad.os a uma direcç.ão, sobrecarreg.ad:a com im-
portantes e numerosos serviços de natureza differente. 

E' opportuna a insistencia neste momento em ·que a l avoura do 
café . está reclamando a vo,ssa •attenção para as suas urgentes necessi-
tlades e que os presidentes dos tres grandes Estacl.os de S . Paulo, Mi-
nas Geraes e Rio de J aneiro .ajustaram, com o pensamento de satisfa-
zet-·as, um convenio, do qual tereis de tomar conhecimento-. 

Ha muito tempo que os baixos preços d.o café inquietam o lavra-
dor . E' difficil, na verdade, comprehender como, constituindo este pro-
dueto a maior riqueza do paiz, que ·concorre aos mercados do mundo 
com tres quartas partes ela pro·ducção geral, não tenha sido ainda en-
contrado um meio efficaz de amparai-o contra os effeitos daquella 
baixa. 

Tem consistido o erro em procurar-se remcdio ás crises quando 
estas .se türn·ar.am agudlas e, então, só se reputam efficazes as providen-
Cias que produzirem effeito immediato, porque só ellas lisonjeiam e 
apaixonam os interessados, quando o que é preciso é agir antes, du-
·rante ·as crises e depois dellas, sem cessar, mas pr ocurando resolver as 
difficuldadeiS ·de modo definitivo e de ·accôrdo com as licções <1a ex-
peTiencia e ·as boas noções da sciencia economica . 

A crise do café, segmnd·o opiniões muito autoriza{lias, está em de-
clinio: os depositos tendem a diminuir e o consumo a augmentar, o 
que estabelecerá em pouco. tempo um equilibrio estavel, da üfferta 
e da procur.a. nos mercados. Accresce que, devido á grande carga · 
de 1901, &s seccas e geadas que viera:m em seguida e á falta de Tecurs.os 
que tem impedido o lavrador ·de dar ' aos cafésaes o trato necessario, 
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obrigand<l-o a consentir nelles o plantio de cereaes, não é licito espe-. 
rar nos annos proximos gr.andes colheitas. Ainda assim, dada a produ. 
ctividade de nossas terras e a extensão da área que pód.e ser utilmente 
cultivada, o perigo subsistiria de um augmento irreocrular na producção, 
si os Estados não estivessem vigilantes para evital-<> por meio de leis, 
com o clnacter provisorio, que regulem as novas plantações, ou antes, 
que as prohibam. 

E' esperada, entretanto, no corrente anuo, uma safra abundante, 
e a perspectiva de uma baixa maior nos preços tem impressionado os 
laV11ad'ores pelo recei<l de preju!zos imminentes e que não poderão ser 
compensados com a alta que tem de vir, proximamente, em consequen-
cia de uma menor producção. Dahi, .o emperuho em favor de provi-
dencias .que possam ter execução já para aproveitarem á safr-a actual. 

Ponde11ando nessa situação difficil, o Congresso não hesitou con-
signar na lei do orçamento em vigor uma autorização contendo as 
medidas reputadas sufficientes paTa a solução de todas .as difficulc1a-
des do momento . Por força dessa lei, o Governo está autorizado a 
entrar em accôrdo eom os dos Estados caféeiros - para regular o com-
mercio ·do oafé, promover .a sua valorização, org.anizar e manter um 
serviço regular e permanente de pro·pag~and.a eom o fim de augmentar 
o seu consumo, podendo endossar as operações ·de credito necessarias 
para esse fim, o·bservadas certas condições. Esta autorização, votada 
de accôrdo com as vistas dos Estados caféeiros, que julgaram-n'a com-
pleta para a &atisf.ação dos seus reclamos, veiu demonstrar, de modo 
ÜTefrag.avel, a solicitude dos poderes da Republica pelos interess-es 
da lavoura. 

Póde-oo, pois, dizer que as indicações formuladas com o intuito de 
regular a situação do commercio do café não dependem mais de lei 
e quando os Estados productores, além de uma consideravel renda, 
dispõem de avantajado credito, estão sempre habilitados, sem depen-
dencias de qualquer natuTe~a, para prepararem nos mercados a Tesis-
·tencia que considera Tem effica·z . 

:N ão é um phenomeno economico singular o da baixa do preço 
do café por excesso de producção. Em todos os paizes do mundo teem-
!'e observado crises id'Õnticas, affectando differentoo productos, e em 
toda parte, o mesmo clamor se tem levantado com intuitos s-emelhan-
tes aos dos nossos lavradores: nunca providencia alguma legislativa 
foi considerada efficaz pal'a levantar, de prompto, o preço ruas merca-
dorias e sustentai-o. Medidas provisorias, de caracter commercial ou 
especulativo, quando houver ensejo de encontrar, para execut-al.Jas, um 
pessoal .adestrado na pratica .de negocias, conhecedor do segredo das 
bolsas e de uma honestidade superior, podem <agitar por algum ttlmpo 
os mercados e produzir um movimento animador nos preços, mas a 
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situação, assim creada, nã·o subsistirá si os podáes publicos não acudi-
rem com remedio.s de .outra ordem para assegm·arem a regularidade 
das transacções nas pi'aças e o funccionamento normal das .proprieda-
des que se destina.rem a explorações inclustriaes e agrícolas. Esta, 
sim, é a grande funcção do legislador. · 

. Em 1903, quando pela primeira vez me dirigi •ao Congresso Na-
cionai, occupando-me d:a baixa do café, que já existia perturbando as 
nossas relações economicas, disse com franqueza que, provindo a crise, 
como geralmente se acreditava, do excesso de producção, seriam effi-
cazes para comb.atel-a as medidas que convergissem para a valoriza-
ção do genero nos mer·cados de consumo, affirmando que era na fraca · 
resistencia dos intermediarias .que repousava o maior embaraço para 
a regularização d-o commercio do café e consequente movimento dos 
seus pregos. Accrescentei ·que só o credito, que se fundar no penhor dias 
safras, poderá fornecer :ao pro.ductor os meios de esperar, sem impa-
ciencias, a col-heita e de entregai-a ao consumidor, sem precipitagões. 
Nos annos subsequentes, insisti na affirmação que, sem instituições de · 
m·edito que creem essa resistencia üu fortaleçam os elementos que exis-
tirem, 11ada de estavel Se poderá fazer em 'beneficio da lavoura. 

O que mais afflige e opprime ü f azendeiro é o peso de compromis--
sos contrahidos em condições vexatorias e •a falta de recursos opportu-
nos, com juro modico, para ü movimento de suas fabricas. Si o .preço 
do caié não bastar para esse sel'V•iço, que não póde ser adiado, e para 
a amortização, pelo· menos, dos juros das suas rsponsabilidades,- é na-
tur[ll a exigencia de reme;dios que o libertem, sem demora, dessa situa-
ção. São, em regra, os commis,sarios que emprestam .suas reservas de 
dinheiro para .serviço das fazenda,s, mas, prest an4o-lhes este auxilio 
que, em rigor, escapa ás funcções dos intermediiarios, ficam desarma-
dos para :agirem no momento em ql1e fôr mistér não se sujeitarem á 
pressão dos baixistas. E , quando o commissario já não póde dispensar 
os seus recursos, o lavrad·or, si os encontra, é á custa de taxas exage-
radas, não havendo então preço algum que baste para satisf azel-os. 
Esta é a, causa mais importante de nossa fra.queza no commercio do 
café. ' 

Desde que se procure difficultar a exportação das qualidades in-
feriores do producto, melhorando, quanto fôr ppssivel, o trato ·das que 
se destinarem •ao.s mercados do exterior; desde que se institua uma pro-
paganda séria e constante para a expan.são do consumo; que o credito 
agrícola como o credito rea l .sej am ·definitivamente organizados e o 
fazendeiro possa encont1•ar, com as garantias reaes que tiver, dinheiro 
-a juro 1·azoavel, pal'a custea.r .suas fa·zendas, ·dispensando os recursos 
do intermediaria, e f acilid ade para ser allivia.do dos pesados encargos 
.que ·o opprimem, é difficil não poder resisti r aos effeitos de uma baixa, 
ainda prolongadá . Si os bancos ou as .associações que fprem institui-
das, para esse fim, puderem operar francamente em café e ns war~ 
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rants se aclimatarem em nossas praça·s de modo ·Cj_Ue o v.alor das merca-
(loria:s armazenadas possa circular, sem embaraços, livre d•a pressão 
dos especuladores, ficaretnos evidentemente armados de elementos per-
mtmentes de resistencia, efficazes e sãos. 

E' para es.te bom terreno que devem convergir todo-s os esforços 
dos poderes publicas. Um systema de providencias, delineado nessas 
bases, com o auxilio que puderdes dispensar, beneficiará tambem oa 
productores de assucar e algJOdão, ha muito tempo assoberbados por 
difficuldades da mesma nàtureza e .que vão lutando heroicamente .para 
vencel-a·s, em algumas zonas do sul, mas, sobretudo, em v.arios Esta-
dos do norte da Republica. 

Não ha quem não ten1ha pela lavoura, a cuja classe pertenço, o 
mais decidiu o interesse. Deve-se attender aos seus reclamos com cri-
teria, sem a preoccupação de lisonjeai-a, afagando esperanças exa-
gera•das e irre•alizavei·s, nem o temor de contraria1· ambições e 
planos 'que, á, sua sombra, se formaram. Medidas imprudentes 
poderão produzir o effeito negativo de restringir o consumo do 
café, provocar a reacção hostil dos paizes que o recebem e levar aos 
nossos mercados a ameaça de agitações, cujos effeitos uma experiencia . 
muito recente nos tem ensinado a evitar. 

E' um desacerto pensar que a lavoura do paiz não póde prospe-
rar sem cambio baixo e uma corrente se tem formado em favor da idéa 
de uma taxa que :a beneficie. As estatísticas demonstram, ao contrario, 
que, com taxas me1hores àlo que as actuaes, os preços ·do café teem 
tido alternativ.a:s de alta e de baixa, mas a lavoura tem vivido e pr·ospe-
rado. 

O regimen do papel-moeda de curso forçado é que anima esses 
desvios da sã doutrina. O bom càmbio é um signal de credito, de bem 
estar e prosperidade, e tod~o o esforço ·do Governo tem consistido em ele-
val-o, activancJio :as forças productoras do paiz e promovendo o desen-
volvimento d~ sua riqueza. Não será prudente abandonar ess'a tenden-
cia, nem perturbar um trabalho que se firma em meth.odos financeiros 
já consagrados como os unicos capazes de preparar, sem abalos ou des-
confiança·s, uma situação que seja propicia á conversão da moeda. 

Os pai~s, que .adaptaram a fixação de um cambio para uso de 
suas fi11anças, fizeram-n'o como preliminar logico para a quebra do 
padrão. Ainda assim, em um delles onde ·a reforma tem conseguido im-
pressionar o espírito dos nossos lavradores, annos de inercia decorre-
:"am sem que aquella providencia exercesse na economia nacional in-
fluencia alguma; e só quando a prod.ucção avolumou-oo e os preços, 
por causas extraordinarias e :alg11mas imprevistas, subiram, foi que a 
situação economiea se ·desenthou prospera, sem que es,sa prosperidade 
possa, portanto, ser attribuida exclusivamente áquelle factor. Aliás 
nada tem a valol'ização dio caf.é com a questão monetaria, como tão 
criteriosamente affirmou a respeitavel Assoc;iação Commercial des.ta 
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cida<le e tive, eu mesmo, occasião ·de ponderar, com lealdade, todas 
âl! vezes .que era chamado a pronunciar-me sobre o grande eiU,Penho 
da lavoura. 

A reconstituição financeil•a do paiz tem sido, ha muitos annos, 
o mais serio objectivo do seu Governo. Dm valor á moeda e elevai-o 
gradualm~n~e é a formula invariavel de que todos nos temos servido 
para accentuar, com a sinceridade d.os nossos intuitos, o compromisso 
. de :realizai-a; e esforços,. poderosos e insistentes, teem convergido 
com 1ouvavel uniformidade para es:;;e fim. A co·brança de direitos em 
ouTo, os fundos de garantia e de resgate, funccionando com regulari-
dade, e um trabalho ince:ssante em favor do desenvolvimento econo-
mioo do paiz teem tié[lo como consequenci•a muito lisonjeira o Tenasci-
mento .de nosso credito. Os títulos de divida, externa e interna, apre-
sentam altas cotações e o cambio, .apezar de estarmos atravessando um 
período de exportação fraca e quasi nulla, e estarem os merc.adoB sob a 
pressão de des,confianças, CI'eadas pelo receio de diminuição ·do valor 
da moeda para .ser elevado, por esse meio, e d1os productos nacionaes, 
manteem-Se em taxas regu1aTes. 

Em toda a parte, sabeiB meLhor do que eu, o problema da mo.eda 
é encara~do como o de mais delicado funccionamento nos apparelhos 
d·a grande machina administrativa e o padrão legal, uma vez estabe-
1ecido, só se altera si começa a faltar confiança nos recursos do paiz. 
Não -é, felizmente, a nossa situação e tudo está nos indicando que po-
demos e devemos perseverar na execuçã·o dos planos iniciados por 
meus anteoessores, com vantagem para o credito publico e tendentes á 
valorização da moeda . 

. Seria um erro recuaT, como será obra de patriotismo afastar de 
vossas deliberações a idéa de quebra do padrão monetario e a de fi-
xação do cambio, que contrariam profundamente aquelles planos, com 
tanto exito, experimentados. 

' SEtSSÃO D·E 17 DE JULHO 

Approva o C\Onvenlzio de T(JJUbaü, com, a-s modi ficações ~constantes do 
aocôrdo firrnlado em 4 de jw7ho r!Jo corrente anno J. e dá owtrp,s pro. 
vii1enc~a-s 

Ao conhecimento e deliberação do Congresso submetteu o Sr. 
Presidente da Republica o convenio celebra·do em Tiaubaté a 26 de 

fevereiro do corrente anno, pelos presidentes dos 
Ptarecer Estados de S. ·Paulo, Rio de J ·aneiro e Minas 

Geraes . 
. De excepcional valor para a vida econ~mica da Nação, pela 

.relev!J,ncia e complexidade d·as questões que ag1ta e pela alta respon-
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sabilidade de .que estão investidos os seus promotores, a iniciativa 
que assumiram os chefes dos tres grandes Estados da União esboça 
uma phase nova entre nós, de ·acção fecunda e decisiva por par te dos 
poderes publicos no revigoramento da principal das nossas fontes de 
riqueza, a que deve o paiz cerca de metade dos seus valores exporta-
veia e a sua qU'asi unica moeda internacional. 

A situação peno&a em que se encontra ha annos a lavoura ca-
féeira deixou de ser um problema obscuro cujos termos carecem de 
nitidez e cuja revelação se fazioa sentir na pratica pelo depaupera-
mento e ruína daquella industria, sem accôrdo razoavel quanto á 
efficacia dos meios a oppôr como resistencia ao mal. 

O conhecimento mais perfeito das estatísticas de producção, de 
consum<>, do vulto e movimento dos stocks, do mecanismo -commercial 
por cujas complicadas engTenagens passa o café, desde o productor 
até o consumidor definitivo, estudos e observações pacientemente 
feitos - assás autorizam a esperanqa de solução positiva que ampare 
o trabalho e os val<>res opulentos que a industl'Ía caféeira representa . 

As disposições que estabelece o conv·enio, no que particulaTmente 
respeita á regulaTização do commercio do café e desenvolvimento do 
seu consumo, não podem ser acoimadas de aventUTosas tentativas, 
inspiradas mais pela m·gencia do momento e por interesses mera-
mente regionaes ou de classe, do .que por convicções amadurecidas no 
estudo e pelo beneficio que dellas se espeTa para todo o trabalh<> 
nacional. 

A crise agrícola, sem duvida, teve a sua origem no desequilíbrio 
entre a massa da producção e as exigencias do consumo. Mas, como bem 
se obse1·vou, "o augmento da producção, <> augmento em propol'ção 
menor, do consumo, são factos materiaes que deveriam traduzir-se em 
cifras, mas obedecendo a uma marcha mais ou menos regular, os 
stocks visíveis deveriam constituir outro factor de apreciação, mas, 
esses resultados deveriam ter uma apparencia ao menos de normali-
dade e tal apparencia não existe, sendo, ao contrario, substituída por 
variações despropositadas e inexplicaveis." 

Moderar a producção e melhoral-a, ampliar o consumo e graduar 
a offerta por tempo determinado, até restabelecer-se o equilíbrio per-
dido, não são meios artificiaes contrarios a<>s bons methodos eco-
nomicos. 

Certamente que a propTia acção do tempo, ·aggravando cada vez 
mais as condições do l avrador indefeso, tenderia a nivelar a pro-
ducção e o consumo sem necessidade da intervenção do Estado, em 
applicação de engenhosos apparelhos econ<>micos. 

>Seria a livre acção impiedosa das leis naturaes, efficaz sem du-
vida, mas permittindo que continuem, na phrase do em~ente brazi-
leiro ' a horrorosa liquidação por cujas entrosas vae passando esma-
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gada a nossa lavoura, a cessação· do trabalho em uma parte immensa 
dos nossos es.tabelecimentos agricohs, a absorpção de innumeraveis 
fortunas rurraes no estomago insaciavel da onzena, a substituição dos 
pequenos patl·imonios independentes pelos grandes ,syndicatos e a 
transmissão progressiva das nossas propriedades territoriaes a mãos 
estmngen:as. 

Da valori'zação do café ou da fixação tempoTaria de um pTeço 
minip1:o a essa mercadoria, póde sorrir a economia classica, limitada 
aos phenomenos elementares da mecanica dos preços, porque nenhum 
pToducto póde ter valor arbitTario e porque os preços obedecem a 
regras conhecidas, ás quaes seria preciso ·abrir excepções .que se não 
compadecem com a rigidez dos principias. 

Mas_, no mercado mundial da offerta do café representa o Brazil 
uma excepção de facto,. como productor que -goza de um qU'asi mono-
polia instituído pelas condições naturaes que o favorecem. 

A possibilidade de agir com exito feliz sobre os mercados de con-
sumo, graduando-lhes o supprimento e mantendo, com efficacia, um 
certo 1imite aos preços, pl'ovém exact·amente daquella circumstancia 
de excepção . 

Consegue assim o nosso paiz, exclusivamente pór liberalidades 
da natureza, collocar-se independentemente dos excessos da concur-
renc,ia, conC!;3ntrando a grande força d'a producção - ideiil a que a 
industria moderna procura attingir por meio de ·associações commer-
ciaes e organismOS complicados que reduzem ao mÍnimo a COnCUJrren-
cia, que influem poderos:amente sobre os mercados e que constituem, 
no dizer de um economista, um dos phenomenos economicos mais cón-
sideraveis da época contempOTanea. 

São mg1anizações. que, revestindo fórma-s diversas, ope1'ain, ás 
vezes, como ·verd·adeiros tratados ·de alli·ança entre pmductores, ten-
dentes á diminuição do custo de producção e á fixação de um pTeço 
mínimo de venda e outros, como integração de todas as emprezas do 
mesmo genel'o ou da maioria ·dellas, com o intuito de fazerem preva-
lecer uma vontade ul!lica no mercado dos preços e governai-o soberana-
mente. · 

Centralizar a producção - é o primeiro elemento; cooTdenaT• 
Jhe as fàrças com rum fim deteTminado, é outro. 

Do primeiro dispõe o nosso paiz; do segundo, é que justamente 
cogita· o convenio de Taubaté. 

Labutando na crise que os. arruína, sem as vantagens que normal-
mente proporcionam ás industrias os appaTelhos de e1·edito corres-
pondentes; em constantes intranquillidade e insegurança, os no-ssos 
lavrado-res de café representam forç·as is:aladas, dispeTsas e, por isso 
mesmo, incapazes de pToficua resistencia, de efficaz solidariedade e 
cooperação de esforços. 

Em outros paizes, poderiam os productol'es appellar para a srua 
pro:pria ene;rgia, harmonizando seus interesses, sua acção e oTgani-
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zando a cooperação em proveito da conectividade . Entre nós~ por 
emquanto, não passa o cooperativismo de uma vaga e seductora as-
piraçã:o. 

, "N'Os paizes ricos, de forte organização commercial .- dizia o 
Sr. Presidente da Republica n a sua mensagem de 1903, ao Con-
gresso Nacional - estas crises são facilmente combatid·as pela acção 
commum dos interessados para regular as condições da ofierta e cir-
culação dos productQs . Os que; entretanto, e essa é a nossa situação, 
não dispõem de bons elementos de defesa, si podem contrariar os ef~ 
feitos da crise diminuindo 6 volume dos stio-clcs, pela eliminaçãQ das 
impurezas e qualida;des baixas do café, bêneficiando melhor ·o que se 
destina á exportação e reduzindo. ao mínimo os gastos para produzil-o, 
não podem prescindir do concurso deis poderes publicos para auxiliar 
os lavradores · na organização daquella resistencia e remover os emba-
raços que entorpecem o desenvolvimento da grande industria ou sub-
mettendo-·a a um regimen fiscal atrophiante, ou sobrecarregando o 
productor de .onus exaggera-dos .. 

Infelizmente não offerece ainda o nosso meio economico condi-
ções propici·as á implantação e desenvolvimento desses organismos de-
licados de solidariedade e cooperação, que tão exuberantemente pros-
peram e fructificám em sociedades mais densas, onde a iniciativa 
particular e o espírito de associação são vivos e generalizados. 

Cabe, neste particular, ao Estado, como orgão de coordenação 
dos interesses collectivos, um papel suppletivo que amplamente se jus-
tifica, como necessario á prosperidade e desenvolvimento economico 
do paiz. . -

Não podem servir de embaraço - mormente em paizes novos 
como Q nosso - preoccupações doutrinarias, incapazes aliás de solu-
ções irreductiveis, sobre intervenções officiaes no mundo economico . 

Seja o Estado uma simples instituição de policia e de boa ordem, 
seja effectivamente uma machina de progresso, não se póde sensata-
mente re-duzi-l-o entre nós, ao invariavel papel de demittir-se sole-
nmemente deante de cada difficuldade que apparece e que joga com 
os mais eleva.dos interesses da n ação. 

PTincipalmente nas crises economicas e financeiras, a interven-
ção do Estado tem sido frequente e saJutar . 

Em casos semelhantes ao que constitue o objecto do convenio de 
Taubaté, são conhecidos exemplos de intervenção official benefica e 
effic'az. 

Nos Estados Unidos, insuspeitos ao individualismo economico, 
o algodão el'a vendido, ha dous annos, a 17 centavos de .dollar em 
fever~iro e 6 1\2 em outubro do mesmo anuo. 

GoUi:garam-se os plantadores do sul com o intuitQ de impedirem 
baixa maior e, auxiliados pelos bancos nacionaes e esta-duaes de todo 
o sul, conseguiram excellente exito. Compraram de novo al-godão e 
puderam, no con-ente anuo, vender suas colheitas a 11 centavos. 



Os bancos nacionaes do sul foram auxilí'ad'os pelos depositos do 
governo e o dinheiro foi remettido pelo Thesouro N acionai, sem juros, 
para to.das as localidades do sul. 

E' conhecida a cl'ise das passas, v-ital para a GTecia, que teve 
log!lr no anno 'findo. A producção era de um terço superior ao con-
sumo e os · stoclcs provenientes das reservas effectuadas pelo governo e 
do imposto tenitorial em natura pesavam sobre o consumo. 

Uma so·ciedade concessionaria, cr·eada por accôrdo entre o go-
verno e o Baneo de Athenas, approvado pelo parlamento, propoz com-
prm· as colheitas por UI!Il preço mínimo sufficientemente remunerador 
da producção, . offerecendo ao governo apreciaveis · vantagens. 

"Assim, diz um publicista, teve certe2)a o viticultor de um escoa-
mento para o seu pro-dueto a um preço remunerador, o Estado Tecebe-
ria os impostos em es,pecie e o serio cui.dado que provinha da liquida-
ção do Banco das Passas e de seus stoclcs ficou definitivamente afas-
tado." 

A situação do lavrador brazileiro é comparavel á do russo por 
occasião da baixa do trigo, em conse.quenci·a da exploraçã-o que faziam 
syndicatos estrangeiros. "O governo ·do Czar organizou UI!Ila foTte e 
energica Tesistencia com o auxilio de vaTios bancos. Vastos armazens 
se construíram para deposito ·do trigo, com todas as precauções, para 
evitar a fermentação, e não se ven·deu o trigo sinão por preço re-
muneT wd:or. " 

Deve ainda ser lembrada a acção do governo da Hollanda por 
occasião de grandes safras em J 'ava, protegendo ·decisiva e constante-
mente a industria com o permittir sómente a sahida de uma certa 
quantidade de colheita de u;m anuo e fazendo guard·ar ü excesso para 
o anno seguinte ; 

Com razão se ·disse, portanto, não ser uma originalidade a ten-
tativa de resistencia que se pretende oppôr á bai:x:a progressiva dos 
preços do café "já que as preoccupações principaes da política gyram 
hoje em torno da expansão commercial, da defesa dos productos de 
cad•a paiz na competição universal. Já não se faz a especiosa dis-
tincção de interesses privados, porque esses interesses - privados -
teem .tido UI!Il desenvolviment o tal que se incorporam intrinsecamente 
á vida das nações; e já ninguem estranha .que as proprias contribui-
ções nacionaes tenham applicação em operações como, por exemplo, 
a do emprestimo para levantar a actividade moribunda d:o Transvaal, 
depois dos desastTes de uma guerra. São applicações reproductivas 
que revertem em beneficio do proprio Estado, tomado em seu con-
juncto. 

Si á experiencia e á doutTÍna não repugna a concessão do am-
paro official que por varias vezes reclama a industria, basta consi-
derar o que representa a lavoura do café, no nosso organismo eco-
n-omico, para que o sentimento d:as suas necessidades mais patentes 
amplam~mte justifique a acção d'o Estado na combinação projectada. 
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Lembra o parecer aptesentado ao Senado paulista por sua Com- . 

missão de Finanças que - nos tres ultimos annos (1903 a 1905) -
representou o café 60. 453 .17 6 libras esterlinas no total de 119.29 6. 729 
esterlinos da expo1;tação brazileira. 

Em moeda do pai~, a estatística commercial, ultimamente pu-
blicada, consigna os seguintes resulvado.s, em que figuram o valor 
total das exportações e a somma com que, para esse t.otal, concorreu 
o café: 

Annos· 

1901. 
1902. 
1903. 
1904. 

o o o •• . o o o o o o o o • • o •I • o • • • • • 

0 0 o o o o o • o o o, o o, o o o o. o o o o o o 1 

o ••• o. o • . • o o •• o o " 1" •• o o o. 

V alo r total das 
exportações 

860 .826:694$ 
735.940:125$ 
742.632 :278$ 
776.367:418$ 

Café exporta-
do 

509 . 598:011$ 
409.840 :526$ 
384 .257:644$ 
391.587:529$ 

O exame destes e dos dados conhecidos no ·assumpto bastam para 
avaliar-se o vulto que tem na economia de toda a nação o capital 
investido na industria caféeira. 

O que esta pretende e qUial seja a sua situação está bem ex-
presso no trecho do parecer apresenta·do á Camara dos Deputados de 
S. Paulo: "Ha um factor economico, depressivo dos preços e occa-
sionando consideravel pTejuízo. Esse facto r é representado pelo 
excedente da offerta sobre a pTocura, factor esse proveniente .da pTo-
ducção nos annos anteriores relativamente ao consumo durante os 
mesmos annos. Embora actualmente exista sensível equilíbrio entre 
a producção actual e o consumo actual, •ainda pesa de um modo per-
turbador aquelle excedente pToveniente de annos anteriores referidos. 
A seguinte reflexão basta para melhor elucidar o .que vem de ser dito. 
No stock mundial actual de nove e meio milhões de saccas, existindo 
um excedente de cerca de dous milhões, basta o Governo· intervir no 
mercado, retiTando e detendü temporariamente essa quantidade, para 
obter a alta immediata dos preços e regularizar o commercio de uma 
fórma consent-anea com as necessidades do consumo. Apressa-se, an-
tecipa-se, é certo, uma alta que provavelmente virá com o augmento 
normal de tres ou quatro por cento do consumo, de par com a influen-
cia da limitação das culturas - mas, semelhante antecipação plena-
mente se justifica, desde que se considere que a elevação do preço do 
café p6de vir tardiamente, depois de sacrificada U)na safm inteira que 
vae ser iniciada, illllllensos interesses agrícolas, acarretando, talvez, 
completa desorganizaÇão rural - tal é o momento historico, angus-
tioso e afflictivo por que atravess-a a lavoma. A colheita annual de 
todas as zonas productoras é, na média, de dezeseis milhões de saccas, 
sendo mais de tres quaTtas partes do Brazil e uma deHas das demais 
procedencias .. Como é sabido, os paizes concurrentes não dispõem de 
~leme~tos naturaes para obterém o ·desenv0'1vimento da producçã·Q 



caféeira. Isso verificou pessoalmente o Dr. Augusto Ramos, encar"-
regado pelo governo do Estado de percorrer aquellas regiões pl·o-
ductoras. 

Sendo assim, desde .que se lance mão de uma providencia, no 
. sentido da organização de elementos de immediata resistenáa e de 
normalização do mercado de café nos portos de origem - é eviçlente 
que o nosso paiz dominará a situação, tornando-se m·bitro della e 
fazendo logo subir o preço actual que, no Havre, não excede de qua-
renta e sete francos ·por sacca de cincoenta kilos." 

· A analype ·do valor dos meios lembrados como elementos de com-
bate á crise póde descobrir-lhes quaesq:Uer defeitos. 

Mas a lavoura nelles. confia, garante-os COD;l o~ . seus proprios re-
cursos ·e não hesita deante de sacrifícios que lhe são e:x;igidos -"--
'acar~ciando a esperança bem fundada de um resurgimen,to cujos. be-
neficios se hão estender a toda a nação . . 

Convém notar, de outra pa1·te, que essas mesmas esperanças e 
essa mesma confiança são certamente compartilhadas pelo Congresso 
N acionai e pelo Governo da Republica; nem de owtra fórma seria 
explicavel a disposição do art. 2, ·§ X, da lei vigente do orgamento 
.da receita. 

Parece, p0is, uma questão vencida, a de que trata o convenio de 
. _Taubaté na parte referente á regularização do commercio do café. 

E' de esperar-se que, depois da repercussão que tiveram nos mer-
cados interessados a lei federal do anno findo e o accôrdo dos presi-
dentes dos Estados, providencias se adoptem em favor da lavoura. 

fle outro ;modo, mais enfraquecida ficará ella e á mercê da es-
peculação, convencida da incapacidade do Brazil em levar por deante 
um emprehendimento votado e sanccionado pelos poderes da nação. 

O :q. 16 do art . 48 da Constituição confere ao Presidente da 
Republica a attribuição de approvar os ajustes e c'onvenções que os 
Estados celebrarem na conformid3!de ·do art. 65, submettendo-os, 

·quando cumprir, á -autoridade do Congresso. 
Submettido a este, como foi, o convenio de Taubaté, a Commissão 

de Finanç-as, tomando separadamente as duas questões . principaes que 
encerra aqueHe ajuste, tem a honra de apresentar á deliberação da 
C amara o seguinte projecto: 

O Congresso N acionai resolve: 
Art. 1. o E' approvado o COJ;lVenio Tealizado em 26 de fevereiro 

do corrente anno pelos presi.Clentes dos Estados de S. Paulo, Rio de 

Projlecto 
Janeiro e Minas Geraes, com ·as modificações con-
stantes do accôrdo firmado pelos mesmos presi-
dentes em 4 de' julho do ·mesmo anno . 

Exclue-se desta approvação a clausula referente á caixa· de emis-
são om"o e conversão, cuja creação fica dependente de resolução do 
Oongl'esso N acionai. 
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Art. 2. o.!Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala .das Oommissões, 17 de julho de 1906. - Francisco Veiga. 

- Da'IJid Campista, relator. ·- GaQeão Ca'f'V(llhcil. - Cornelio da Fon-
seca, vencido. - Galvão Baptista. - José Ewebvo. -- Ignacio Tosta. 
- Pav,la Ramos, vencido. Entendo que ao P-oder Exec11tivo compete 
approvar o convenio, uma vez que o additiv-o de 4 de julho e a reso-
lução da Oommissão de Finanças retiraram do convenio a clausula 
refeTente á caixa de conveTsão. - Serzedello Corrêa, com os funda-
mentos que se seguem: 

E' grato ao autor do presente voto assignalar a sabedoria com que 
o relator d·o pareceT separou as duas questões - a ·de ordem eco-

nomica, referente á valorização do café, e a de 
Voto do Sr. S-e!r- ordem monetaria, attinente ao poder acquisitivo do 

:reooJJo meio circulante que possuímos, em relação ao ouro, 
'OU mais restrictamente á moed·a-ouro estrangeira. 

Na imprensa, quem subscreve estas linhas, apreciando o primitivo con-
venio celebrado em Taubaté, veiu pelejando por essa discriminação, 

. visto como os dons problemas comp01'tam soluções .diversas, emhora 
a solução que se der a um delles reflicta e repercuta fundamente sobre 
a que se deve dar ao outro, facilitando-·a, promovendo-a. e tornando-a 
benefica e efficaz. Isso se 1mpunha tanto mais ao seu espírito quando 
nesse acto de excepcional importancia a questão p1·imordial e geral -
qual a do saneamento do meio circülante, a do preparo e regeneração 
da moeda pelo estabele·cimento ·de um padrão ou medida de valor sadia 
e tão invariavel quanto possível no seu caracter de unidade, era rele-
gada a um plano inferior, tornada uma dependencia da solução que 
se queria dar á valorização ·do eafé. Si para o valor das mel':cadorias, 
ou no terreno concreto para a compra e venda e para a circulação de 
todas as :riquezas, as oscillações 'exaggeradas e a grande instabilida1de 
proveem em tres quartas partes da natureza da . moeda que temo a, 
moeda que nâo tem para exercer a sua funcção a primeira cond'ição, 
condição essencial, .qual seja a fixidez, sem a qual não póde exercer 
o papel de unida·de, claro está que para Yalorizar a pr·oducção nacio-
nal de modo seguro·, o primeiro problema a resolve1~ é o da moe'da, 
é o da aboliçã-o do papel inconvertivel, pois, só assim, terão as nossas 
emprezas os no.ssos institutos de credito, os nossos papeis e títulos de 
credito assistencia financeÍT!a nDs demais mercados do mundo. 

Basta dizer que desta arte nos será fa{lil, . como -o é ·para os Esta-
dos Unid-os em Telação ao trigo, remover de modo efficaz D inconve-
niente de entrarem D nosso café e a nossa borracha ex-abrupto em 
pe!l'iodos determinados do anno, abundando a offerta de letras para 
desappal'ecerem por completo em outras épocas, emquanto as l'emessas 
para saldar os ·compromissos da importação e para attender ás neces-
sidades de toda Ol'dem se fazem diariamente, continuamente, durante 
todo -o anno, e, o que é mais, dessa arte conseguiríamos supprimir os 
immensos prejuizos que temos e:rq. nossa bala'nça de contas, es~ecial~ 



mente na parte que nos dá a relação de valores entre as nossas· impor-
tações e as nossas expor.taçóes. 

Bem sabe quem escreve estas linhas que nos paizes de moeda sã 
ha tambem crises de producçãD, que ha em periodos especiaes oscil-
laçóes exaggeradas nos valores de certos generos, valores que .se elevam 
ou deprimem -se, mas, essas osciUações regidas pela lei da offerta e 
da procura corrigem-se naturalmente voltando tudo ás ·condições do 
equilíbrio. 

Nos paizes de circulação inconvertivel, que se tornou excessiva, 
po1~ém, ·a lei da offerta e da procura facilme'nte deixa de funccionar, 
a especulação domina os mercados, monopo.Jios e vícios de toda: Ol'dem 
se infiltram no commercio, a falta de elasticidade do meio circulante. 
aggrava a baixa ·de todos os preços, não funccionando de modo salutar 
a elevação ·da taxa de descontos, crêa-se uma atrrí.osphera pesada pela 
depreciação do papel-moeda, que se torna insufficiente, avolumando-se 
então a escassez do agente de toda a circulação pela diminuição de 
seu pode-r acquisitivo, escassez que é a causa geradora de t·odas as 
grandes crises e que se fôr attendi·da por novas emissões de futuro, 
mais e mais, al'rruinarão o credito, a producçã-o e a Nação. 

Julgando, pois, que a questão monet:uia sobreleva a todas as ou-
tras, achando que não póde e não deve ser tratada como uma depen-
dencia da questão referente á valorização do café, o autor do voto 
vencido pensa com o relator ·do parecer que é; entretanto, de extra-
ordinaria importancia a solução da questão do café, não só em si, 
como ainda na repercussão que sobre o problema mouetario• vae ella 
ter, terrdo como tem um grande alcance paT<a toda vida ecouomica da 
Republica. O café representa quasi que tres quintas partes dos recur-
sos de que lançamos mão para pagar o que importamos e para atten-
der ás remessas de toda or:clem qne fazemos, já para o serviço de nos-
sas responsabilid·ades no exterior, já pa1'a dar s.atisfaçãQ ao ·pagamento 
dos lücros que o .capital e a acti~d!!!de e:strangeira exigem. A letra 
de cambio, que provém de noss·a exp'Ol'tação, é a unica moeda: interna-
cional qne possuímos, e s.ó com ella e .P01~ meio della podemos attender 
ás necessidades externas. 

V al01·izar .o café é enriquecer-nos, é augmentar os nossos recursos, 
é incrementar o bem estar de todo o paiz, é o meio mais prompto de 
nos facilitar saldos que se traduzem em remessas do ouro para o nosso 
paiz, permittindo preparal'-se solidamente ·O terreno para o advento 
da moeda metallica. · 

Assim pensando, o autor deste voto, em sua& linhas geraes, está 
de accôrdo ·com a medida proposta no convenio de Taubaté em prin-
cipio, mas acha-a incompleta, entende que deve ser acompanhada de 
medidas complementares e que a sua applicação exige cuidados e in-
formações seguras que nã.o encontrou no parecer e. nem nos escri-
ptos d·os ~ue se teem batido pelo convenio. 



De longos anno·s, mal se esboçou a crise dos preços do café, 
devida de um lado ao excesso da producção, de out1'io aos vicias do 
mercado, monopolizado o commcrcio pela especulação, desde 1900, 
quem subscreve este parecer lembrou, na impossibilidade em que esta-
vamos de regular a p1'0cura, que poT uma podcmsa organização de-
fensiva dessemos combate á especulaçã-o, regulando as condições da 
offerta. Nessa occasião lembrava o que se dera na Russia com o trigo 
monopoliza.do pela es1}eculação allemã, C·om as mesmas palavras que 
se encontram no pa1-ecer do relator, mas já exigia como condição de 
exito: primeiro, que ·se conhecesse com a exactidão possível do stoclc 
existente; segundo, que se avaliassem as forças de 1-esistencia que se 
nos poderiam offerecer e as me.dissemos ·com os I-ecm,sos de que pudes-
semos dispor; terceiro, que se adoptasoom medidas complementares 
para evitar a reproducçã·o .do mal, indicando: a) o não augmento de 
producção; b) o alargamento de consumo pela exploração dos merca-
dos da Italia e da ~rança; c) a acclimação dos warrants e a organi-
zação do credito agrícola nos moldes que indicou em parecer da lei da 
1-eceita. Eis D que já em 1900 escrevia: 

"Constitue a lavoura do café a nDssa principal fonte de p11odu-
cção. A riqueza .do Brazil, de longa data, no Imperio como na Repu-
blica., em sua quasi totalidade, assenta nos recursos que lhe adveem 
dessa cultura. 

Com effeito, D café é o nosso principal genero de exportação e, 
sem recc·io de enar, ;póde-se affil,mar que tres quintas partes dos 
recursos que temos no exterior para pagar as nossas encommendas, 
as responsabilidades da nossa vasta importação e as :remessas de va-
lores que precisamos fazer, oTiundas de toda e qualquer fonte, pl·'o-
veem da Ín·dustria agrícola, proveem quasi exclusivamente da cultura 
dD café. 

Si attendermos, pois, a esse facto e á consideração de que a ex-
ploração dessa riqueza e a propriedade da terra e dDs cafésaes ainda é 
em sua quaili totalidade de nacionaes, de brazileiros, ver-·se-ha clara-
mente a importancia que tem para nós, para a vida de toda :a ]i[ açãD, a 
crise que afflige os nossos lavradOTes e os males que á nossa vida 
economica, ao nosso pr,ogresso, ao nosso bem estar e á nossa felici-
dade acarreta a desvalorização ·do café. 

A_ crise por que pass·a essa lavoura não é uma crise parcial, não 
é crise da lavoura sómente, é uma verda!deira crioo nacional, pol'que 
ella affecta a todos os orgãos vitaes do nosso organismo social, pro-
duzindo extensas e profundas perturbações funccionaes em todo o 
mecanismo economico do paiz. 

E' causa sabida que as na~.ões liquidam as suas contas e fazem 
e ultima:cn o movimento de sua balança commercial, e, em um sentido 
mais completo e geral, de sua balança de valor.es, por meio de sua 
producçÉo .. 



A reme~sa de ouro ou moeda metallica faz-se apenas em pequena 
escala e como meio de corrigir esta ou aquella irregularida·de, este ou 
a_qu-elle desequilihrio. 

A va.ntagem para os paizes de circulação metallica está justamente 
no· recm·;so que te-em nesse genero de moeda universalmente acceito e 
com o qc1al podem Testabelecer o equilíbrio entre o credito e o debito, 
quando as receitas ele sua producção não bastam, de modo a manter 
porí esse meio ao par os cambias internacicnaes. Goschen, em sua obra 
memoravel sobre os cambias estrangeiros, deixou prova·do que os pov-os 
que possuem a ·moe·da metallica teem meio seguro de evitar largo 
desvio no valor d:a letm de cambio, porque este não póde ir além do 
que os inglezes chamam ·o goldpoint, isto é, do custo da moeda de ouro 
solíJrecarregada das ·despezas de frete e seguro. 

E' claro que, desde que o clr:Jtento1' da letra de ca;mbio, de que eu 
careço para fner um pagamento no exterior., me exige um preçg supe-
riol' ao que me custa a moeda de ouro sobrecarregada das despezas de 
frete e seguro, eu deixar;ei de comprar-lhe a letra, para de preferencia 
envim_. ouro, afim de fazer o l)agamento. Nos paizes de circulação 
metallica, as oscillações cambiao:> J?-ãO podem, pois, ir além de certo 
limite, e é isso -o que não se dá naquellés que vivem do papel-moeda, 
q11e teem emfim a circulação inconversivel. PaTa esses, e é o caso do 
Hrazil, o unico elemento, o unico instrumento de todos os pagamentos 
e de todas as remessas e transfel'encias de · valores é a letra de cam-
bio. Ora, sendo a letra de cambio o representatiYo em ouro da mer-
cadoria exportada, sendo ·O café o nosso principal genero de expor-
tação, nos vindo ·dahi quasi tres quintas partes dos recursos que temos, 
bem se comprehende como a desvalorização nos preços de expül'tação 
dess,a ·mercadoria affectará toda a economia sJ.a Republica. 

Acc>rBsc:e que, só tendo nós, como instrumento, para fazei' e liqui-
dar tr.ansacções com as demais nações a letrá de cambio, a menor per-
turbação de ordem material, a menor diffe'reuça ent.Te o debito e o 
cre·clito da nação, etc., trará a especulação sobre os cambias, oscilla-
ções constantes e baixas exaggeradas sem freio, a não ser o que fôr 
cneado pela propria especulação. Isto só por si bastará para perturbar 
o regimen tarifario, cujas taxas de compensação ou de protecção 
assentam em valores officiaes calculados a uma taxa cambial fixa, 
arruinando0· as industrri.as, promovendo-lhes crises, e, o que é mais - . 
levaTá o commercio, pela falta ·de segurança para os seus calculas, a 
exaggerar os preços, onerando o consumidor quando rião lhe acontece 
peior - que é desordem no mercado, a concurrencia desigual, porque 
este importou hontem ao cambio de 10 e aquelle hoje ao cambio de 
12 ou 13, o que no mesmo genero lhe dá yantagens que esmagarão ou 
arruinarão o pdmeiro. 

Disso tudo que Yenho de :cHzer deprehende-se o valor que tem para 
o paiz inteiro a questão do café. .. 
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A CJÍ se C'j_Ue trouxe à sua depreciação não é uma questão de São 

Paulo, de Minas ou do Estado do Rio; não é uma questão de um grupo 
numel"oso de lavradores, de E stados do sul, emfim; é, sim, uma 
questão nacional, uma questão que affecta a toda a Federação, que 
envolve todos os interesses ·de todos os :2stados, porque ella affecta 
a todos os orgãos de nos·so organismo economico, a to:das as funcções 
da vida de nossa patria em sua integridade physica e moral. 

El' preci so, pois, que •OS homens publicas olhem para o ·assumpto, 
.sem ,preoccupações de zonas, sem a idéa estreita -de Estado, e sim como 
uma questãü nacional que a todos interes&a igualmente, que a . todos 
prenderá visceralmente nos grandes males e prejuízos que vae cau-
sando e semeando. 

E studarei em primeiro lagar .as causas da desvalorização. Podem 
reduzir-se a tres e isso se collige: de tudo o que .se tem escripto .sobre 
o assumpto: P, na superprod:ucção; 2a, nos vicias dü mercado; 3a, na 
falta absoluta da. defesa em que se encontra o productor. 

l.a A superproducção é um facto affirmado por todos. Diverg1em 
as opiniões quanto a·o vulto do·s stocks e:xis,tentes, pois to-d.os confessam 
que, apezar do augmento continuo do consumo, maiores teem s:i:do os 
augmentos da producção. 

Esta, de facto, de 189 0 para cá começou a avolumar·.se em conse-
quencia do alto preço d:o genero, o que attrahiu capitaes de toda parte. 
Em períodos de emissões e de gra:çtdes capitaes disponíveis, tudo- con-
vergiu para o café e até mesmo capitaes se deslocaram para irem bus-
car o ve1ocino na ·cultura dá afamada rubiacea. Por sua_ vez, as· enor-
mes ·remessas de immigrantes, -que procuraram S. Paulo, tornaram 
:facil nos primeiros tempos a extensão de grandes fazendas e a creaçã:o 
.de outras muitas em enormíssimas zonas. 

Emquanto isso se -CJtav.a, emquanto nos reduzíamos assim á mono-
cultura, nada fizemo·s em favür do consumo. Ninguem, ninguem, ab-
solutamente, cogitou disso; de modo que, quando se avisinhou .a crise, 
quando se aggravou a situação financeira pela desvalo-rização da moe-
da e pelo desbara.to do credito., o lavrador viu-.se .sem assistencia de 
parte alguma, aviltado o preço do genero, que no custo de producção 
lhe trazia a mais o onus exigido promptamente do salario d·o traba-
lhador, exactamente porque não soubemos, na substituição dü braço es-
cravo pelo livre, nacionalisar o trabalho e corrigir os excessos d·a pro-
ducção. 

2.a Vícios do mercado. Elles ahi es·tão palpaveis - no diminuto 
preço do .genero, no mercado ·de exportação e no valor eiev&dü no con-
sumo, no mercado a retalho . 

O eminente Dr. Assis Brazil deixou isto provado na luminosa con-
ferencia que fez entre nós. E lles estão ainda evidentes no monopólio 
que ·os amel'Ícanos exercem em nossas praças, -ditando o preço ao fa. 
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.zendeiro, nas cotações artificiaes que nas bolsas d~ Nova York e do 
Havre se annunciam diariamente e, finalmente, no desapparecimento 
de quas·i todos. os commissarios que, sob a pressão cl!a falta de dinheiro 
e de credito, tiveram de succumbir e desapparecer. 

3.n Finalmente, na falta de defesa em que se achou o pr'oductor. 
Os commissarios desappareceram, os bancos nacionaes arruinaram-se, 
todas as portas de credito lhe foram fechadas. 

Sem assistencia financeira em paTte alguma, sem poder esperar 
pela exigencia do salario, só lhe restava e tem restado um recurso: 
vender logo o genero ao exportador, que, tendo dinheiro, lhe impõe 
o baixo preço. Accresce que essa superioridade do exportador se torna 
excepcional e tanto mais segura porque de um lado tem diante de si 
a situação precaria do lavrado:r, que precisa de vender a mercadoria 
que se apresenta toda ao mercado em período determinado do anno, de 
<Jutro joga com o excesso de producção, apoiado em um stock que o li-
vra de toda e qualquer ,pressão. Vê-se assim que a desvalorização do 
café é devida quel' a causas naturaes, quer a causas artificiaes. 

Essas duas forças unem-.se no momento pre-sente, colligam-se, 
<~gem conjunctamente, apoiacl!a .a especulaçã-o monopolizadora na causa 
natural da superproducção e na situação do lavrador sem recursos. 
diante da ruína do credito interno ." 

"Largamente explor·ando este assumpto, estudando uma a uma 
as providencias que :haviam sido lembr:lidas, concluía por .aconselhar, 
,para attender ás carrsas naturae·s: 1 o, o au.gmento do consi\lmo, desde 
que São Paulo já havia tomado providencias para evitar o augmento 
da producção, por uma acção diplomatica junto dos governos da Fran-
ça e da Italia, e escrevia : 

'"Além dos grandes tonad.ores americanos que, com duas ou tres 
casas exportadoras no Brazil, fazem o monopolio do genero, ha gran-
des to·rradores na França, na Allemanha e na Ru.ssia, aos quaes pode-
riamos vender directamente o genero, de fôrma a augmentar a con-
cunencia, o que de algum modo normalizaria um pouco os preços. · 

Por outr<J lado, uma acção diplomatica intelligente junto dos 
governos francez e italiano nos poderia levar a convenções commerciaes 
que nos trouxessem reaes vantagens. 

Esses paizes taxam exa·glgeradamente o café, quando, com taxas 
que alar.gass~m o consumo, poderiam auferir maior receita para os 
cSeus orçamentos, dando a seus nacionaes o uso do café de boa qua-
lidade. 

Em França, por exemplo, bebe-se em .quantidade, sob o nome de 
café, uma mistura de chicorea em alta dóse e diminutíssima porcen-
tagem de ·café. 

Seria difficil entrar em accôrdo com o governo francez p~ra que 
este, que tem o monopolio do phosphoro e do fumo, tomasse o mono-
volio da venda do café, de rondo que, em vez de chicorea, o povo 
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íranooz bebesse o verdadeiro café, mediante compensações ·que dariamoe 
a certos generos de producção france2ia? 

Seria difficil obter do pro·prio interesse italiano que reduzisse ao 
mínimo as taxas de entrad·a do nosso café, de modo a aug±nentar e a 
estender o seu uso com enorme accrescimo para o orçamento da receita 
da Italia ?" 

Em segundo logar, aconselhava com urgencia :a .adopção dos 
warrants, que dariam ao lavl'ador os primeiros adeantament-os de que 
carecesse para as mais pl'ementes necessidades, caminhando-se então 
para os leilões publicos em Santos e no Rio. e em terceiro logar pro-
punha, em bases que indicava, a organização do C1'edito agrícola. A 
esse respeito escrevia : 

" ·Seja a crise devida a que causas. forem, uma das mais urgentes 
e indeclinaveis necessidades, especialmente nos Estados productores, é 
a organização ·do credito agrícola. 

Como, porém, estabelecer o C1·edito ragricola? 
Na Italia, onde as idéas de credito pessoal e de mutualidade tive-

ram lm·go desenvolvimento e especia'lmente na Allemanha, onde o as-
sumpto foi coroado d:o mais brilhante exito, enoontraremos exemplos 
fecurndos a seguir e a imitar, hoje que os syndicatos agrícolas vão ca-
minhando e teem a sua organização regulada por lei . 

Para este artigo, transcl'ev-o o que escrevi o anno passado sobre esta 
momentosa .questão, em documento que faz parte dos Ann:aes da Ca-
mara e onde se enc-ontra o germen de um projecto que l-argos e fecundos 
beneficios p-oderá prestar á agricultura. 

Dizia eu: 
"Em 1845 f.oi fundada a Caixa d'Herford, que emprestava aos 

proprietarios sob hypotheca (a menos ·de metade ·do valor do immovel) 
e ·aos cultivadores não proprietarios, sob simples letl'as ou bilhetes á 
ordem. Como essas caixas não tivessem bastante fol'ça para correspon-

- der a todas as necessidades da agricultura, nasceu ·a extraordinaria 
obra emprehendida por Delistrsch e Raiffesen, e que consistiu em asso-
ciações cooperatiV'as, m·eadas pol' pessoas que, tendo necessidade de 
credito, procuravam por operações de banco, feitas em commum, os 
recursos de que careciam. Os recul'sos pecuniarios eram tirados de 
uma dupla fonte; de um fundo social, e de depositas feitos por tercei-
ros. O fundo social comprehendia dons elementos: o haver social con-
stituído pelas contribuições dos associados, e o fundo ·de reseTVa. ali-
mentado por uma qual'ta parte dos lrucros liquidas. Para augmentar 
os recursos do fundo social, que eram em geral insrufficientes, a caix·a 
da sociedade abria conta de depositas, l'ecebia depositas ordinal'ios e 
abria contas correntes como as nossas caixas economicas . 

Graças a este systema, essas caixas, na Allemanha, obtiveram re-
cursos espantosos, drenando poT toda a parte os capitaes e applicando-
os á agricultura. A mesma cousa poderia com vantagem tentar-se 
entre nós, indo as economias, que em quantia avultada são recolhidas 
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ás caixas economicas, procurar esses bancos ou ca1;xas, ond<8 os lucros 
poderão e deverão ser muito mais remuner&dores. Uma vez espalhadas 
essas àssociações por todos os E stados de poderosa p1'odUJcção agrícola, 
sob a ·acção dos governos locaes interessados e de iniciativa dos lann.-
dores, n•aturalmente' se irão grupando em federações r egionaes, afim 
de procurarem entre si mesmos maiores recuTsos para agir e cumprir 
a sua missão. Emfim, para não i r mais longe, chama o relator •a at-
tençao d_a Camara para a lei prussiana de 31 de julho de 189 5, onde, 
com o fim de favo1·ecer o desenvolviment o do credito pessoal, e especial-
mente do credito pessoal cooper ativo, coroando todo . esse engenhoso 
mecanismo, creou-se, sob o nome de caixa centr al ·de cooperação, um 
estabelecimento centTal, gozando de per sonalidade civil e submettido 
á f iscalização e á direcção do E stado e dispon do de larga e fo r te sub-
venção do governo . 

F oi á custa desse intelligente mecanismo que a Allemanha fundou 
e desenvolveu o credito a.gricola, com enormes vantagens par a 'a sua 
producção e garantias de defesa fro·s seus productores . " 

Como, porém, todas essas medidas demandavam de tempo, como 
era necessarío f azer desde logo alguma ·cousa, ·dizia o autor destas 
linhas .que era urgente d ar combate ás causas de caTacter ar t ificial, 
aos vícios do mercado, lembmnd<J o que só hoje , decorridos seis annos, 
se quer pôr em pr·atica; e esm·evia : 

"Como, porém, combater esse monopolio especulador e os vícios 
do mercado ~ Só por meio de uma forte organização defensiva com o 
auxilio da União e ·dos E stados . 

86 assim se poderão ·comhater os vícios do mercado, a especul ação 
que exer cem os exportadores . Si, realmente, nesses vi cios uni c a e exclu -
sivamente residirem a·s cau sas ·da desvalorização e aviltamento dos 
preços do café, esse meio poderá ser definitivamente efficaz, desde que 
uma fo rte organização de capitaes puder enfrentar o poder e os re-
cursos ·de resistencia que offer ecerá a especulação americana. Foi por 
um processo semelhante que o governo Tusso deu combat;e á especulação 
allemã, que se exercia .sobre o trigo e que aproveitava da situação cr i-
tica do lavrador russo, sem recursos e sem creditas, a•cceit ando dia a di a 
o preço cada vez mais baixo que lhe offerecia o syndicato a llemão. 

O governo do ·Czar or ganizou uma fo rte e energica defesa com o 
auxilio de varios bancos ; vastos armazens construíram-se p ar a depo-
sito ·do trigo, nos .quaes tomaram-se todos os cuid&dos para evitar a 
deterioração, em conse.quencia de fermentação que a humidade ger ava, 
e não ·se vendeu o trigo sinão por preço razoavel e remunerador . Os 
prejuízos de especulação for am grandes e tudo volt.ou ás condições 
normaes . 

Com o café dá-se, poTém, uma condição que difficultará a ex-
ecução, que tornará cheia de incerteza•s a pro:videncia . E ' a . existen- · 
cia de um gr ande stoclc. A quanto monta elle ~ Que ha de real sobre os 
dados que publicam as Bolsas de Nova Y ork e do H avre, interessadaP 
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na espec~lação ~ De .que natureza é esse stock? Até que ponto, pois, 
irá a resistencia que 'a especulação opporá á organização defensiva 

' que fixaremos? Tudo isto deve constituir objecto de séria investigação, 
de um in:querito que deve ter cunho official. 

Sem o conhecimento de11sas bases, é loucura agir, por.que poderemos 
éncontrar a ruína em vez da salvação ·que procuramos. 

Si o stoclc, porém, é pequeno, ou si os recursos que se obtiverem 
forem fortes, •a idéa de uína solida organização defensiva é efficaz e ó 
meio unico de libertar o lavrador da pressão em que se -acha é de 
regular as condições da offer·ta para valorizar o producto." 

Pensa o autor deste parecer hoje como hontem, ,e, por isso dando 
o seu voto a esta parte do Convenio, salva a sua responsabilidade 
sobre o insuccesso, ·si acaso não forem po.stos em pratica O'S cuidados 
que aconselha, as providencia•s que indica, pesado bem o gráo de resis· 
tencia que •se nos póde offerecer pelo conhecimento tão exacto quantG 
possível do stock em que se possam apoiar o•s especuladores. 

MENSAGEM E MA-IS DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Srs. Membros do Congresso N acionai - Tenho a honra de sub-
metter á vossa autoridade, nos termos dv art. 48, n. 16 da Constitui-

ção Federal, os originaes da acta da reunião dos 
Mensagem Presidente•s dos Estado·s de S. Paulo, Minas Ge-

raes e Rio de J •aneiro, havida na cidade de T:au-
baté em 25 de fevereiro do co:rrente anuo, e de um convenio que ajus-
taram no dia Geguinte para o fim de valorizar · o café, regular o seu 
commercio, promover o augmento do seu consumo e •a C1'eação da Caixa 
de Conversão, fixando o valor da moeda. Esoos documentos ·são acom-
panhados da cópia de um officio do presidente de S. Paulo, · remet-
tendo-os e da respo•sta que lhe dei. 

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1905. 

FRANCisco DE PAULA RoDRIGUEs ALvEs. 

Cópia - Palacio do Governo do Estado de S. Paulo.- Gabinete 
do Presidente.- S. Paulo, 2 de março de 1906. - Exm. Sr. Presi-

dente da Republica :- Rio de Janeiro. Tendo os 
IDocume~ttos Estados do Rio de Janeiro, Minas Geraes e São 

Pallllo celebrado o convenio para o fim de valo-
rizar o café, regular o seu commercio e promover o augmento do seu 
consumo, como presidente da convenção em que isto foi deliberado, 
tenho a honra de submetter a V. Ex. o origina1 do convenio, para o 
qual ·solicito a competente approvação na fórma da alínea 16a do 
al't. 48 da Constituição Federal. Da referida reunião lavrou-se a acta 
junta em original, da qual .consta a id€a ·adoptada pelos Presiden~es 
dos tres Estados pa:ra a solução da ·questão monetal'Ía entre nós, me-
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dida que foi julga;da da maior urgencia e qwe po1· isso reclama de 
V. Ex._, na fórma do n; 10 do art. 48 da Constituição Federal; •a 
convo(Jação extraordinaria do Congresso FedeTal para a votação da·s 
leis necessarias. Aproveito -a oppoTtunidade pal"a apresentar a V. Ex. 
os protestos da mais alta estima e subida consideração.-Jorge Tibiriçá. 

E' cópia conforme o ol'igúnal. Secretaria da Presidencia da Repu-
blica dos Estado\S Unidos do Brazil, Rio de J -aneiro, 3 de maio de 
1906.-0 official de gabinete, Ciarlos Olyntho Bnaga . 

. Cópia - Gabinete do Presidente da Republica - Rio de J aneh-o, 
12 -de março de 1906.- Exm. Sr. Dr . Presidente do Estado.- Com 
o officio de 2 do corrente mez, communicando·-me que os Esta.dos do 
Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo haviam celebrado o convenio para 
o fim ·de valorizar o café, regular o seu c-ommercio e promover o au-
gmento do seu consumo, na qualidade de presidente da convenção, em 
que isso foi delibera;do, sUJbmetteu V. Ex. á minha approvação o ori-
ginal do accôrdo, nos termos do art. 48, alínea 16a da Constituição Fe-
deral, accrescentando que, da reunião havida paTa aquelle conveni-o, se 
lavrou uma acta, que me foi tambem remettida em original, da .qual con-
sta a idéa a:doptada pelos presidentes dos tres Estados para a solução 
da questão monetaria entre nós, medida que foi julgada da maior 
urgencia <' que por isso reclamfl, na fórma do n. 10 do art. 48 da 
Constiiuição, a, eonviocação . extra:oTéLinaria do CongnesSO' Fede/l'al 
para a ·votação das leis necessarias. Tendo sido ajustado no art. 8° 
do convenio que, para a sua execução, um dos Estados, o de São 
Paulo, promoverá as operações de credit-o necessarias até o capital 
de 15 milhões esterlinos para Her applicado como lastro de uma 
caixa de emissão e conversão, que fôr creada pelo Congresso Nacio-
nal para a fixação do valor da moeda, e ainda que o producto da 
emissão sobre esse lastro será empregado na T1egularização do com-
mercio do café e sua valorização, sem pTejuizo de outras dotações 
,paTa fins Cl'eados em lei, desappareceu do mesmo convenio a sua 
feição regional. Em taes condições submettel-o-ei opportunamente á 
autoridade do Congresso N a c i om1l, nos termos do art. 48, n. 16, da 
Constituiçã.o. Gyrand-o o systema do conveuio, em sua quasi gemera-
lida.de, em tw'no de disposições daquelle artigo ou dellas ·dependendo, 
ha, entretanto, providencias como as que se referem á propaganda 
e benefi.cin do café, á organização -de seus typos commerciae.s, á não 
exportação -das qualidades inferiores e ao de~cnvolvimento do con-
sumo, quo cabem, por sua natureza, nas attribuições dos poderes pu .. 
b'licos dns Est&dos e que podem ter immediata execução. Quanto á 
idéa que foi suggerida, de uma convocação extraordinaria -do Con-
gresso para tomm· conhecimen !;o do convenio, cabe-me declarar a 
V. Ex. qne tenho muito pezú de não considerai-a acceitavel, attenta 
á imminencia da época legal de sua Teunião ordinaria e á circum-

·stancia de estar o paiz preoccupado ainda com os ultimos trabalhos 
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de apurAção da eleição para Pre~idente e Vice-Presidente da Repu-
blica e Deputados e Senadore.s á proxima legislatura. Apresento a 
V. Ex. as ooguranças do meu ap;·eço e elevada consideração. - Fmn-
cisco de Paula Rodr'ig1oes Alves. ·- A S. Ex. o Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, 
Presidente do Estado ele S. Paulo. 

E' cópia conforme o· origlinal. SiecTetm~ia da PresidjElncia da 
Republica dos Estados Unidos do BTazil, Rio de Janeiro, 3 de maio 
de 190fl. - O official de gabinete, Carlos Olyntho Braga. 

Aos vinte e cinco dias do mez de fevereiro de mil noverentos 
e seis, nesta cidade de Taubaté, Est&do de S. Paulo, na casa numeTo 
quartorze da l"Ua Visconde do Rio BTanco . . pTesentes os Exms. Srs . 
.Drs. ,Jorge Tibiriçá, Nilo Peçanha e Francisco Antonio Salles, pre-
s:üdentes dos Estados de S. Paulo, Hio de J aneir·o e Minas Geraes, 
pelo primeü~o, por accôrdo dos dous outros, foi assumida a presi-
dencia. 

O Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, depois de ag1~adecer a pre-
sença dos illustres presidentes do Rio e Minas, declarou que a re-
tmião ·convocada pelo Dr. Nilo Peçanha tinha por fim proporcionar 
aos tres Est&dos · opportunid&de de se entenderem directamente por 
se:us presidentes, sobre a valorização do café e outras medidas de alto 
alcance economico. 

Estabelecida a discussão, ficou resolvido que os presidentes dos 
tres Estados se diTigissem ao Exm. Sr. Presidente da Republica 
pedindo a convocação d.o Congresso N acionai, em sessão extraordi-
naria e urgente, paTa a decretação de uma lei creando um apparelho 
cujo fim seja a emissão de moeda-papel conversível em ouro a uma 
taxa prefixada. 

Esse apparelho, que se denominará "Caixa de Convel'são", terá 
como lastro par'a a emissão a importancia do emprestimo, que fôr 
contractado pelos Estados· com o endosso da União. Passando-se ao 
exame das bases do convenio organizadas pelos representantes dos 
tres Estados para valorização do café, foi o mesmo convenío àppro-
va·do com a seguinte redacção:.. 

"Convenio entre os Esta<1os do Rio de J aneir.o, Minas Geraes e 
S. Paulo para o fim de valorizar o café, regular o seu cogtmercio, 
promover D augmento do seu consumo e a Cl'eação da "Caixa de Con-
ve1's,ão", fixando o valor da moeda: 

Artigo primeiro. 'Durante o prazo que fôr conveniente, DS Estados 
contractantes obrigam-se a manter nos merca,dos nacionaes o pr'eço mí-
nimo de cincoenta e cinco a sessenta ê cinco francos, em our:o ou 
moeda corrente do paiz ao camhio do dia, por sacca de 60 kilo.s de 
café, typo 7 americano, no primeÍTo nnno; este preço minimo poderá 
ser poste11iormente elevado até o maximo de setenta ÍTancos, con-
forme a conveniencia do mercado. Para as qualidades superiores, 
segundD a mesma classificação americana, os preços indicados serão 
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augmenta.dos propol'cionalmente nos mesmos periódos. Artígo segündo. 
- Os governos contractantes, por mei.o de medidas adequadas, pro-
curarão difficultar a expol'tação para o estrangeiro dos cafés inferio-
res ao typo sete e favorecer no que fôr possível o ·desenvolvimento 
do seu consumo no paiz. Artigo terceiro. - Os Estados contractantes 
obrigam-se a oTganizar e · manter um ser,~iço regular e permanente 
de propaganda do café com o fim de augmentar o seu consumo, quer 
pelo dei'CnvolvimentQ dos actuaes mercados, quer pela abertura. e 
conquista de novos, quer pela defesa contra as fí-audes e falsifica-
ções. Artigo quarto. - Os governos contracta.ntes, quando fôr jul-
gado opportuno, estabelecerão ns typos nacionaes de café, promQ-
vendo a creação de Bolsas ou Camaras Syndicaes para o seu com-
mercio; de accôrdo com os novos typos . sel'ão, então, fixados os pre-
ços a que se T1cfere o artigo primeÍTo. Artigo quinto. - Aos pro:du-
ctores de café serão facultados os meios de melhorar as qualidades 
do producto pelo rebeneficio. Artigo sexto. - Os governos contra-
ctantes obrigam-se a crear uma sobre-taxa de tres francos, sujeita 
ao augmento ou diminuição, por saccà de café que fôr exportada 
por qualquer dos seus Estados e bem assim a manter as leis que 
nelles difficu1tam pol' impostos -sufficientemente elevados o au~ 
gmento elas áreas dos terrenos cultivados c0m café· nos seus territo-
rios pelo prazo de dous annos, que poder5. ser prorogad'o por mutuo 
accôrd.o. Artigo •setimo. - O pl'oducto da .sobre-taxa, de que trat.1 o 
artigo anterior, pago no acto da exportação será arrecadado pela 
União e destinado ao pagamento dos juros e amortização dos capitaes 
necessarios á execução deste convenio, sendo os saldos restantes appli-
cados ao cust-eio das despezas re:clama-das pelos serviços do mesmo, 
começando-se a cobrança da sobre-taxa depois de verificado o dis-
posto no artigo oitavo. Artigo 0itavo. - Para a execução deste con-
venio fica o Estado de S. Paulo, desde já, autorizado a promover 
dentro ou fóra -do paiz, com a garantia da sobre-taxa de tres fran-
cos, de que trata o artigo sexto, e com a responsabilidade solidaria 
dos tres Estados, as operações de cred'ito nec.essarias até o capital 
de quiuze milhões de libras esterlinas, o qual será applicado como 
lastro para ·a Caixa de Emissão, ouro, e Conversão, que fôr c:r0ada 
pelo . Ocngresso N acionai para a fixação do valor da moeda. Para-
grapho primeiro. - O produ-cto da emissão sobre esse lastro sel'á 
applicado, nos telJ.ll'OS deste oonvenio, na regularização do commer-
cio de café e· sua valorização, sem prejuízo para a "Caixa de Con-
versão" de outras dotações para fins creados em lei. Par~"Tapho 
segundn. - O Estado de S. Paulo, antes de ultimar as operações 
de credito acima indicadas, submette:rlá as suas condições e clausu-
las ao conhecimento e approvaç:ào da Un:ião e dos outros Estf1d0!'; 
contractantes. Paragrapho tercei1·o. Caso se tome necess.ario o 
encl'osso ou fiança da União par.a as operações de credito, serão 
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observadas as .disposições do artig<> segun'Clo, n. 10 da lei numero 
mil quatrooontos e cinco:enta e dous, de trinta de dezembro de mil 
novecentos e cinco. Artigo nono. - -A organização e direcção de todos os 
serviços de que trata este convenio serão 0onfiadas a uma Commissão 
de tres membros, nomeados um por cada Estado, sob a presidencia de 
um quarto membro, apenas com voto de desempate e escolhido pelos tres 
Estados. Paragrapho unico. - Ca,da director terá um supplente de no-
meação, igualmente, dos respectivos Estados, que o substituirá em seus 
impedimentos. Artigo decimo. - Jl,. Commissão de que ti~ata .o artigo 
ante cedente creará todos os serviç.as e nomeará todo o pessoal neces-
sar!Ío á execução ·do convenio, podendo confiar em parte a sua exe-
cu~ão a alguma associaçã-o ou '"'npreza nacional, sob sua immediata 
fiscalização, tudo na fôrma do regulamentü. Artigo decimo primeiro. 
- A séde da Commissão directora será a cidade de S. Paulo. ~1\rtigo 
decimo eegcmdo. - Para a execu ção dos serviçüs deste convenio a 
Commissão organizará o necessario regulamento, que será submet-
tido á approvação dos Estados contractantes, os quaes, no prazo de 
quinze dias, se pronunciarão sobre o mesmo, ·sob pena de conside-
rar-se ap_provado por aquelle que o não fizer. A1·ttigo decimo ter-
ceiro. - .. Os encargos e vantagens resultantes deste convenio- serão 
pantilhad.os entl:e os Esta.dos contractantes, proporcionalmente á 
quota de arrecadação da sob1·e-taxa com que C~Vda um concorrer pel a 
fôrma estabelecida no regulamento. Artigo decimo quarto . - Os Es-
tados co,ltractantes reconhe·cem e acceitam o Presidente da Repu-
blica ·Como arbitro em -qualquer. questão que .entre os mesmos se 
possa suscitar da execução do presente convenio. Artigo decimo 
quinto. - - O presente convenio "igorará desde a data da sua appro-
vação pelo Presidente da Republica, nos termos d·o numero dezeseis 
do artigo quarenta e oito da Constituição Federal. " Estiveram pre-
sentes á reunião, que terminou ás quatro horas da madrug~Vda do 
dia vinte e seis, como delegados do presidente de S. Paulo, os dou-
tores Antonio Candido Rodrigues e Ólavo Egydio de Souza Ar anha; 
como delegados do presidente de Minas Geraes, os doutores João 
Augc1sto Ro•drigues Caldas e José Monteiro Ribei ro J unqueira e 
como delegado do presidente do Rio ele Janeiro, o do-utor José de 
Ba1;ros ]'ranco Junior, bem como o doutor Manoel Joaquim de Al-
buquerqllll~ Lins, s<~cretario da :Fazenda do Estado de S . Paulo, e o 
doutor Angusto F erreira Ramos, tomando todos pa1ie na discussão. 
Approva.do o convenio, na fôrma sup1'a, Tesolve-ram os presidente~ 
dos tres E stados designar o dia de ho je, 26, para a assignatura do 
mesmo no Pac;o Municipal desta cidade de Taubaté. O que de tudo 
para constar mandaT'am lavrar esta acta que, licra e achada confoTme, 
é approvada e por todos assignada. En, José Jorge Marcondes Ma-
cha·do, official de gabinete da SecretaTia da, F azenda do Estado de 
S. P aulo, servindo de secretario, a subscrevo.-J o:sé Jorge Marcon-
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des Machado. -Jorge Tri:b~riçá. - NiJlo Peçanha. - Fmncisco· An-
to~io de Sall'es. - M. J. Albuq11e1rque Lilns. -- A. Candido Rodri-
gue~s. - O!Javo Egydio de Souza Aranha. - José Mont:e·iro Ribe'iro 
Junq·ueim. - João Augusto Rodrigues Caldas. - José de Bar'f'los 
Fmnco JurUior. - Augwsto Ramos. 

Convenio enfJre os EsüJ;,dos do Rio de Janeiro, Minas Geraes e S. Paulo, 
par.a o fim de vu~orizm· o ca.fé, regular o s·eu comm.crcio, promover 
o augmenfJo do seu consum?,p e a creação da Oiaixa de Conversão, 
fixando o vrirlor da rn}{Joeda 

Art. 1. o Dunnte o prazo que fôr conveniente, os Estados contra-
ctantes obrigam-se •a manter, nos mercado.s nacionaes, o preço minimo 

de 55 a 65 frs. em o11rro, em moeda corrente do 
Conveni_o pa:iz, ao cambio do dia, por sacca de 60 kilo.s de 

café, typo 7, americano, no primeiro anuo; este 
preço minimo poderá ser posteriormente elevado ·até o maximo de 
70 trs., conforme as conveniencias do mercado. Para as qualidades 
superiores, segundo a mesma classificação amel'icana, os preços indi-
cados serão augmentados proporcionalmente nos mesmos periodos. 

Art. 2. 0 Os governos contractantes, por meio de medidas adequa-
das, procurarão difficultar a exportação para o estrangeiro, dos cafés 
inferiores ao typo 7, e favorecer, no que fôr possivel, o desenvolvi-
mento do seu consumo no paiz. 

Art. 3. 0 Os Estados contractantes obrigam-·se a organizar e man-
ter um serviço regular e permanente de propaganda do café, com o 
fim de augmentar o· •seu consumo, quer pelo desenvolvimento dos 
actuaes mercados, ·quer pela abertura e conq11rista de novos, quer pela 
defesa contra as fraudes e falsificações. 

Art. 4. o Os governos contractantes, quando· fôr julgaJdo oppor-
tuno, estabelecerão os typos nacionaes de café, promovendo a creação 
de Bolsas ou Oamams Syndicaes para o seu commercio; de accôTdü 
com os no·vos typos, serão então fixados os preços, a que ·se refere 
o art. 1°. . 

Art. 5. o Aos productores de café serão facultados os meios de 
melhorar as ,.qualidades do producto pelo rebeneficio. 

Art. 6. o Os govern-os contTactantes obrigam-se a crear uma sobre-
taxa de 3 frs., sujeita a augmento ou diminuição, por sacca de café 
que fôr exportada por qualquer dos seus Estados e qem assim a manter 
as leis que nelles difficultam, por impostos sufficientemente elevados 
O augmento das áreas dos terTeUOS cultivados COm café, UOS seus ter-
ritorios, pelo prazo de dous annos, que poderá ser prorogado por mutuo 
accôrdo. '; i 

Art. 7.0 O producto da. .sobre-taxa, de .que tl·ata o artigo anterio~, 
paga no acto da exportação, será aTI"ecadado pela União e destinado 



-229-
ao pagamento dos juros e amortização dos capitaes necessarios á 
execução deste convenio ; sendo os saldo.s restantes applicado·s ao custeio 
das despezas reclamadas pelüs serviço·s do mesmo, começando-se a co-
brança da sobre-taxa, depois de verificado o disposto no art . 8°. 

Art . 8. o Para a execução deste convenio, fica o Estado de São 
Paulo, desde já, autorizado a promover, dentro ou fóra do paiz, com 
a garantia da sobre-taxa de 3 frs., de que trata o art. 6. 0 e com .a 
responsabilidade solidaria dos tres Estados. a·s operações de credito 
necessarias até o capital de 15 milhões de libras esterlinas, o qual 
será applicado como lastro para a Caixa de Emissão ouro e Conversão, 
que fôr crea:da pelo Congresso N acionai, para fixação do valor da 
moeda. 

I§, 1. o O producto da emi,ssão sobre este l astro será applicado, nos 
termos deste convenio, na regularização do commercio de café e sua 
valorização, sem prejuízo para a Caixa de Conversão, de outras dota-
ções pau fins creados em lei. · 

i§ 2. o O Esta,do de S. Paulo, antes de ultimar as operações de 
credito, aoSsim indicadas, submetterá as suas condições e clausulas ao 
eonhecimento e approvação da União e dos outros Estados contra· 
ctantes. 

!§, 3 . o Caso se torne necessario o endosso ou fiança da União, para 
as operações de credito, serão observacfas as disposições do art. 2°, 
n. 10, da lei li. 1.452, de 30 de dezembro de 1905. 

Art. 9 . o A organização e direcção de todos os serviços de que trata 
este convenio, serão confiadas a uma Oommissão de tres membro•s, 
nomeados um por cada Estado, sob a presidencia de um quarto mem-
bro, ·apenas com voto de desempate, e escolhido pelos tres Estados. 

P.aragrapho unico. Cada director terá um supplen:te de nomeação, 
igualmente, dos' respectivos Estados, .que o substituirá em seus impe-
dimento·s. 

Art. 10. A Oommissão, de que trata o artigo antecedente, creará 
todos o·s serviços e nomear á todo o pessoal necessario á execução do 
convenio, podendo confiar, em parte, a sua execução, a a lguma Asso-
ciação ou Empreza N acionai, ·sob sua immediata fiscalização, tudo na 
fórma do regulamento. 

Art . 11. A sé de da Oommissão directora será a cidade de São 
Paulo. 

Art. 12 . Para a execução dos serviços deste convenio, a Com-
missão organizará o necessario reguJamento, que será submettido á 
approvação dos Estados contractantes, os quaes, no prazo de 15 diws, 
se pronunciarão •sobre o mesmo, sob pena de considerar-se approvado, 
por aquelle que o não fizer. 

Art. 13 . Os encargos e vantagens resultantes deste convenio serão 
partilhados entre os Estados contractantes, proporcionalmente á quota 
de arrecad·ação da sobre-taxa, com que CUida um concorrer pela fórma 
estabelecida no regulamento. 
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Art. 14. Os Esta•dos contractantes reconhecem e acce.itam o. Presi-

dente ·da Republica como arbitro, em qualquer questão que enti·e <JS 
mesn;tos se possa ·suscitar, na execução do· presente convenio·. 

Art. 15 . O presente convenio vigorará desde a data da sua ap-
provaçã-o, pelo Presidente da Republica, nos termo.s do n. 16 do 
art. 48 da 00ll'stituição Federal . 

Paço Murnicipal de Taubaté, 26 de fevel'eiro de 19Ó6 .- NVlo Pe-
çarvha. - Francisco Salles. - J o1·ge Thbi1fiçá. 

Srs. Membros do Congresso Nacional: 
.· Tenho ·a honra de súbmette:r á vossa autoridade o original de um 

additamento do convenio de Taubaté, .que me foi remettido pelo Sr . . 
Dr. Jorge Tibiriçá, Presidente -do E·stadiO de S. Paulo, em offieio de 
7 do c<Jrrente. 

FRANCisco DE PAULA RoDRIGUES ALVEs. 

M od~fW:;ações e aaJiDitarnJ.ernto rao conv~nio de Ttawbaté 

Os Presidentes dos Estados do Rio de Janeiro, Minas· GeTaes e 
S. Paulo accordam e resolvem modificar o oonvenio de Taubaté, a:ddi-

' <tand!o-lhe as seguintes c'lausulas, que ücam fazen-
AddHa:mento' ao do ·parte integrante do mesmo convenio: 

convenio 1. a O artigo 1 o do convenio fica substituído 
pelo seguinte.: 

Durante o prazo que fôr julgaJdo conveniente, os Estados contra-
ctantes obrigam-se a manter nos mercados nacionaes o preço minimo 
de ,trinta e doll!s a trinta e seis mil réis por sacca de 60 kilos de café, 
typo sete, americano, no primeiro anno.; este preço minimo poderá ser 
posteriormente elevado até à' maximo de quarenta mil réis, conforme as 
oonveniencias do mercad<J. 

Para as qualida-des superiores, segundo a mesma cla-ssificação 
ameTicana, os preços mo·difica:dos serão augmentad'os proporcional-
mente no mesmo perio-d<J . 

2. a Si as opeTações de credito necessarias. para execução -do con-
.venio forem l'ealizadas pelos tres E·stados, sem endtos·so <lU fiança dt!!i 
União, a sobre-taxa de tres francos -a que se refere o art . 6° do mesmo 
convenio, será arrecad-ada pelos Estados e o seu producto será deposi-
ta,do para os fins de-teTmina-dos. no art. 7°. 

3.a A arrecadação -da sobre-taxa de tres fl·ancos começará na época 
que fôr determinada pe1os Estados contractantes. 

4.a Emquanto não fôr creada ou emquanto não funccionar a 
Caixa de Emis-são e Oonvel'·são, os ::g;sta-d:os poderão applica1· o pro-
d_ucto do em'pre11timo directamente á valorização do café. 



5. a O Governo do Estado de S. P-aulo, antes de ultimar as nego-
ciações relativa:s á operação de credito de que trata o art . 8° dto con-
venio, ·suibmetterá as condições e clawmlas ·que forem pr-opostas ao 
conhecimento e appt'ovação dos governos uos outros E stados contra-
ctantes e b,em assim do GDveT'll:O Federal, em cas·o de endoss:o pela 
Unl.ão, afim de ser determin::vda expressamente a responsabilidade de 
cada um delles na operação que se realizar, a .qual fica dependendo 
'da.quella approvação. -

6. ~ O presente convenio vigorará desde a data de sua approvaçã-o; 
nos termo·s do n. 16 (lio a1i. 4:8 da Constituição Federal. 

Bello Horizonte, 4: de julho de 1906. -Jorge Tib~riçá.-Francwco 
Anltoniio ~e &alles.- Nilo Peçanha. 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior - P Sub-.directo-
ria- la Secção - N. 4:53 - S. Paulo, 2 .de julho de 1906. 

Sr. 1° Secretario da Ca1IfaTa dos Srs. Deputados ao Congresso 
Federal : 

Tenho a honra de pa·ssar ás vossas mãos, em nome dto Sr. Dr. 
Presidente do Estado, os inclusos officios que, com referencia ao con-
venio realizado na cid·a·de de T1aubaté, com Ds Presidentes deste Es-
tado, -do Rio de J •aneiro e de Minas Geraes, dirigiram áquelles senhores 
as C amaras Muniéipaes. seguintes: Do'UJ8 Co1yegos, S:anJ.to Antotnio da 
Oachb,eiraJ, J(J;,C(J,rehy, CanagvJatatubm, S. José do R1'vJ Pardo, Pinclwrno-
rilV,angtJ,ba, Taubaté, Porto Feliz, S. José do>S Campos·, Villa Bella, S : Se-
bastião, Tambahú, Bo~ucatú, S. PedJr.o, Bart."ry, B'Hag:ança, Sa,lt'o 'de Itú, 
Campinas, Itapira, Espirito S'M~O do Pinlual, Santos, S. Manoel do Pa-
mizo, Mogy-gttv:,sm, Trem)embé, Pedreira, Anmapo:Zis, S. Bento de Sa-
pucahy, RedJempy-;ão•, Bau1~', ]jenç6d,s, Ttieté, Itap'fJ~in!inga, S. José do 
BiarreJiro, F11anc(J;, Bom Sucdes'S'O, VilVa, BeUa, Serra N :eg1·a,. Arara.quara, 
Sóc:corro, S anla Rvta i!Je P MS(}; Qvab·o, J mmb~iro, N af:ivitl:ade, Loren'rk, 
Cruzeiro, Boa Esperança, J ab'otipabal, Atib.aia, Cacond'e, C1·avinhd,s, 
Qweluz, Sianta Iwbe~; Mmttão, S.anta Cruz do Rio Pardo, Oaçmpavi(J,, 
Santa C1'UZ 'ila Conceição e S. Simão ; bem como o officio da Asso·cia-
ção Commercial de Santos, no mesmo sentido. 

Saude e fraternidade.- Gustavo de Oliveira Godoy. 

C amara :Municipal de Dons Corregos, em 1 de maio de 1906. 
Illm. e Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, M. D. presidente do Es-

taéUo de S. Paulo.- A C amara Municipal desta cidade, por ·seus 
membros, signatarios desta, hoje em reunião ordinaria, ha deliberado 
p:t>omover, ·em nome da população deste municipio, uma moção junto 
ao Poder Legislativo Federal. E, para fazel-a effectiva, toma a liber-
dade ·de amparai-a sob o prestigio real de V . Ex., por cujo intermedio 
procura fazer com que chegue ao seu destino. 

Escu·sa encarecer o muito d-o mer.ito que cabe a V. Ex. com refe-
rencia a tão importante·s medidlas delineadaa no convenio de T:auibaté, 



as quaes recl·ama todo brazileiro bem intencionado, como intranscen~ 
dentes e salvadoras que são. 

Si, neste momento, agitam~se as opiniões pró ou contra em ques-
tões tão gr3;ves, quão p1·oficuas, .quaes sejam as de valorização do café 
e fixação do cambio, é justo q:ue os municípios, moleculas pequenas 
deste grande paiz, se congreguem em um esforço supremo, herculeo, e 
tambem se manifestem, vibrando o seu applauso e consenso, para que 
se veja realizado o grande ideal da patria, tão bem interpretado nas 
clau19ulas do Convenio de Tlaubaté, ultimamente assignado pelos tres 
chefes de Estados pujantes e poderosos. 

Assim, passando em mãos de V. Ex. a moção que se destina ao 
Poder Legislativo · Federal, o faz com desvanecimento, pro·testando a 
V. Ex. a mais respeitosa .consideração . -José Pacheco Neub e r, presi~ 
dente.-Osorio Pereira Ga;rdia, vire-presidente.-F-zlrmin;o Carlos Si~ 
mões.-Francis·co de Oliveira Simões.-J oã/o Caetano da Silv'a.-Carlos 
N ev,es, intendente . 

C amara Municipal de Dous Corregos, em 1 de ma-ío de 1905 . 
Illms. e Exms. Srs. PTesidente e mais· dignissimos Membros do 

Poder Legislativo Federal, Rio de Janeiro - A C amara Municipal 
desta cidade de Dous Corregos (E.stado de S. Paulo), por seus mem-
bros abaixo assignados, tomando em consideração o grave problema 
pendente do Convenio de Taubaté, e cuja solução é reclama:da por todos 
os brazileiros e, porta1;1tb, pelo povo deste município, problema trans-
rendente e do qual depende o bem estar geral, é logico que se cong1·e~ 
guem todo·s os esforços patrioticos, afim de que a valorização do café 
e a fixação do cambio se tornem. uma realidade no paiz. 

E' neste sentido que, adherente ao movimento que se agita em 
todos os ambitos da Nação, com especialidlade neste Estado de São 
Paulo, por seus membros, desta signatarios, toma a liberdade de ma-
nifestar o seu voto, interpretando fielmente o de todos os. co-municipes, 
que vêem no Convenio ·de Tlaubaté elementos conducentes de uma me-
dida salvadora, égide segura para anteparo ao descalabro em .que se vê 
a lavoura e com esta o bem-estar da família brazileira. 

Si sabiamente o Poder Legislativo Federal, interpretadas as clau~ 
sulas de uma convenção dita-da por sã consciencia, com livre despren~ 
dimento de paixões inconfessaveis, der as providencia-s que o caso re-
quer, terá necessariamente cumpridlo o mandato de que lhe revestiu a 
soberania populaT. 

Consciente de cumprir um dever, esta Camara, interprete do sen~ 
timento nacional, e com mais justa razão exprimindo o voto d~ seus 
co-municipes, o deposita, confiante, na urna da consciencia desse 
Congresso, certa ·de que nesta moção terá declinado de uma responsa-
bilidade que ass.á•s lhe pesa. . 

José Pacheco Neuber, presiÇ.ente . .- 08'0rVo Pereira Garcia) vioo-
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presidente. - Firmino Gados Silmões.- Framci.ç'co doOl~veira Simões . 
-João Caetarno dá Silva.- Carlos N !ev,es, intendente. 

Camara Municipal de Sant-o Antonio da Cachoeira.- N. 35 -
Estado de S. Paulo, 14 de abril de .:1906 . 

Exms . Srs. - A Camara Municipal desta cidade hoje reuniu-se 
extrao!'dinar iamente para o ·segwinte fim: 

Representar a essa respeitavel e illustrada Corporação, pedindo 
que sejam convertidas em lei as medid!as adaptadas no Convenio de 
Taubaté pelos patriotic-os e nobTes Presidentes dos gloriosos Estados 
do Rio, Minas e deste, relativas á fixação d-o cambio e valorização do 
café, medida·s aquellas reclamadaS pela quasi unanimidade dos brazi-
leiros, com excepção unica dos especuladores que exploram e enTique-
cein á custa das nossas classes produ ctoras, como tem esclarecido a 
no·ssa imprensa . 

Esta Camara espera que essa e:x;celsa CorpoTaçã-o tomará; em consi-
deração o seu pedido .que, como acima ficou dito, é a aspil·ação geral 
dos brazileiro·s . 

Saude e fraternidade. - Illms. Exms. Srs. Membros do Senad'O 
Federal. - D1·. Antonio Gonça,lves S . Mor:eira.- Antonio Gonçalves de 
Moroes Cunha.- Bilvino JwliJo Silverio.-Gabriel Mendes dos Santos e 
Sih1a.-Aldrovando Assí.s.-Thomaz Gonçalves da Rocha Cunha. 

Camara Múnicipal de Santo Antonio da Cachoeira - N. 36 
Estado de S . PaHlo, 14 de abril de 1906 . 

Exms . Srs. - A Camara Municipal desta cidade, hoje reunida 
em sessão .extraordinaria, deliberou representar a esta illustre Assem-
bléa pedindo a approvação das medidas adaptadas no Oonvenio de 
Taubaté pelos patrióticos e illustres Presidentes dos nossos gloriosos 
Estados do Rio, Minas e de~te, em relação á fixação do cambio e valo-
rização do café, medidas aquellas reclamadas sejam convertidas em lei 
por todos os brazileirós bem intencionados e apontadas como necessa-
rias para a salvaçã-o da crise da no·ssa lavoura caféeir a, hoje quasi 
agonisante pela sua depreciação. 

Como se sabe, as medidas adaptadas naquelle importante convenio, 
visam amparar os infelizes productores até hoje desprotegidos. dos po-
deres public-as e grandemente explorados, sem pied!ade, pelos especula-
dores e jogadores de Bolsa . 

A nossa lavoUJra, porém, Sénte-.se reanimar e tem esperanças em 
seu futuro poTque vê os poderes dirigentes da nação occuparem-se 
actualmente da solução do impmtante problema. 

Espera, pois, esta Camara, que ess-a illrustrada assembléa se esfor-
çará para tornar em realid&de as medidas adaptadas naquelle convenio, 
as quaes, á ·semelhança do que se tem pratica-do em outros paizes com 
optimos resultados de progresso, nos trará a estabilidade e confiança 
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em +J-Osso commercio, com prejuizo unico dos especuladores que, qUJaês 
plantas parasitas·, o anniquüa.m. 

Saude e fraternidade.- Illms. Exms·. Srs. Presidente e demais 
Membro·s .da Assembléa Federal. - Dr. Antloriio Gonçalves aJ.e Oliveira. 
-Anton:io Gonçal~es de Mo11aes Cunha.-Silvino J u~io Gwerra.- Ga-
briel MentJes dlos . Sam;/;.o~ e Silv.a.- Aldrova,.nr:Jo Assis.- Thomaz Gon-
çalves dia Rocha Cunha. 

Oamara Municipal de Santo Antonio ·da Oa.choeira - N. 37 -
14 de abril de 1906. 

Exm. Sr.-'-- A O amara Municipal desta cidade hoje reuniu-se 
extraordinariamente para o fim exclusivo de, por intermedio de V. Ex. 
representar á Oamara e Senad-o Federaes sobre o momentoso assumpto • 
de serem, por a:quellas corporações legislativas, apoiadas as medidas 
tão patrioticamente esposada:s por V. Ex . e seus dignos e illustres 
collegas dos Estados do Rio e Minas, no Oonvenio de Taubaté, rela-
tivas a fixação d!o cambio e valorização do café . 

Esta CamaTa aproveita o ensejo de enthusiasticamente lQuvar a 
attitude energica assumida por V . Ex. em prol daquelle convenio, 
para o qual, actualmente, se acham v-oltados todos os espintos, pelo 
grande interesse que nos·sas classes, em geral, teem na solução do magno 
problema. 

Póde V. Ex. contar inc-ondicionalmente com o apoio de nosso 
municipio, em qualquer emeTgencia para a realização da:quellas idéas 
em que o nome de V. Ex. se acha intimamente ligado, pelo que é em 
no·sso Estado pronunciado com acatamento, respeito e estima, sendo 
V. Ex. considerado como um elos. melhores patriotas que teem gover-
nado o nosso Estado. 

T\endo como tem a nossa imprensa muito se occupado da questão, 
parece-nos ter ficado patente o grande melhoramento que a solução 
do problema traTá a:o nosso paiz, se .. ndo claro que só os mal intencio-
nad:Os, os poderosos especuladores, não farão côro com V. Ex., na 
esperança de continuarem a enriquecer á custa dos nossos. laboriosos 
agricultores. 

Só a resistencia nos poderá salvar, e ella temos amparada por 
V. Ex. e outros conhecidos patriotas que se acham á ÍTente do grande 
problema, que, temos. esperanças, ·será logo resolvido. 

Saude e fraternidade.- Illm. Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, 
dignissimo Presidente do Estado de S . Paulo. -0 presidente, Antonio 
Gonçalv·es de Olivlefir.a.- Antonio Gonçalves de Monaes Curnha.'- Sil-
v~no ) ulio GuimvarriiJI3s.- GabriJel MenJdes dos' Santos e Si•lv1a..- Aldro-
vando Âs'.Sis.-Thoma,z Gonçalves da Rocha Cunha. 
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Oamara Municipal de J acaréhy - N. 263 - Estado de S. Paulo 
- Em 24: de maio de 1906. 

Exms. Srs. Membros do Congresso Federal - A O amara Mu-
nicipal desta cidade de J acaréhy, interpretando o sentir unanime de 
seus municipes e absolurtamente convencida de que a realização pra-
tica do Oonvenio de Taubaté determinará uma transformação feliz 
nas condições economicas e financeiras do Brazil, com a fixação 
monetaria e a valorização do café; e reconhecendo, com justo 
gaudio, que todas as opposições ·que se lhe teem contraposto, facil-
mente se destroem sob a :acção luminosa dias intelleetu alidades e 
competencias que convicta e sabiamente o defendeJ;U e que traduzem 
nesta emergencia afflictiva o pensamento nacional, vem, data vernia, 
impetrar de vossa alta sabedoria ·e de vosso acendrado patriotismo 
a immediata conversão em lei das idéas que formam o Oonvenio 
de Taubaté, para salvação da immensa classe agrícola do paiz e 
prosperidade do Brazil. 

Saude e fraternidade. - Oar'<los Porrto, pre&idente. Onofre· 
Ramos, vice-presidente. - F. Antune~ da Costa, intendente. - João 
de Assis Sfiquetir'a. - Lucia Manoel ' dos Santo~. - João José d1e 
M'acedo. - José Antonio Baptista. - Lu·i.z A_lves Vieira Lirrva. 

O amara Municipal de J acar éhy - N. 264 - Estado de S. Paulo, 
24 de maio de 1906. 

Exm. Senhor. - Tomo a libe1~d:1de de solicitar de vossa gene-
rosidade a especial gentileza de encaminhar ao Congresso Federal a 
inclusa representação, em que é pedi'da ·a conversão em lei das patrio-
tic·as medidas adaptadas pelo Oonvenio de Taubat€ e para cuja 
aclopção e transformação legal empregastes e continuaes empregando 
o vosso melhor esforço. 

Saude e fraternidade. 
Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dignissimo presidente do Estado 

de S. Paulo. - 0a?"los Por'to, presidente. 

Camara Municipal de Oarnguatatuba - N. 18 - S. Paulo, 2~ 
de maio de 1906. 

Exrn. Senhor - A Oamara Municipal desta villa, representand0 
os sentimentos da lavoura, commercio · e industria eLe seu município, 
'vem em sessã-o de hoje trazer a V. Ex. as congratulações pelo nobre 
ideal de que vos achaes possuído, o proseguimento elo sabio Oonvenio 
de Taubaté, no qual vê l'eunid-os todos os elementos de progresso para 
a nossa adorada Patria. 

E desejando mais que esta sábia medida se tome uma realidade, 
vem, com o devido respeito, pedil'l a V. Ex. representai-a no OonJ 
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gress.o Federal, sobre a necessidade, com a urgencia indispensavel 
para a salvação -d::t lavoura, ser ella convertida em lei. 

Aproveitando esta Oamara a opportunidade~ em nome de seus 
municipes, .apresenta-vos os protestos d.o mais. decisivo apoio e con-
si-deração de que sois merecedor. 

Saude e fr aternidade. 
Ao :Exm. Sr. D"r. J 01~ge Tihiriçá, muito digno presidente do 

:Estado de S. Paulo. - Manoel G01oçalves de Oliveira Santos, presi-
dente. - N oé Mariano de Oli-veira, vice-presidente. - Tertwliano 
Antonio Fogaça. - Antomio Soa1·e'8 Leite. - João Oyrino Leite . 

.Ca:Dlal'!a Municipal de S. José do Rio Pard·o, em 25 de maio 
de 1906. 

:Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno presi-dente do E~tado 
de S. Paulo - Tenho a honra de transmittir· a V. Ex. a cópia authen.-
t ica de uma indicação approvada em sessão da Oamara Municipal 
a 19 do corlrente, para que V. :Ex. a encaminhe ao Oongress.o Federal, 
a quem se representa sobre a necessidade inadiavel de ser adaptada, 
como lei a clausula oitava do Convenio de Taubaté. 

O fim da representação é manifestar plena solidariedade de vis.tas 
cliesta Oama~a com V. Ex., em:- quem é de toda a justiça reconhece-
rem-se os ingentes esforços em prol elo progresso do Estado que digna-
mente preside, procuran,do reerguer elo abatimento em que jaz a la-
voura, principal fonte da riqueza publica. 

Saude e frater1nidade. - O vice-presid-ente da O amara, J ovino 
de Sylos-. 

Cópia - Indicação - Attendendo-se ao nobre e ,dedicado zelo 
que o Dr . .f or:ge Tibiriçá, illustre presidente do E-stado, tem manifes-
tflJdo por tudo que diz respeito á.> necessidades e bem-estar da lavom•a, 
fonte, de onde são retirados os recursos indispensaveis á manutenção 
do pa1z; 

Attendendo-se que essas necessidades são perfeitamente satisfeitas 
no convmio celebrado em Taubaté entre os illusti1Cs presidentes de 
Minas, I-tio e S. Paul-o, principalmente si fôr convert-ida em lei a 
clausula oitava do mesmo convenio, refer€1lte á fixação do cambio 
- medida, que vem trazer o bem-estar geral da Nação; · 

Atteudendo-se que o estado actual da crise não permitte promes-
sas e sim factos positivos de p]·oteccionismo, ·afim de evitar-se uma 
derrocada imminente, quando nós, senhores, como somos, da maiol' 
parte da producção caféeira, temos elemento forte pal'la combater; 

Attendendo-se que S. José do Hio Pardo, que tanto contribuiu 
para o advento da Republica, toTnando-se memoTav.el na historia 
republicl:ln a, não pó de ser extranho ao clamor geral, que reclama 

,medidaq energicas para debella1· uma crise economica que nos per-
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segue ha longos annos, e, não podendo deixar de ser solidaria com a 
política dos illustres presidentes de Minas, S. Paulo e Rio, que bem 
soube11am servir o paiz, attestando um gráo elevado de patriotismo 
e perfeita comprehensão dos males que nos atormentam, paralysando 
nossas forças productivas e roubr-ndo-o nosso ingente esforço - indi-
camos que a Oamara Municipal, bem interpretando os sentimentos de 
seus municipes, represente ao Congresso Federal por intermedio do 
Exm. Sr. presidente do Estado para que seja convertida em lei a 
clausula oitava do Oonvenio de Taubaté, relativa á fixação do cam-
bio, como medida reclamada para melhorar o estado geral da Nação, 
e as demais dausulas do convenio, qüe veem fornecer elementos 
seguros para luctà.rmos contra a crise e triumpharmos afinal dessa 
massa enorme de jogadores da Bolsa, que infestam os grandes cen-
tros, inutilizando a marcha normal düs negocios e creando situações 
phantasticas; para melhor illudirem. 

Requer-se urgencia tra discussão da presente indicação•. 
S . .T osé do Rio P árdo, 14 ele maio de 1906. - J ov·ino dJe Sylos. 

- J o•aquim Gonçalvtes am SoJn,tos Qwei?'OZ. - 4-ntonlio Martins de 
O.t~?Jeira. - F'ranciJsco do Nascimento. - Alip1:o Luiz Dias. Está 
conforme: - O secretario, José H. de Sylos; 

Camara Municipal de Pindamonhangaba - N . 4;9 - Em 21 
de março de 1906. 

Exm. Senhor - A Camara Municipal drsta cidade, em sessão 
de hoje, resolveu unanimemente congratular-se novamente com V. E x. 
pelos beneficos e patriotic_os esforços por: V . Ex. empregados relati-
vamente á effectividllJde das medidas em boa hora tomadas no hon-
ro·so Oonvenio de 'I1aubaté para a valnrização Ido café e fixação do 
cambio, e tem ain-da mais a honra de reiterar a V. Ex. suas congra-
tulações pelo auspicioso facto de já ter sido approvado pela digna 
Camara dos Deputados do EstaéLo o projecto de lei n. 1, do conente 
anno, s·obre o assumpto, pedindo a mesma Camara Municipal a 
V. Ex. qne se digne ser o seu interprete perante o Congresso Legis-
lativo Fe-deral no empenho que ella faz pela al_)provação das referi-
das medidas do Convenio de Taubaté em beneficio de nossa lavoura. 

Saude e fraternidade. 
Ao Exm. Sr. Dr. ,Jorge Tibiriçá, dignissimo presidente do E stado 

de S. Paulo. - Ben.iamin da Costa Bueno, presidente. - Elias Mr+r-
condes Homem de Mello , intendente. - . .:intonio Lemos Sobrinho. -
Luiz de Araujo . Antonio Rctmalho lhos ;~antoiS. -- J\osé BaSilio 
Montei1·o. 

Camata Municipal de Taubaté, em 17 de maio ·de 1906. 
A Camara Municipal desta cida<de, representada pelos seus ve-

readores abaixo assignad:os, vem representar a V. Ex. no sentido de 
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ser o seu interprete perante o Congress01 N acionwl em q~estão de 
val<>rização, reiterando os protestos de sua adh~ão e solidariedade 
ao aceôTdo firmado e assignado nesta cidade, bem como affirmando 
todo o seu apoio e qualquer resolução que nesse sentido tomar o pa-
triotico ·governo de V. Ex. 

Saude e fraternidade. 

Illm. e Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente do 
Estado .de S . Paulo. - B . 'Enéas de S.ouza e Castro . - J.osé Cyrillo 
Lobato. - Alfredo Candido Vieira. - F1·ancisco }dO?·etra de .Mattw. 
- Francisco Lobato de Mouna Sob1Jinho. 

Illustre cidadão - A Camara Municipal desta cida!de, em sessão 
que hoje teve logar, deliberou, por unanimidade de seus membros 
pre~ntes, manifestar a V . E x. a summa gratidão que vos tributa 
pela arrojada e digna medida que emprebendestes com a assignatura 
do Convenio de Taubaté, unica capaz de salvar em geral o bem de 
todas as classes productoras de nosso paiz é em particular os interes-
ses agrícolas do nosso Estado. E hoje, que todos os vossos governa-
dos, unidos pelo unico e nobre sentimento de salvação dos interesses 
materiaes do nosso Estado, se voltam confiantes para o vosso governo 
superior, esperando o triumpho da vossa ardna, porém justa obra, 
ella vos solicita com empenho que representeis em seu nome ao Con-
gresso Federal, pai a que se torne em realidade a tão almejada medida 
da valorização do café com a fixação do cambio. 

Saude e fraternidade. 
Ao illustre cidadão Dr. J orge Tibir:içá, muito digno presidente 

do E stado de S. Paulo. 
Porto Feliz, 16 de maio de 1906. - Luiz Anto-dio de Carvalho . 

- J osé Hidro Rodrigues (tenente) . - Adolpho Brand. - Antonio 
Martins de Sampaio . Joaquim -~1anoe.l de A1·roda Moraes. 
Pedro H oltz. 

Camara Municipal de S. José dos Campos, 15 de maio de 1906. 
Exm. Sr. Dr. J orge Tibiriçá, eininente presidente do Estado -

A. Oamara Municipal desta cidade, plenamente convicta do patrio-
tismo que impulsionou V . Ex. a firmar o Convenio de Taubaté so·bre 
a valorização do café, vem, mais uma vez. tratando do mesmo as-
sumpto, solicitar de V. Ex. a sua alta e valiosa intervenção perante 
o Congresso Federal, afim de que o refe1-ido convenio seja approvado. 
bem como todas as soluções decorrentes necessarias ao seu objectivo, 
para assim o paiz gosar da somma extraordinal''ia de beneficios dahi 
resultantes. 

Saude e fraternid ade. - José Monteiro Ferreira, presidente .. -
José IJomingues de Va.sconcellos. - Candido Leite Machado Jwrvior. 
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Benedicto Nunes de Plaula. - José Framci.:$co Machado Sidney. 
Oly'mpio Ounserino dos Santos. 
Paço da Camara Municipal de Villa Bella, em: 12 de maio 

de 1906. 

Exm. Senho1• - A Camara Municipal desta villa, desejando 
al'denternente que o Congresso N acionai approve, em todas as suas 
clausulas-, o Convenio de Taubaté, que incontestavelmente ha de 
trazer beneficos resul tados á Nação, solicita de V. Ex. a honra de 
ser interprete de ,seu sentimento perante aquelle Congresso'. Mais 
uma vez esta Camara tem a satisfação de apresentar a V. Ex. os 
protestos da mais subida consideração. 

Saude e fraternidade. 
E:xm. Sr. Dr. Jorge Tibiriç:l, muito digno presidente do Esta,do 

de S. Paulo. - Manoel de Góes Moreim, presidente. - Jpaquim 
V>eiga i& Sant'Anna. - João E~íevão 'do AmaraJl. - Theotonrio Carlos 
de Moura . · 

Camara Municipal de S. Sebastião - - N. 19 - Estado de S!!.o 
Paulo - Cidade de S. Sebastião. em 10 de maio de 1906. 

Exm. Senhor - A Oamal'~l Municipal desta cidade, em sessão 
de hoje, resolveu, por unanimidade de votos, felicitar a V. Ex. pela 
posição energica e cheia :de patriotismo assumida por V. Ex. deantc 
da crise medonha. ·que ameaça comprometter a gl'andeza de nosso 
Estado e com ella os altos interesses da úossa Patria, e pedir-lhe que. 
represente ao Congresso N acionai para que conver'ta em lei as sábias 
medidas que constituem o Convenio de Taubaté. 

Assim procedendo, a Camara está convencida de que interpreta 
fielmente o pensamento de seus municipes, e que está agindo com 
patriotismo, porque outra causa não t r aduz o esforço empregado por 
V. Ex. e pelos dons illustres signatarios do convenio, para salvar a 
lavoura '<lo anniquilamento que a espera, ei lhe faltar o auxilio pode-
roso dos podelles publicas; e a occasião para manifestar a V. Ex. 
o seu modo de sentir é, por certo, a mais opportuna, visto que da 
mensagem do Chefe da Nação ao Congresso N acionai se deprehende 
que S. Ex. é infenso ás medidas pelas quaes se batem V. Ex. e os 
Exms. presidentes dos Estados de . Minas Geraes e Rio de Janeiro, 
como as nnicas capazes de operar a salva~.ão das riquezas publica e 
particular do Brazil. 

Aproveitando a opport_unidade, a Camara Mvnicipa:l de S. Se-
bastião apresenta a V. Ex. ()S protestos da mais elevada consideração. 

Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dignissimo presidente ·do Estado 
de .S .. Paulo. - Hyppolito Antonio do Rego, presidente em exercício. 
- João Floriano da Silva, intendente. - José Antonvo de Souza,. 
-José Victorio Nardy. - Emygdio Orselli.- Jdsé Andreuc<C'i. 
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Camara Municipal de Tambnhú, 1 de maio de 1906. 
Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dignissimo presidente do Estado 

de S. Paulo - Esta· Camara, reunida em sessão ordinaria hoje, re-
solveu por unanimida•de de votos dos vereadores presentes, interpre-
tando os sentimentos dos -seus municipesJ manifestar a V. Ex. o seu 
inteiro apoio e franca solidarieda-de ao Oonvenio de Taubaté, o qual 
veiu interpretar a quasi unanimidade- dos desejos do pàvo paulista, 
por ser a sua adopcão a solução da riqueza nacional, quasi< agonizante 
- a lavoura de café. · 

Pede, pois, esta Camara que, por intermedio de V. Ex., seja 
representado aos P.o.deres Executivo e Legislativo da União, a urgente 
necessidade de ser as idéas contidas no mesmo conv·enio convertidas 
em lei para a prosperidade do nosso paiz. 

:Fazendo votos para que se converta o mesmo em realidade, feli-
citamos a V. Ex. e aos illustres p11esi•dentes dos Estados de Mina.;; 
e Rio. 

Saude e fraternidade. - José de Sou.za JJfeirelles Sobrinho, pl-e-
sidente. - José de Fr1eitas Gar~~:z, inteiJ..dente. - Antoniio de Oarrv'a-
lho Vi'll~s Bo~as. - JJfili tão Nogu,eiro de Oarv.oXho. 

Da Camara Municipal de Botucatú - N . 69 - Em 5 de maw 
de 1906. 

Exm. Senhor - A Camara Municipal desta cidade, represen-
tada por seu presidente, interpretando o sentimento da mais justa 
satisfação dos lav.ra·do'l:es, industriaes e c0mmerciantes deste municí-
pio, vem respeitosamente apresentar a V. Ex. os protestos de soli-
dariedade, pelo heroico e dedicado apoio com que V. Ex. se tem IIJ.a-
nifesta:do para solução do problema salva-dor da nossa querida Patria 
- a valorização do café e a fixação do cambio. Esta Camara apre-
senta a V. Ex. sincera homenagem pelos esforços de um vailor ines-ti-
mavel, empenhados po1· V. Ex. no sentido de debellar a crise que 
tem trazido a m.iseria· ao seio da lavoura. Aproveita a occasião para 
pedir que, pela honrosa intervençã9 de V. Ex., sejà apresentada ao 
illustrado Oongnesso Federal a nossa solidariedade e adhesão na de-
cretação das leis -que valorizem o nosso producto e que t ambem ga-
rantam a lavoura actualmente desprestigiada. 

Cordiaes s-audações. 
Ao Exm. Sr. Dr. Jr0r1ge Tibiriçá, dignissimo presidente do E stado 

de S.- Paulo. - O presi•dente da Camara, João Rodrigo Souza Aranha. 

Oamara Municipal de S. Pedro - N. 114 - Em 10 de maio 
de 1906. 
\ A Camara 1vfunicipal ·desta cidade, em sessão do dia 7 do cor-
rente, interpret.ande> os sentimentos- unanimes dos seus municipes, 
que não poupam louvores a V. Ex. pelo patriotismo, •dedicaçã:o e 
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elevação de . vistas com que dirige os destinos dest-e glorioso Estado, 
deliberou representar a.o Congrt>sso Legislativo Federal, por inter-
media de V. Ex., sobre a necessidade imprescindível de se tomar em 
realidade o problema da valorização do café, bem como a fixação do 
cambio, medi·da esta indispensavel para que e projecto de tanta ma-
gnitude seja ·Coroado de completo exito. 

A população de S. Paulo applaude .enthusiasticamente o gigan-
tesco pr-o;jecto, que, ,tornado em lei, virá debellar l:L longa e temerosa 
crise de tão funestas consequencias, a qnal, como uma serpente 
monstruosa, colhe em suas roscas asphyxiantes todas as cla·sses pro-
ductoras do paiz que - novo. Lacoonte - se debate em vão, em um 
esforço titanico, enfeixando todas as suas energias· para tenaz resis-
tencía. 

A execução das medidas suggerid·as por V. Ex. e firmadas no 
Convenio de T aubaté será o inicio de uma era de p1·osperida,de, de 
jubilo, de florescimento e actividade não só para a lavoura, que é 
a principal e inexgottavel fonte de riquezas da Nação, como para o 
commercio, a industria e as a1·tes. 

Esta Camam, que acompanha com indizível interesse todos os 
orgãos deste gigante, exhaurin·do-lhe o sangue gotta a gotta, trazendo 
o desanimo, o abatimento, tornando improfícuos todos os esforços, 
pede a V. Ex. fazer chegar ao Congresso Federal esta 1'8presentação, 
e. felicita-vos pelo grandioso emprehendimento, que 'é a aspiração 
de tod·os os patriotas. 

Peço, outrosim, a V. Ex. transm.ittir aos Drs. N ilo Peçanha e 
Francisco Salles, benemeritos presidentes dos Estados do Rio e 
Minas, effusivas congratulações pelo impulso que tem dado á magna 
questão da valorização do café, eonconendo poderosamente pal~a que 
em breve triumphe a causa que V. Ex. nobremente abraçou, dando 
um exemplo de alto tino administrativo. 

Saude e frate1'nidade. 
Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, illustre presidente do E stado 

de S. Paulo. - O presidente da C amara, João Baptista de O'liive<irà. 

Camam Municipal da Villa de Bariry - N. 154 - Bariry, 10 
de maio de 1906. 

Cidadão - Tomand•o a liberdade de ped.ir-vos a fineza de enca-
minhardes ão Poder Llgislativo Federal a inclusa representação, 
solicitanclo do mesmo a conversão em lei das patrioticas medidas 
a'doptadas pelo Coirvenio de Taubaté, prevaleço-me do ensejo pa1'2. 
apresentar-vos os protestos de minha alta estima e consideração. 

Saude e fraternidade. :_ Antomio Mariano Gonçalves~ presidente 
d~;t Camnra. 

A.o illustl're cidadão Dr. Jorge Tibiriçá, dignissimo presidente 
do Esbdo. 
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Camara Municipal da cidade de Bariry, 10 de maio de 1906. 
Exms. Srs. Membros do Congresso Federal - .A Camara Muni-

cipal · de Bariry, intérpretamio os sentimentos -da pDpulação deste 
município, convencida de que a realização da3 idéas a;doptadas no 
Convenio de Taubaté marcará uma nova era de prosperida-de para 
o Brazil, vem, cDm o devido respeito, perante este Congresso repre-
sentar sobre. a necessidade de, com toda urgencia, como é iiídispensavel 
para salvação d'a lavoura, serem essas mesmas idéas convertidas 
em lei. 

Saude e fraternidade. - Antonio Mariiano Gonçalveop, presi-
dente. ~ Domingos BonateZli. --- Olympio Pereira Bar5osa. - Se-
b(})S/fião Teixeira. 

Camara Municipal da Vi11a de Bariry - N. 156 - Bariry, 10 
de maio de 1906. 

Cidrvdão - Tenho a honra de communicar-vos que a Oamara 
Municipal desta cidade, em sessão ordinaria realizada hoje, appro-
vou, por unanimidade de votos, a seguinte indicação: ·"Indico que 
seja lançado na ·acta dos nossos trabalhos um voto de louvor ao 
Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dignissimo presidente do E stado, pela 
sympathica, nobre e honrosa ·attitude de S. Ex. em prol da valori-
zação do café e da prosperidade do paiz. · 

Sala das sessões, 10 de maio de 1906. ~ Arf,/on'lio Mariano Gon.-
ç(J)lves." 

Saude e fraternidade. - · O intendente municipal, Domingos 
Bonatielli . 

.Ao illustre cidadão Dr. Jorge Tibiriçá, dignissimo presidente 
de S. Paulo. 

Camara Municipal da ci-dade de Bragança - N. 102 - Estado 
de S. Paulo, 8 de maio de 1906. 

Illustre cidadão D1·. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente do 
Esta.do - Em nome da Camara Municipal desta cidade venho mais 
uma vez. trazer-vos a nossa adhesão ao Convenio de Taubaté, contra 
o qual tanta grita injusta se tem levantado. 

Acaba de ser apresenta.da ao ,Congresso N acionai a. mensagem 
dü S11. PTesidente da Republica. Deante da surpreza -que nos causou 
a leitura desse documento, esta Camara sente-se na obrigação de 
vir de novo protestar-vos a sua solidariedade pel a sábia orientação 
que tendes sabido imprimir a-o vosso governo, e pedir-vos que empe-
nheis todo o vosso valioso e merecido prestigio junto ao Congresso 
N acionai, para que amanhã sejam uma reali-dade todas· as disposi-
ções daquelle .convenio memor<avel , que ha de marcar uma nova é'ra 
de grandeza e prosperidade da nossa Patria. 

Saneie e fraternidade. - Antowi!o Felix Araujo Ovntm. 
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Camam Municipal da Villa do Salto Estado de S. Paulo, 
em 7 de maio de 1906. 

Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dignissimo presidente do Estado 
de S. Paulo. - A Camara Municipal do Salto, pOI' seus membros 
infra-assignadDs, interpretan-do · OSI sentimentos dos seus municipes, 
vem pe<:lir a V. Ex. se digne transmittir ao P-oder Legislativo Fe-
deral os seus votos para que a valorização do café, com a fixação 
do cambio, torne-se uma realidade em nosso paiz, triumphando assim 
os esforços de V. Ex. nesse grandioso problema que é a. aspiração de 
todos os brazilei!'os. 

Reitetando os seus protestos de inteira solidar.iedade e incondi-
cional apoio, Ds signatarios deste apresentam a V. Ex. cordiaes sau-
dações. 

Saude e fratemi.da·de. - Frandisco Fernando de Rarr01s Jurvior, 
presidente. - Julio Pir:es da Silva. -- J oaqu:im de To·ledo Pacheco. 
- José N astari. - .:úuiz da Silva Leite. 

N. 185 - Oamara Municipal de Oal)'lpinas, 8 de maio de 1906. 
Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dignissimo presidente do EstadD -

A Camara Municipal de Campinas, tendo já felicitado V. Ex. pela 
patriotica iniciativa e consequente elaboração do Convenio de 'Tau-
baté, resolveu, em sessão de hoje, voltar á presença de V. Ex. para 
pedir que se digne transmittir ao Congresso N acionai os votos que 
ardentemente faz pela approvação das :wertadas medidas exa1'adas 
no referido convenio. 

Assim procedendo, esta Camara está convencida de que inter-
preta -a vontade da grande maioriia .de seus municipes e, mais uma 
vez, felicita caloro&amente V. Ex. e aos· dignos presidentes dos Esta-
dos do Rio de Janeiro e Minas Geraes pela grandiosa obra que con-
junctamente elaboram e _que, posta em execução, necessariamente 
virá jugular ·a enorme crise · que atravessam as classes productoras 
do paiz, actualmente tão desamparadas e falhas de recursos para 
uma résistencia efficaz. · 

Saude e· fraternidade. - A1·lhu1· Le'ite de Bar11os, vice-presidente 
em exercício. - A. B. de Oast1·o Memdes. -· Joaqui?n Pinho Moraes. 
- Luiz da Golst:a Gou&o. - Dr. Angeilo Simões . ..:_ B. Reinhwrd. -
Oandido LydJio de Souza Aranha. - Ralpho Pacheco e Silva, secre·-
tario. 

Ca:rr:ara Municipal ·de Itapira, em. i de maio de 1906. 
Illm. Exm. Sr. Dr. Jorge 'l'ibiriçá, muito digno -presidente do 

Estado - Autoriza.do pela Camara Municipal desta. cidade de Ita-
pi11a, na qualida,de de seu presidente, conforme foi resolvid·o em ses-
são de 16 de 'abril proximo findo, em nome da mesma, interpretan-do 
os sentimentos patrioticos de todos os munieipes, venho, por meio 
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deste, significar a V. Ex. o seu decidido apoio ao Oonvenio de Tau-
baté, pela valorização do café com a fixação do cambio. 

A Oam:ara não podia olvidar os acendrados esforços de um valor 
inestimavel, empenhados por V. Ex. para a debel1ação da crise de-
vastad·ora, que tem trazido a miseria ao seio da lavoura, · tão· des-
prestigiada pelos poder!es publicos e · entregue aos especula dores; mas 
na pessoa de V. Ex., como dignissimo representante do nüsSo glorioso 
Estado, appareceu o sol refulgente, que veiu aquecer e despertar 
aquelles que, como V. Ex., teem em si o deposito dos destinos do 
povo, para s.alval-o da h011rivel desgraça que o ameaça . 

. Rendendo, portanto, merecida homenagem á pessoa de V. Ex., 
aproveito o ensejo para, em nome da mesma, pedir a honrosa e alta 
int~rvenção de V. Ex. afim de que sejam apresentados ao illustrado 
e sabio Congresso Federal os protestos da nossa soli.daried&de e adhe-
são na decretação de leis que, não só valorizem ó nosso producto, 
como tambem garantam a estabilidade de melhores recursos á lavoura, 
de cujos beneficos resultados tamhem participa o ei'ario publico. 

Saude e fraternidade. - Anthero Cintra, presidente da Oamara 
Muníci 11al. 

Oamara Municipal do Espírito Santo do Pinhal - N. 1 -.-.:. Em 
14 de abril de 1906. 

Exm. Senhor - A, Camara Mvnicipal do Espírito Santo do Pi-
nhal, convencida da im1nescindivel necessidade de sá levado a effeito 
o Oonvenio de T·aubaté, tem a honra de, por intermedio de V. Ex., di-
rigir a mspeito, sua representação ao Congresso Federal, pedindo a 
V. Ex. acceitar os protestos que faz da sua inteira solidariedade no 
assumph~. 

Saude e fraternidade - Exm. Sr. l)r . Jorge Tibiri~á, muito 
digno presidente do Estado de S . Paulo . -J oaauim Leite de Souza, 
presidente.-Joaquim de Almeida Vergweiro, vice-presidente.-Owrlos 
Teixeim, intendente.- Sabino Bueno Ribeiro.- A. Thomaz Patheco 
Dessa. - Evari.sto Domingues de Alvarengp,. - Aurelriano Gonçalves 
Siflva.- Polycarpo Aunliamo Ide Almeida. 

Secretaria da C amara Municipal de Santos - N. 103 - Estado 
de S. Paulo - Santos, 16 de abril de 1906. 

Cidadão - A Camara Municipal de Santos, representante legi-
tima dos interesses· mais vitaes dos habitantes deste município, inter-
pretando fielmente o sentir da opinião. preponderante neste importante 
emporio commercial, já teve occasião de, a 28 de. fevereiro ultimo, 
felicitar •a V. Ex. pela assignatura do Convenio de T·aubaté, demons-
trando por essa fórma a sua solidariedade e confia'nça, no saber e 
patriotismo com que V. Ex. encaminhou a solução. do problema da 
valorização do principal producto da nossa lavoura. . 
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Reiterando as congratulações então dirigidas a V. Ex . , as quaes, 
pelo apoio e decisivo concurso, em acção conjuncta, tambem são exten-
sivas aos illustres presidentes dos. Estados do Rio de Janeiro e de 
Minas Geraes, vem agora esta Camara Municipal, por intermedio de 
V. Ex ., representar ao Congresso Legislativo Federal, afim de que 
esta illustre assembléa, com serenidade e elevação, sem preoccupações 
de ordem region·al, tendo sómente em vista o engrandecimento da 
nossa Patria e inspirada no bem publico, estude, discuta e resolva o 
magno assumpto, attendendo aos interesses da Republica . 

Saude e fraternid-ade.- Ao illustre cidadão Dr . Jorge Tibiriçá, 
dignissimo presidente do Estado de S. Paulo .-0 presidente da Ca-
mara Municipal em exercício, Oincinato MartinlS Oosta.>--0 1° secre-
tario, A ugusbo Filgueiras.-0 2° secretario, Dr . Heitor Guedes Coelho. 

Camara Municipal de S. Manoel do Paraíso, em 16 de abril 
de 1906. 

Exm. Sr.- A Camara Municipal desta cidade, em sessão de 
hoje, resolveu unanimemente dri.rigir a V. Ex . a presente representa-
ção, solicitando seja V. Ex. o interprete, junto ao Governo Federal, 
dos votos que faz esta Camara para que se torne uma realid-ade, em 
nosso paiz, a valorização do café com a fixação do cambio . 

Saude e fraternidade - Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dignis-
simo presidente do Estado .- Dr . Oincinato Pamponet, presidente.-
Dr . Os-car Lopet;, vice-presidente.- Trajano Pupo, intendente muni-
cipal.- Dr . Ernesto Oyprriano Svlveira, vereador. - Victorino B. 
J uruior, vereador. - F1·eàerico da M d.tta Macedo, vereador. 

Camara Municipal de Mogy-guassú- N . 353 -Em 16 de abril 
de 1906. 

Dlustre cidadão - Os. abaixo assignados, vereadores da Camara 
Municipal, hoje reunidos em sessão, veem manifestar-se, por este, fa-
voraveis ao Convenio de T aubaté, solicitando ao Poder Legislativo, por 
vosso respeitavel intermedio, tratar das imprescindíveis medidas, ora 
reclama<ias pelas classes productoTas do paiz e, especialmente, deste 
Estado. 

Aproveitam a occ!llsião para dirigir-vos felicitações sinceras, á 
vista dos esforços que haveis manifestado pela valorização do café e 
pelo engrandecimento de nossa lavoura, tão depreciada por causas 
multiplas . 

Saude a fratemidade. - Ao illustre cidadão Dr . J orge Tibiriçá, 
dignissimo presidente do Estado de S . Paulo . - A nltonio José Sal-
gwdo Junio1·, presidente.-Franlaisco Fmnco de Raula.-Anto'Tllio Ma-
moel Miachon .-Antonio Gonçalv·es Tei:rxlvra . 
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Oamara Municipal de Tremembé - N. 104 - Em 14 de abril 
de 1906. 

Illm. Exm. Sr. - Ag-ora que o Congresso Federal como o Es-
tadoal vão tomar conhecimento do Oonvenio de T·aubaté, afim de esta-
belecer· os meios de pôr em pratica o gigantesco plano no mesmo con-
cebido, esta Oamara, que já, por um de seus orgãos, apresent-ou os 
protestos da sua solidaried·ade aos tres patrioticos signat·arios do re-
ferido convenio, vem ai.nda solicitar de V . Ex . se digne endereça:r, em 
nome da mesma, ao P-oder Legislativo Federal, a reiteração que faz 
daquelles protestos, collocando-se incondicionalmente ao lado dos be-
neiueritos brasileiros que, com tanta abnegação, tenacidade e pro-
fundeza de vist•as se empenham na ingente tarefa de reerguer -os cre-
ditas da lavoura do paiz, vitalizando-a e reencetando as·sim uma nova 
era de prosperidade e engrandecimento nacional. 

Saude e fraternidade.'- Ao Illm. Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, 
dignissimo presidente do Estado de S. Paulo.- Alexwndre Monteiro 
Patto; presidente. - Silver'bb Banhara, vice-presidente. - Francisco 
Coelho Ferreira;., intendente.- Maxxri>rrUiano Antunk?s, vereador.- Joa-
qwj,m Leitl13 de Camargo Silv'a, vemwdor .- V . Coelho de Oarv(J;lho, se-
cretario. 

Oamara Municipal de Villa de Pedreira - Villa de Pedreira, 19 
de abril de 1906. 

Exm. Sr. - A Oarn:ara Municipal de Pedreira, hoje reunida em 
sessão extraordinaria, deliberou, por unanimidade de votos dos verea-
dores presentes, representar a V . Ex . , transmittindo· o elevado e 
nobre sentimento dlo povo deste murnicipio, ante a magna e patriotica 
iniciativa do Oonvenio de Taubaté, e, com todo o enthusiasmo, applau-
dir a energica attitude assumida por V. Ex. em prol de uma medida 
tão necessaria para a realização de um ideal que, vind-o reerguer os 
abatidos creditas da lavoura, traz comsigo a prosperidade e o engran-
decimento nacional. A carn:ara tem a sübida honra de solicitar a 
V. Ex. para, em nome da mesma, endereçar ao Congress-o Federal o 
seu empenho na approvação das medidas tão patrioticas convenciona-
das em Taubaté, sobre a valorização do café e fixação do cambi-o . 

. Saude e fraternidade.- Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dignis-
simo presidente do Estado de S. Paulo.-Basilio PiT.es de Avi~a, pre-
sidente. - AZberto Abreu, intendente.-Angelo Rizzi.- João Antonio 
de Arruda. 

Oamara Municipal de Annapolis - N. 185 - Em 16 de abril 
de 1906. , 

Illm. e Exm. Sr. Dr. Presidente do Estado· - Os vereadores da 
Oamara Municipal _desta Villa de Annapolis, interpretando os senti-
mentos do pov-o deste município, veem perante V. Ex. apresentar os 
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protestos da mais completa solidariedade quanto ás medlidas exaradas 
no Convenio de Taubaté, para a valorização do nosso principal pro-
dueto- o café- e ao mesmo tempo solicitar de V . Ex. a benevolen-
ci·a de manifestar ao Poder Legislativo Federal os seus mais ardentes 
desejos de verem Tealizadas as medidas propostas no dito convenio . 

Saude e fraternidade.- Ao 111m. e Exm . Sr. Dr . Jorge Tibiriçá, 
benemerito presidente do Estado de S . Paulo .- J orgte de Aguia1· Ilhi. 
talcer.-EsCanxisláo de COII'YULrgo Abreu.-Gerolamo Rando.-JQsé VieglliS 
Muniz.- BeneàtÍicto de P..awJ;a Rodrigues. 

(Deixou de assignar o Sr. TeTtuliano Soares Leitão, por se achar 
ausente .) 

Camara Municipal de S. Bento do Sapucahy, 21 de abril de 1906. 
Exm. Sr . Presidente do Estado de S . P aulo - A Camara Mu-

nicipal .de S. Bento do Sapucahy, como Tepresentante dos habitantes 
deste município e inteTprete dlos seus sentimentos, em sessão Tealizada 
hoje, resolveu trazer por meio deste o seu profundo reconhecimento aos 
tres benemeritos chefes dü Governo que deram o edificante exemplo de 
solidariamente tratarem de um magno problema, cuja realização trará 
á nossa querida Patria uma éra feliz de progresso e prosperid·ade . 
Esta Camara, prestando inteiro ·apoio e solidariedlade ao convenio de 
Taubaté, pede venia para, poT inteTmedio de V . Ex., chegar ao Con-
gresso Nacional ·a representação junta . 

Saude e fraternidade. - Constantino Epaminondas Nelson de 
Salles.-Ca1·los José de Pawta e Silva.-Silve.stre Candido Ribeiro. -
Callixto oo R'os.a Góes.-J os é An.ton.io de G'UJSmiio . 

C amara Municipal de S . Bento do Sapucahy, 21 de abril de 1906. 
Illustres MembTos do Congresso Nacional - A C amara Municipal 

de S. Bento do Sapucahy, como representante dos habitantes deste 
m111nicipio e interprete de seus ·sentimentos, em sessão effectua:da hoje, 
resolveu vir, por meio desta representação, á presença desse illustre 
Congresso, manifestar o seu inteiro apoio e solida-riedade ao Convenio 
de Taubaté . E tendo esse magno problema, para produzir o effeito por 
tod:a a nação desejado, de ser submettido a esse sabio e patriotico 
Congresso, para decretar as leis precisas, esta Camara, confiada no 
alto sabeT e patriotismo :que caTacteTizam a cada um de seus membros, 
espera que, ao iniciar os trabalhos parlamentares, seja de preferencia 
resolvida essa ·aspiração nacional, da qual refulgirá paTa a nossa que-
rida Patria a aurora de dias felizes e prosperas, e, cada um de vós, 
além do quinhão que tambem vos cabe com a nossa emancipação eco-
nomica e financeira, receberá as bençãos de benemeTencia de todos os 
que teem a felicidade de fazer parte da conectividade brazileira . 

Saude e fraternidade.- Constantino Epaminonda-s Nelson· de 
Sa~les, presidente.- Carlos José de Pa1.11Za e Silva.-José Antonio de 
Gusmão.-Cialixto da Rosa Góes.-Silvestre Oandiclo R ib-eiro . 



- 248 -

Exm . Sr. Dr . Jorge Tibiriçá, dignissimo presidente do Estado de 
S . Paulo. 

A Camara Municipal desta villa tem a subida honra de fa~r che-
gar ás mãos de V . Ex . um officio dirigido ao Congresso N acionai, o 
qual pedimos que, por intermedio de V . Ex ., seja enviado áquella 
Casa e de cujo obsequio -antecipamos· nossos sinceros agradecimentos . 

Saude e fraternidade. 
Paço da Camara Municipal da Redempção, 19 de abril de 1906. 

- José Aug;u.sto da Rocha Anàmdle, presidente. - J oãr:; Bk:Lptist'((, rJ.n, 
Barra, intendente . - Benedicto Barbo-sa Ba,stos. - Ben'eàicto José 
Corrêa. 

Exm. Sr. Presidente e Memb1·os do Congresso Nacional - A 
Camara Municipal desta villa, na qualidade de legitima representante 
deste município, considerando que o convenio celebrado em TaUJbaté 
sobre a valorização do café e a fixação de cambio torna-se uma reali-
dade em nosso paiz, vem perante VV . E Ex. pedir a decTetação de 
uma lei favoTavel a Tespeito . Esta C amara, sciente de que VV . EEx . 
são dignos patriotas e justiceiros, espera ser attendidia em tão justo 
pedido . 

Saude e fraternidade . 
Paço da Camara Municipal d·a Redempção, Estado de S. Paulo, 

19 de abril de 1906 .-José Augusto da Rocha Andrade, presidente .-
J oão Baptista da B!anu intendente.- Bewàicto Barbosa Sanfios. -
Benedicto José Oor"!'êa . 

Camara Municipal da villa de Bau111' . 
Exm . Sr.- A Camara Municipal de Bau111', interpretando os 

geraes .sentimentos de seus municipes, interessados na realização pra-
tica das medid>as adoptadas no Convenio de 'Daubaté, vem por nosso 
intermedio Tepresentar ao Congresso Federal sobre a necessidade de 
serem, com a precisa urgencia, convertidas em lei as idéas relativas 
á valoTização do café e á fixação do cambio . 

Só assim se fará effectiva a libertação da lavoura do maior onus 
que aggrava actualmente a especulação do mercado . 

Saude e fraternidade.- lllm . Exm. Sr . Dr. Jorge Tibiriçá, 
dignissimo presidente do Estado de S. Paulo .- Azada,s Fe1·reira 
Le1,te, presidente .- GerS'On França. -Manoel Alves Seabra. - José 
Lopes de Sou_~a.-Maurilti:o Luiz Vieira, vice-presidente . 

C amara Muni•cipal de Lençóes - N. 30 - Em 21 de abril 
de 1906 . 

Illm. Exm. Sr. - No intuito de interpretar o sentimento do povo 
deste município ante a patriotica iniciativa do Convenio de Taubaté 
sobre o importante ramo - a valorização do café - a Camara Muni-
cipal desta cidade, em sessão de hoje, vem apresentar a V . Ex. suas 
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oongratulações por essa medida de elevado alcance, insphada pelos 
abnegados d·a Patria, abrindo limpido o horizonte á riqueza nacional. 

A Oamara Municipal desta cidade vem so1icitar a V. Ex. se 
digne endereçar, em nome da mesma, ao Poder Legis1ativo F~deral o 
seu franco e incondicional apoio ao lado dos benemeritos brasileiros, 
que, com tanta abnegação, tenacidade e profu~deza ·de vistás, se empe-
nham na ardua tarefa de reerguer os. creditos da lavoura do Brasil. 

Sande e fraternidade.-Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito 
digno presidente do Est·ado de S. Paulo.-J oãio Dua,rie Mo1·eirra Ju-
nior, presidente.- B:enfu Albi!rvo éte Gáes Maci'el, vice: presidente . -
An,"borvío F'iluza Florencio ~o Am~ral', intendente .-Candljtk Alvim aYJ, 
P<dma.--J oão Carneiro Gira)lile'S.-Manoel Alves de 0oJ?na?·go.- Lwiz 
de O livei!ra M'a'ckaiJJo . ·-

O amara Municipal d!o Tieté, em 18 de abril de 1906. 
Illm. Sr.- 'Demos a honra de pedir •a V . Ex . se digne fazer 

chegar ao· Poder Legislativo da União a representação junta, em que 
esta Oamara se manifesta inteiramente favoravel ao Oonvenio de Tau-
baté; sobre a valorização ao café : 

.Saude e fraternidade.- Illm. e Exm. Sr. Dr. Jorge Tibhiçá, 
muito digno presidente do ~stado de S. Paulo. -I n;da;le-cio Fe1'1·eim de 
C(Jf(narrgo, presidente. 

O amara Municipal do· TJ.eté, 18 de abril de 1906. 
Illms. e Exms. Srs. presidente e membros ·do Congresso Legisla-

tivo N acionai - A Oamara Municipal do Tieté, Estado de S. Paulo, 
vem pedir a VV. E Ex. hajam por bem approvar o convenio sobre a 
valorização do café1 que teve logar neste Estado, na cidade de Taubaté, 
e do qual depende a salvação da lavoura de ·café no paiz, e a prosperi-
dade dos. Estados em que .a mesma é a principal fonte de 1·eceita.-
Presidente, Inrkleciv Ferreira de Oamcwgo.-Vice-presidente, Oantidio 
Otama,?·go.-Intendente, Jl():a,quri;m Corrêa de Tolerk.-Vereadores: José 
Augwsto de To"berlo.-Pedfro Ferraz de A1-ruda. 

Secretari·a da Oamara Municipal de Itapetininga - N. 121 -
Em 20 de abril de 1906. 

Exm. Sr.~ A Oamara deste município, em sessão de hoje, resol-
veu rogar a V. Ex. a fineza de transmittir aos poderes Executivo e 
Legislativo federaes os seus votos para que se converta em realidade 
a quasi unanime as·piração do povo paulista relativamente á valoriza-
ção do café e á fixação· do cambio, idéas estas discutidas e firmadas 
pelos tres benemeritos presi·dentes de São Pau:lo·, Min&s e Rio no Oon-
venio de Taubaté. 

Saude e fraternidade. 
Ao E~m. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente doEs-

tado de S. Paulo.- Antonio Vi;eii·a de MJome'S, presidente.- José 
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Tlbeot~'nio 'da SiZv'â.:_J orrge Alves Ga,brol . ....!!...C'esíh·io :Deonel 'li' err~eiFa,-
Augv!Pto Medeiros. · ' " 1 · ' ·' 1 1 

• .'· • • 
( E, I f: 1 f '1.th ' 

(o, '·' 
! 1 , • • • 1 • "" • 1 , l• J• 1 • • ~r •· t ,. , r 1 r , ' i 1 ~ j I 1 

Oam_ara M~!l'iQiya,l,c1.e S. ~ osé,,do ~.arreirg, ~J:P.. 2,3 4e ,abriJ ,de 1(106. 
Exni: , Sr. - Os. ·~~aixq f!.Ssignl[tçl,_os, Vtlrea,âores qe§~a, Ca:p:ljn;~ Jl.fu-

nis;ipal, hoje r~u:p.idos 1epl ~essãp . er.t:r-~ordinaria, 1Yt)fll\ p1a!O.~~estar-se, 
por esta, fav_çJraveis. aÇJ Con.venio ,de Tla\lba,t~, . ?ü~içNanfto · ~;g P-ode.r J1e-
gisl.a#yo po1; ip.termt;,di?, de V: ;E;x:. tra.tal! das i.mpresci:q:,d~yt:l!s ,I!fed:idas, 
o1·a reqlamadas pelas cla;~s~s., producto~·as do paiz. , 

: . Aproveit~m ·? e~sej ç p~r~ dirigi:r a V . . ~x. }\l-ais, uma v:ez s~.J;l.OOl'fl.S 
· felicitações, á vlsta d-os esforços que tem empr~gado ·para p, , valqri_za-
ção do café e pelo desenvolvimento da nossa lavoura, tão depreciada. 

Saude e bate:ruiçi'aqe . , ,... . , , 1.. . ,, . , , . , 
, Ao_ Ill:rp.. e Exm. ~r. P.r . } orge, ';Dibjriç4,, d~gnissimo p;ue~?idente do Estado d,e S. Pau}:o,-;Qs•orío@;!, Oun~llt , J,.wra, p,re,siden,te.-)Vfa,?ppel 

Teixeinà Qua,torze, vige,-p;tesidente. 1 , J1raz N,ogu~i1;a,. der: 9r.'Mt?.·-· J;oão 
Anvon~o A.irosa)- Antonio Fer?'l!an~s, da1, fNZ'J.I(l!,·i""i' .4.'fkt.orrriQ da~ Nevef; 
fna,ta, . .-B_~'(!I,e,dicto ,Fe'l,rix d!fc Silv.c~ Pf7fho, inteJ;J..~e;nte . , · 

'j 

C amara Municipal de Franca, em 20 de março de 1906. 
•Cidadão - A Camara, Mu·n.i·cÍpfl.1 ·dest·a cid-ade, • em sessão, ordina-

r ia de' 17-.d<:>.• co;rrerute .mez, .aut0rizeu-me. -a representar; em nome della 
e de seus muriicipes, . ao . P.oder .Legis1ative Fede1·al, por! inter.medi<Y de 
·V . Ex.,. sobre .. -o fim d~ •S\'l · torll!a:r .uma me.al~dadeJ e.'m n:osso paíz 11 ·Vialo-
. l:ÍZa(:}ãG do café, ·COm .a fixaçã0 .de. cambio, ip1-portàntes· e imprescindi-
vei;; medidas. estas esposadas pCDr V . ~ E:X . ~ sel!ls. illustres. -eolleg~s,· Drs. 
Nilo ·PeçaD!ha e Frànqisco ,.An,toni0 .de Sa1les,. :p.-o . .Oonvenio 'de T·aubaté. 

Cumprindo gostosamente esta missão, ,àproveito o :ensejo· .Ue, 
enthusi·astic:JJmente, garantir a · V . Ex. o .ma-is ~frane0 apoi.a deste 
município em p1•ol doaquelle con;v·enio,-. cuja ·realidade, certo, tmrá1 a 
canse-quente .debellação da cruciante crise financeirp. que ora anniquila 
todas· as classes .pQ'0ductoms do nos·so glori0so .F~aiz,r- e1 plriine-ipalmente, 
as ·do Estado de S . Paulo, s:obre o qual pesa:• m'ai& !orle mente. a' ·conse-
<}'B.encia •dessa eol'ise . 11 ,.. • 

1 '~ 
Assim, -pois; rtomo a · l~berdade -&e "pedi·r a V.' Ex. a fineza: · de 

encamil!lhar ao Congresso · ]'e.deml esta reJDl'eseRtação; ·e de ap>resentar 
aos vossos illwstres e patrioticos collega:s Drs·,· •Niilro Beçanha e "Fft·an-

..,cisco ,,&.. de Salles, .·as enthusiasticas •,congr:atul{I}(:}Ões desta'• munircipâli-
cl:ade pelo gigantesco pla,nol.que se de:r;wminou "Conveuio ·de T'a11bdté". 

Saude e fra-ternidade. · · , · f • I• • • 

Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dighi-ssl.m0 presidente·· do Es.-
tado. de •S. Paulo·.- 0 presidente· cl!a· ·Cainará, André· Marfins àe 

· Andrade. '"' : .. t 
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. Çamara Jl.f.unir.i,pal da · Villa de Bom .Successo, em. 23 de abril 
de 1906. . 
. . Exm. B'r.- A Camara Municipal d~sta villa reuniu-.se .hoje em 
sé.ssão especial extraordinaria para, inte1'Pretando a opinião prepon-
derante de seus municipés, significar a V. 'Ex: o seu decidido apoio ao 
Convenio de Taubaté, no sentido da valorização do café com a fixação 
oo cambio, e espera merecer a honra de ser por V . Ex. neste deJSide-

. ratum representada junto ao Poder Legislativo federal . 
Saude e fratemidade. · 
Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, dignissimo presidente do Es-

tado de S . Paulo·.- Joaquim Viei1·a de MedkiroS', presidente .:_ José 
Bern;,ardino ik Souza Ca11dia.- Antonilo Dias da Silv.a Pe'd1·oso.- An-
·tonio F'·emandM P,ereim.-J os é Caetano Soares . ' 

Paço dia CamaTa Municipal de Villa Bella, 21 .de abril ,de 1906. 
Exm. Sr.- A Camar:a Municipal desta ·villa, com a maior e 

mais justa satisfação, reune-se em sessão especial ·para o fim de apoiar 
a attitude energica e patriotica de V .. Ex. e de serus dignos collegas do 
Rio de Janeiro e Minas no Convenio de 'Daubaté, com referencia ás 
duas grandes e i_mportantissimas. questões : a fixa,ção do cambio e valo-
rização do café. . . 

. Esta camara, reconhecendo as vantagens que resulta;rão ~lOs prin-
cipias sustenta,dos no r.efe.rido convenio, consigna em .acta um voto de 
louvo-r a V. Ex., cuio s-aber e patriotismo tanto t-eem coopera·do para 
o engrandecimento deste Estado, material e intelléctualmente fallando. 
A Nação muito espera dos patrioticos esforços de V. Ex. no magno 
p_roblemaque .se vae :resolver definitivamente no Congresso Federal. 

Saude e fraternidade. . 
Exm. Sr . Dr . Jorge Tibiriçá, muito digno presidente dei Estado 

de S. Paulo.- Manoel de Góes Mo1·eir_~, presidente. - Theotonio de 
Sarvt'Anna Esptinhel, vice-presidente.- João Estevão do Amaral. 
J 'o,afJ.Uim Veiga de Sant'Anna.-Theo to'I'IJio C.arl'os ·d!e Moura. 

Carnara Municipal de Serra Negl'a, em 20 de abril de 1906. 
}~xrr .. SI'. Dr. presidente do Estado de S. PauTo - O povo deste 

municipio vê no Convenio de Taubaté a solução da -cr.i.se que asso-
berh~ a nossa )avoura, valoriza1tdo-lhe o seu principal producto, e 
a sal v ação da riqueza nacional, . pela fixação da taxa cambial, ther-
mometro :regulaTiza,dor das trmísacções intemacionaes. 

_ A C amara . ;Mm{icipal, ahai.xo -assignada, -certa de interpretar os 
. sentime_ntos un~nimes da população deste J;JlUnicipio, vem pelo pre-

sente congratular-se com V. Ex. pelo brilhante exito obtido no Con-
veniQ de ~aubat~ e enCOl'ajar-VOS com O. SeU illimitado apoio, para que 
representeis ao .Congr€SSO Fedéral afim fle se obter deste a realização 
das medidas tomadas. 
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Aproveita a opportunidade para scientificar a V. Ex. a sua re-
pTov&ção contra o proceder de poucos .que, a pretexto de discutir tão 
momentoso assumpto, teem dirigido censur-as, em teT'm.os pouco deco-
rosos, aos illustres signatarios do Convenio, em. boa hora convocado 
por V. Ex. · 

Espírito eminentemente Slll)ClÜor c profundám.ente patriotico, 
sabeTá V. Ex. desprezar os ataques mesq11inhos com que se vos pre-
tende aggredir, caminhando direito á conquista da salvação do nosso 
paiz. 

Subscrevendo-nos com o mais profundo Tespeito e consideração, 
fazemos votos pela felicidade de V. Ex. 

Saucle e fraternid&de. - Antonio Eduardo de Alme'idct, presi-
dente . - Ma~colino de Godoy Bruno. -- .! oão Leme de Calais. -
AnD.orvio Oypq;i'ano dv Am'a1·al. -- Este?Jão F'mn,co de Godoy. --
Antonio M·arques da Rocha. 

Camara Municipal de Araraquara - N. 36 - Estado de São 
P.aulo - 26 de abril de 1906. 

Exm.. Sr. Dr. Jorge Tibiriç;á, dignissimo presidente do Esta·do 
- Em nome da Camara Munir::ipal desta cidade, que me autorizou, 
em sessão extraordinaria de 16 do corrente, peço a V. Ex. se digne 
transmittir aos Congressos do ·Estado e da União o pedido que esta 
Camara lhes dirige para que, secundando" o impulso fecundo de 
V. Ex. -- a solução do problema da valorizaçã·o do café, votem com 
urgencia as medidas legislativas de que carecem as res:oluções já 
tomadas por V. Ex., de accô1~do com os dignos presidentes dos E sta-
d-os de :M.inas e Rio de J aneil'O, Srs. Drs. Francisco de Salles e Nilo 
Peçanha. 

Faç;o votos pela sande e prosperidade de V . Ex. - O presidente 
da Cama~· a Municipal, .! oão .! os é Aratt.fo. 

Cammja Mmlicipal do Soccorl'O - N. 18 -- Em 26 de abril 
de 1906. 

Exm. Sr. Dr. Jorge _Tibiriçá, muitç> digno presidente do Estado 
- A Camara l\1:unicipal desta cidade, como in terpnete de seus muni-
cipes, vem perante V . Ex . protestar sua inteir·a solid·ariedade com 
referencia á momentosa questão sobre o Convenio de Taubaté. 

O alto patriotismo de V. Ex. e de seus illustres companheiros 
sobre tão elevll!da questão, faz crer que levarão de vencÍJda as medidas -
adaptadas, porque importam ellas na salvação da làvoura e nó en-
grandecimento de nosso paiz, e, assim sendü, esperamos que será 
V. Ex. o nosso int.el'prete perante o Oongres'So N acionai, de mod·o a 
ser tal convenio convertido em lei. 
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Reiteramos a V. J<~x. os nossos sinceros protestos de e&tima e 
muita consideração. 

Saucle. e fraternidade. - Olympio Grltnçri.lves dos Reis, presidente. 
-- Ab>ilio To1·ibio de An!lb~ade, intendente.-- Mwrtnho Antonio Franco. 
- José Cfomes Fe1·raz. -- Joaq'i/,i.m Domingtt.cs ele J..;imC/,. - Florencio 
La1.1,çlclino Espiridifio . . 

Oamara Mmiicipal de .Santa Rita do Passa Quatro - Em 20 
de abril de 1906. 

I llm. I~xm Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente d0 
Estado de S. Paulo - Esta municipalida·de, mais uma vez penho-
rada, pelos grandes e inolvidaveis beneficios que tendes feito á la-
voura paulista e especialmente ó lavoura caféeira, vem, em nome de 
seus municipes, render-vos a mais si11cera homenagem a que tendes 
direito como valioso defensor dos interesses desta classe laboriosa e 
qne, pelo abandono em que se aehavam por parte dos poderes pubii.-
cos, seria impreterivelniente sacrificada em beneficio dos especula .. 
dores. 

Rendendo esta merecida homenagem, esta Oamara pede-vos que 
couünueis a dispensar todo o apoio e franco acolhimento ao convenio 
celebra-do em Taubaté entre vós e os illustres presidentes do Rio ele 
J anciro e Minas, afim de ·que em breve tão patriotir,as promessas 
sejam tmduzidas em realidade. satisfar.endo assim a mais legitima 
a-spiração da maioria d·os hrazileiros e estrangeiros que, como nós, 
ee esforçam para que esta Patria trilhe o verdadeiro caminho que 
conduz á gvandeza e á felicidade geral e se traduz na riqueza publica 
e particular. 

Assim sendo, Exm. Sr. preilidente, o sacrificio que tendes feito , 
o valo1:: inestimavel que tendes ligado ao grande problema da valori-
za,ção do café, esse interesse qne tendes dispensado para a solução 
prompta desta crise d-evastadora que tem trazido a miseria ao seio 
dos lavradores, são os legitimas padrões de gloria da vossa adminis-
tração brilhante, que t.em encontrado écho nos corações de todos os 
brazi leiros, sem ·dÍstincção de classe e de idéas. 

A lavoura paulista que, hontem, desanimada, succumbida e des-
alentada, soffria res~gna·da os horrores desta agonia lenta, assistindo 
vende'!' os seus productos por menos do valo·r do custo, hoje confia 
em vós como sendo o unico patriota capaz de reerguel-a de.sse ma-
nasmo fatal em que infelizmente ainda está mergulhada. E' verdade 
que a luta, poT vós ·sustentada em prol da causa nobre e grandiosa 
que defendeis, tem sido terrivel, mas, felizmente , para nós, -a victoria 
tem estado comvosco e a especulação tem cabido por terra, ai~da 
que com grande pezar para os inimigos elo nosso paiz. 
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Oo.ngratülando-se com o Estado, que tão dignamen~. ad~inis
traes, esta camara confia na V·OSS,I\ competencia e dédicar{ão aos' reaeR 

• • • '\ f " 
interesses do povo paulista. { . · , 

Sauck · e fraternidade. - P ela Oa,mnra Municipal , o preside:p.te 
TheophJilo F . de P.wwZ'a. - Steve1·ino ' ÇJctavio de ~ov,zd M eir·elle'8, 
vice-prAsi,dente. - An~:o~1~o José de Arâít.io N e·tto·) intendente. '' ,,I 

O amara Municipal ·de J ambeiro ·- ~~n ~6 de abr~l ~e ~9,06 . . 
Bxm. S&nhor . '!.___ A 'Oama·ra fMunlcipal desta cld&de; lnterpre-

tando as aspir·ações da população deste município, congratui'a-&e com 
V. Ex. pelos ãcertad.os esiiorços, postos em pratica., em auxilio dl1a. la-
voura caféeira e do bem-estar de ' todo o paiz, pedindo a V . Ex: Cliri - · 
gir ao Cong-resso FedeTal os sens v0tos, para que se tontcm effecti-
vas as medidas adopt'adas no converíio e:Hectuado· na cidade de Ta-u-
baté. - Saude e fraterni<Jl:a,de. 

Ào Exm. Sr. Dr. Jorge Tibidçá, digno presidente do Estado dê 
S. Paulo - João do Amara? Gt~11fJii!l,. presidente . . - João Franco 'de 
Camarrqo. ~ L1.~iz · Tenoril!) Cava Zéante de Alb1tqu.e1'qtte. - ,Vigario, 
José de A nd1·ade. Costa Colherinhas . . 

' O amara Municipal ' de Natividade 
de 1906. . . 

N. 1 - Em '25 de abril 
\ ' . t ' 

Cidadão - D Oonven'io de Taubaté é unl.a medid·a de alto alcánce 
economico digno do apoio de todo ó brazi'leiro e que honra sobrema-
neira. o governo fecundo de V. 'Ex., porque 'foi V. Ex. o seu digno 
i.nic'ia.dot' ;' as glorias que sobTevim·eiri á s'ua. execução compartilharão 

-. dellaª com V. Ex. os Drs. Ni<lo Peçanha. e FranciscO Salles, '"honra-
dos 'govern:tdoi'es do Rio e Min'as, que Úio sabiamente te,em colla.bo .. 
r:tdo com V. Ex. para a. solução de tão importantíssimo problema. · 
Realmente, Exm. Senhor, a. valorização do café c0m a fixação do cam-
bio vem trazel~ uma. importante .rea.ce,ão 'n classe productora do paiz, 
que é a foTça viva: da · Nação; assim, pois, a. On•mara Municipal desta 
villa, genuína. representante do povo deste município, vem, em nome 
de seus municipes. pedir ·a V. Ex. fazer chegnr ao con heq,i;awnt_n elos 
Exms. n1embros do ·Congresso F€fleral que a Oamara M-qnicipa.l de 
Natividade. depois de meditar seriamente SO'br-e o . CorLVenio ·de rra.u-
ba.té. coBduiu que a su,a. a.pprov[\ção, no~ tempos que corre,m. é de 
necessil:la.de justá e palpitante. Aprov~itando a opportunjdade expen-
demos a V. Ex. nossa. intim,•a. so,l,ida.riedaçle ao goyerno çorrecto de. 
V . Ex. e , apresentamos a , V. Ex. os l').O S!lO~ humjlqe.s mas sinceTos 
protestog ·cle estima e 1 gratidão á pessoa. .de V. Ex. , , 

Sa.ude e fraternid,a;~e. - , J)lrr,t. Exm. ,. Sr. Dr . .Tç>rp;e Tibiriçá1 muito digno preside.nte d~ E~tado de S. Paulo. •--:- Olympió G~egoriJo 
O(}jff(,ar.a, preside11te. -João. Pedr@ lilernanrle,s. - Paulin1o Femand'es 
de Castro .' - José Jlacintho de Almeida. - Ed1ta.1'do Fernandes de 
Faria. · 



-255-

. Ca1~13;r,a Municipa,l ·de Lorena -:- J;il". 2!;) -- Estado de S. Paulo, 
26 Ç.e abr,il de 1906. , 

Exm .. Senh<H ' - A Cama:ra Municipa\ desta cidade) re-unida em 
sessão ·.o;r,dinaria, ,·de 25 do corrente mez,, interj:n:et~ndo os ge;raes· sen-
t.ime;ritos . de .se11s .municipes, antorizou-me· a ,represeRt:;tr, 1 em nome 
del1a e de todos os cidadãos aq1ii Teside11tes, , tto P0de'1~ Legisl ativo , 
Federal , por intermedio de V. Ex. sobre o fim de se to'l'n·arem uma 
realidade em nosso paiz a- v;alo;r:i.Ztação do café e a fi:xação do camb'io, 
importantes e imprescindíveis medidas e:>tas · esposadas por V. Ex. e 
pelos vossos illnstres ·:e, beneroeritos colle'e;as, presidentes dos Estados 
elo Rio de J-aneiro e Minas Geraes, no Convenio ·de Taubaté. 

Dando cumprimento a esta patriotica resolução, aproveito o en-
sejo• de·,enthu&iaSiticamealtet garanth1 a ;'1[', Ex. o .unanime e mais deci-
cli.cto apoio deste municipio em prol da.quelle convenio, cu~a realidade 
e execução· trlará necessari amel'l.tc, como ·resllltadto_ a debellação da 
crise qúe ora nos anniquil1a, f.ayorecendo e animando todas as classes 
productm·as deste .. grand.e paiz, ~obre o qual mais intensa e f01·temente 
pesam as consequencias <ilessa crise. 1 I 

' Assim, ·pois, tomo a liberdade de ped~r a V. Ex. a fineza de enca-
minha'!' aQ Ooiillgres.so Eederal· ests_ rlepreoontação. e de apreserLtàr aos 
v·ossos ' â.istin!}tos· •e• ·patrioticos collegas Drs. Nilo Peçanha e Fr[);n-
cisco A. 'de Salles. as elililhusiastioas e calorosas congratul ações desta 
municipaE cl:a;de_ pelo importante e gigantesco plano :qlle se denominou 
Convellio de Taubaté: ·r , 

Saudo e fratermicl!J'ade . ....,.. Ao I llm.1 Exm. Sr. Dr. Jorge ,'Tibi1iiçá, 
digni<~simo píes1doeu~e do Estado d,e S. Paulo. -- O presidente em' 
exercicio; •J osé Leite Pereira. ; ., 

CamaT•a Municipal do Cruzéiro - N. 30 -- Em 16 dD , abril 
ele 190(ii. -· ' • •, , .r · . 

Bxm. Sr.• Dr; -presidente do Estado de São Paulo - A CamarR 
Municipal desta villa, ·em .sessão -ele 14 Jo corre1~te, manifestando-se 
favormrelmente ao· Convenio d-e Taubaté, peJe a V.. Ex. re1Jresentar 
a esse 1'\cspeito ao Poder Legislativo Federal. por esse acto que de-
mon:&tra importantes1 e impFescindivei's medid as de acoondrado patrio-
tismo e sobre a quaes. está 'de perfeito accôrdo com as e:x:pressõef> 
exarad:J.s em officio n. 13, que em data de 15 de &etembl'O, illltimo, esta 
O amar a dirigiu •a V. Ex. congratulando-se . 

Saude e fraternidade. - · Francisco de Pcwla N ov·a.e~~, presidente. 
- Jo sé de .A rlau.io Lopes, vice-presidente. - J oar:ru:im do Prado. 
José Manoel de Oarvlalho: - José Franc11sco de Oli'Vei?·a OaS'fro. 

' ) 

,CanH~T~ M:u,nici;r>al de , Bo~ ~sperfl.,nça - ;N. 30 - Estado de 
E\. :PUlul o, ,em ?ü abrll de ;1~06 . . 

Exm. S~nhor - Elll nomq da Camara Municipal desta villa, 
peço a V. E:x:. se digne . trans.mit~i:r·. aoa Çongressos do E stado e ds. 
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União o 'pedido inst-ante que est·a Camara lhes dirige para que, secun-
dando o impulso fecundo de V. Ex. quanto á solução do problema 
da valorizàção do café, conforme accordaram no Oonvenio de Tau-
baté, votem com urgencia as medidas legislativas de que carecem ai' 
resoluções já. tomadas por V.· Ex. de accôrdo com os dignos pl'lesiden-
tes .dos Estados de Minas e Rio de Janeiro, Drs. Francisco de Salles 
e Nilo PeçHnha. 

Além do interesse gei-al de nosso Esta.do. 
Saudações. - Ao Exm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno 

·presidente do Estado de S. Paulo. - O vice-presidente da Camara 
Municipal, Raphael Oammarojono. 

C amara Municipal de J aboticabal - N. 125 ··- Em 30 de abril 
de 1906. 

Exm. Senhor - A Oamara Municipal desta localidade, repre-
sentando os se11timentos deste município, vem apresentar a V. Ex. 
seus protestos de benemereneia pelo muito que tem feito em prol 
deste E stado e, consequentemente, elo paiz e do povo bmzileiro. Além 
de outros feitos administrativos que ca1·acterizam em V. Ex um dos 
mais doutos est&distas brazileiros, o Convenio de Taubaté, recente-
me:D.te firmado por V. Ex. e pelos vossos dignos c:.ollegas, os illustres 
prosidentes ·de Minas Geraes e do Rio de Jane-iro., veiu mais elevar 
a admirar;:ão popular, despertando em todas as classes productoras as 
esperanças de salvação do abysmo a que forain lançad·as pela deplo-
ravel depreciação do café e pela funesta oscnlação do cambio que 
lhes tornarem infll'lJ.ctiferos os mais ing·en.tes esforços. E' sobre esse 
~pa.gno accôrdo economico e financeiro, o Convenio de Taubaté, que 
a lavoura, o commercio desta localidade, por intermedio da Camara 
infra asúgnada, solicitam de V. Ex. fazer chegar ·ao illustre Con-
gresso Fe.deral a representação junta, que é a traducção do sentimentc:> 
unanime e sincero dos habitantes deste município. 

Saude e fraternidade. - Ao Exm. Sr. DT. J oTge Tibiriçá, bene-
merito presi·dente elo Estado de S. Paulo. - Bento Vliei?'\':t de Albu-
querque, presidente.- Adolpho Faz de1 Sampaio , prefeito. -Joaquim 
Ferraz Filho. -- Manoel da Silva Gi!rio, vice-presidente. - Gabtíel 
Ribei?<.o de Lacerda. 

C amara Municipal de J aboticabal -- N. - 126 - E stado de São 
Paulo em 30 ele abril ele 1906. 

E:X:p:1s . Srs. Deputados ao Congresso F ederal - A Camara Mu-
ni.cina.l d~esta cid::tde, pelos seus membros infTa assignados. interpre-
tando o sentimento desta população, que tem suas mais felizes aspi-
raqões fit,a,clas 11a conversão em lei, do convenio economico e finan-
ceiro assi.gnac1o em T aubaté, pelos Exms. preside~tes dos tres mais 
importanles Estados da União, vem perante ~sse egregio Congl'lesso 
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manifestar-se inteiramente solida.ri~ com aquelle convenio, visto como 
representa elle a unica medida capaz de salvar as classes laboriosas 
do paiz e mui especialmente deste Estado, da flagellante crise eco-
nomica e financeira em que se acham, vendo baldados todos: os esfor-
ços para rehabilitação, em virtude da lastimavel desvaloriza-ção do 
café e da infausta oscíllação do cambio. 

Confiante, pois, no patr>iotismo e desvelo com que os benemeritos 
congressistas teem sempre encarado os interesses uaci.onaes, est-a po-
pulação, pelos seus representantes municipaes, espera que, na pro-
xima abertura d-o Congresso Federal, o Convenio de Taubaté tenha 
a primazia do estu<lo, sendo approv·ado integralmente e convertido 
em lei, visto representai' effieazmente a restauração das finanças 
publica e particular, salvaguardando, portanto. o p:t'ogresso do paiz, 
com especialidade dos Estados caféeiros, de ruina completa e immi-
nente. 

Saude e fraternidade. -Aos Exmos. Srs. Deputados ao Congresso 
Federal. - . B.en,to V~eira Ide A'lljuqt~erqwe, presidente. - Adolpho 
Víaz de Sampaio, :prefeito. - J oaqttim Ferm:z F,ílho. ·- Manoe~ 'dct 
Silv'a Gú,io, vice-presidente. - Oab1-id Ribeiro de Lac'e1·da. 

Preaidencia da Camai'a Municipal da cidade de Atibaia, em 18 
de abril de 1906. . 

IllustTe c1daclãD Dr. Jorge Tibiriçá, henemeri to presidente do 
Estado - ·Na qualidade de presidente 'da C amara Municipal de A t i-
baia, em nome desta corporação e por ella expressamente incumbido, 
venho solicitar o valioso ·auxilio da vossa fortíssima e alta interces-
são, ~tfim de que se possa conseguir do Poder Legislativo Federal a 
decretação das medidas necessarias á fixação da taxa cambial e valo-
rização do café, de . accôr·do com o brilhante convenio realizado ulti-
mamente na cid·ade de Taubaté, neste E stado, sob os vossos infnt.i.-
gaveis auspícios. 

São essas providencias a rla valorização do café e consequente 
fixação da taxa cambial. de m·gente e impTescindivel necess:i:<lade para 
o possivel erguimento .da nossa industria caféeira. para o indispen-
savel dcEenvolvimento do nosso commereio e das nossas industria s 
nascentes, para o futuro progresso da nossa riqueza, para a consoli-
dação das· finanças do paiz, para o imprescindível ÍOl'talecimento do 
nosso prestigio e, finalmente, para o nosso adeantamento moral e com-
pleto trinmpho da nossa na.cionalidade. 

Ante a magnitude de taes ·circumsta-ncias, ante a incalculavel 
grandeza do pro·blema, esperamos que D vosso reconhecido p,atriotismo 
não fraqueará e não .arrefeceTá o ardor ·dos vossos zelos, porque esta-
mos habltua,dDs a ver na vossa cap·acidade -o amparo a que se deverá 
apoiar a vida publicá e particular, deste e de outros Esta<1os, hojE 
pt~ofundamente abalado e seriamente prejudicado pelas innumeras 



vicLssitudes economicas, ; ql!l,e, o assoberbám, odevicl:o á tdepTecila·ção. :do 
nQsSO' :Pl'li~1cipal , e quasi· exclusivo produc~to de ex-portação' ---'- i o ~ café . 

. Nos ,sentimentos de soliB.ar·iéda.cre, tda ,coa·pm·íá·çfuo que :repreBeiJllto, 
tere~s. uma c.om.pleta a&hesãb •. aosyos.SC'Js ados e isto em · qualquer eme'l·-
gencia, eirt ·que· a .solução .,do J!lroblema rMenh ar vos col1oca r. 1, . i 

Saude e fraternidade . - Q ,,líla'esidente da ~~amara,' J.uvena~1,Ail?;i.lm 
,, I J ' l' • li, ' 1 ) \l . I I ff •• ( I l-'i''ll( ") 

1 Obmmissã:o" de · Agri~U:itvr.a .c~e Óa~!?ri~e, ~.:de , m~~o ·a~, ~,9d6; , :. ,:(. 
- Exm~ •SenhbT - iEstando 'reumdo o tlorigre.~so Lég1slativo E ptadual 
pa1!a tomar ·cbilhecim:entó Clo1 Convento ·~de' '.Taul\Ht€, ':i1 Oommi~são1 'ae 
A!}.p'icultura de 'Oàcodde,·' pó'r meu irilliíi:oJ·flt:l'i:o',' verh 1 'cHngrà~ulaT-de"cbm' 
V. Ex: p-elos' ·esf'órços ' i:'>dstàs em 1mltida pha salVar ::elavo~ra caféeii·a 
da trmhend·a crise em que 8e debáfé, e 1 'pe'~1r a ' ·V. Ex. 1 se~: 'o' seu 'int~1·
pre'te ju:nto ·Jo tOong1'esso, no sent iâ'o de sdr~ni co~vertrda's em' lei 1as 
medidas acloptad as no referido convenio, que impo~·tam n:;t salvação ' da' 
lavolira. > , - ,. ' \ t• .c , 'I •u ' r,,. 

1 ''Sancle e f r!tteh\i:daae. , < i\ . < ' ' \ I· I 1 

Ao I~~m. Sr.' Dr. Jorge, Tibir'içá, -diguissin1q' pl'esidente ~do Estadq 
de S. P aulo. ~ O ptesidente 1da~ Oo!11lnissão ~ de'''Agriculiúra, Gwst'avo 
Ribeiro de Avila Juníor. 

' ,j i . ' 'f • I I I T ., ' 

~ I I t I f . 

" Oamara.,,Mu:q.icipal ,de 01:~vi~hos, , em . 3 dfl 1m~i0 cj.e ,19Q,I;l;, :·· 
I OidrtMo il1 llnt:B1'Ji,:çete -~a vqJJ.:tade de~ta ' w~n,ic.ipa}i,d ade, pujos, 

de~ti11os , pT1ei\~·ciQ, e ,-iil· QJt,al , é gemJ~n a,.:r~l?l'eS>fintante . da. l avqw;a, ,p com-
merCl<;J, dest a local~~a-qe, , c~as~e~ , esst;:p.ci~~m.,ente,, poJf.Sl'Jl'1a~ora.s r Y· ,como 
t aes, . su,stenpaculo dq pa,iz;, ven~Q po:r: f!~t13 ,Ir]-eÍQ á pTeijC,:!fÇ,a, d~ , ,V,. Ex. 
solicitar , faga ch~gar ~r:> . c~:o;heçimento do, O~ng\·~~so, )!'e.d~·a,l , ~ ,PteW!-
sol~~ar,i~da,d.e .deste :p;l.UIJ.lG4P O: tCQ;m:t ai:) ;J;E)SO~UÇÕes, tOi!p::J,dE).s velo, s~blO , 
Oonv~nio de Taub.até Ea:a a1 valo:~;iz·aç~p , ;do café '(. fixação . dp. taxa· 
camb1a.l, medl!dàs estas mcontestavelmente salvadoras ?a lFour:;t., ,e 
do pa).z . . • , , . 1. , 1" 

Saude e frater1~ida:de, . , . , , 1 
E;xm. Sr . . , p,resi,d~nt~ ,. do Estfl<il? ,de S. P~ulo ~., ,Q pres:de~Ite , da 

O amar~ !de Cravinh.o~. E1'"neplt.o!J G. IJ O.lrdirr( j, I' I I ·;r ! '• 

I ' ( 1, ',) I :J r·p } I •. :r 
<Jamarw MunieÍlpru1 de Quehz, 2 de m'ai@ de 1906. -·<~· , .. 

• Ao ::Exm ST. Dr: Jorge 'rihil'içá, . dignissimo presidenJtet'do , Estado 
Em nome d a Oamara Muni01ipá:l desta, aidad,e,, y;enho solich.a.T de 

V. Ex.• a Í•meza ·de tr-ansmitti•r, aos ·Congressos <i1e· E stado e dw União, 
os •ll!ossos 8.ince;ros l ·V~t<ils pa11a que<; sejam er;e.adas· medidas Jegi~>lativ.aª 
de n10-d0 ··a trium'Phar os esfo11ço.tt ,de V . ,:Ex. ·, :no grandios0 ,JprtBb~ema 
da va~ oTizaç&o ·do ca,fé.11 • h • ,.. , ~", , ,,r, ,, ,• ·i , 

Saude e tfmternid·wde. _ , @ p1·eside;nte1 da Oamm:~ra, Ma~or;7 , r.Ue .. 
xancl1·e· ele Oarvalh(i)1 , ·r , ,,, , , 1 r . ,. 



Camara Municipal de Sa11<ta Isabel, em 30 de abril .de 1906. 
Exm. . . Sr. Dr . J'O~t'ge Tlibiriçá, dignissimo presidente do E sta:do 

de S. Paulo - .A Camara. Mu!llicipal desta, em ses&ão ordinaria de 
hoje, deliberou, por unanimidade de votos, congratular-se com V. •Ex. 
pelo• feliz resulta·do colhido, ·firmando V. Ex. o Oànvenio de Taubaté, 
sobr,e a fixação dio cambio· e a valorização do nosso café . 

Satisfeita por ver coroada a obm em que V . E!X. tanto se esmerou 
para solução da terrivél crise que àvass•ala o nosso Estado, vem, poi· 
intermedio de seu presidente, t·razer a V . Ex. os protestos da sua 
mais franca ' solidariedade ·e incondicional apoio. 

Cordiaes saudações .-0 presidente da Camara, Gu'ilhermino Men . 
éte'S de A r~Jétrade . 

Cama1a Mup.icipal d~ Matt'ão- N. 42- Em .1 de maio d,e 1906,. 
Exm. Sr . - .A Camara: Municipal de Mattão, reunida hoje em 

sessão orclinaria, resolveu, por ·deliberação unanime de sel]s paTes, pedir 
a V . Ex. se d~gne transmittir ao Congresso Nacional, os seus votos 
para que se converta em lei a ·aspiração do povo paulista em relação 
á valorização do café e á fixação do cambio. 

Saude e fratemidade . 
.A:o Illm. e Exm. Sr . Dr. Jorge Tibiriçá. dignissimo presidente 

do E 'stado de S. P·aulo .-Ar~;ton<io DiaiS de Aguia1· Jotmior, presidente. 
- Franciscó ilJa Silv:eira Leite.- Otvon Co?'?'êa:- Antlonio d.a Silv'a Pra,.. 
aJo.- Matht:as Diàs 'de · Toltào. 

1 

.Oamara Muni0ipal da. cidade de Santa Cruz. do Rio Pard-o, 4 ele 
maio de lt906. 

Illm. Exm. Sr. Dr. Jorge T·ibiriçá, dignissimo presidente d'O 
Estado de S . :Paulo. - .A· Camara. Municipal de Santa Cruz do R io 
Pardo vem pelo· presente , congratular-se com V . Ex. pelo Convenio 
de Taubaté, medida essa devida á iniciativa patriotica de V . Ex . e 
cuj·a realização virá salva1· a lavour.a do café e influil' beneficamente no 
esta:do economico do paiz. 

Espera ·que as med>i·das adoptadas no 00nvenio sej.am, sem demora, 
traduzidas em leis pelos Congressos Federal e Estadual ; e, excusado é 
manifestar, a Camara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo presta 
a V . Ex. seu banco e decidid:o apoio pelos ingentes esforços e nobre 
empenl;to .que patrioticamente V . Ex. está empregando para o bri-
lhante exito .do convenio. 

Respeitosas saudações.- Dr. Francisco Sod1·é, presidente. -Fred. 
Can?' . Ribeiro, vice-pre&idente .-Hewrique RariJJt, intendente.-Ped1·o 
Pawlo RodrigtúeS, ~rerea:dor.-Lucio de · Oliveira Lima. 

Ca.mara Municipal de Caçapava - N. '32 - Em 5 de maio 
de 1906. 

Exm. Sr.- .A C amara Municipal de Caçapava, P.artidaria con-
-victa do Conven'io de Taubaté, como já teve occasião de se manifestar, 
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vem mais uma vez perante V. Ex. afim de solicitar sua valiosa in-
fluencia perante o Congresso• N•acionál, no intuito de serem por elle 
adopt·a·das med:idas que saivaguardem os interesses agl'icolas do nosso 
Esta·do. 

Esta corporação sabe q'!-e não ·appe1la em vão para a sua solicitude 
e dedicaçã-o á causa da J.avou.ra paulista, em beneficio da qual tanto 
tem feito e continúa a fazer V. Ex. 

Cei'ta, pois, da bo'a vontade de V. Ex. em ac.olher com animo 
bondoso este pedido, a Camara Municipal de Caç?-pava tem ·a honra de 
testemunha'!' a V. Ex., em nome de seus municipes', a sua gralti•dão 
pelo muit-o ·que estão fazendo em bem dos interesses da ·agricultura . 

Saude e fraternidade. 
Ao Illm. E:xm. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno presidente 

éJio Estado de S. P·aulo. -,Yano;el Esteves da Oo'8!~a, Salgavlo, pres~dente. 
-Oand'i'éto MMoon!lJes, vice-presidente.-Benediicto A. de Sá, vereador. 
-J os'é ThomJaz OJe Siqt~ira, intendente. -Prowpio J os'é d.e Si)quei1"a, 
-irereadO'l·.- J:osé de AlmíeVd)a. T1elles, veTea•dor.- Antonio '!las Ohaga'8 
N etlto, vereador . -J oãxJ BtaphJaJ.el 'rle A mujo. 

Camara :Municipal de Santa Cruz da Conceição, 2 de maio de 
1906. 

Dlm. e Exm . Sr.- A C amara Munici pai de Santa Cruz ela Con-
ceição, legitima representante de seus municipes, congratulando-se com 
o benemerito governo de V. Ex . pelo auspicioso Convenio de Taubaté, 
vem respeitosamente pedir se digne V. Ex. interpo,r a sua i·econhecida 
e patrioti0a influencia para com. o Congresso· Federal, a·fim de que, 
dentro em breve tempo, a valorização do café com a fixação do cambio 
tornem-se uma Tealidá:de em nosso paiz. 

Exm. Sr.- As importantes e imprescindíveis medidas approv.a-
das pelo Convenio de Taubaté, são reclamadas por todos os brazileiros 
que verdadeiramente amam sua P·atria. 

Sendo, o nosso glorioso paiz, a nação mais 1'Íca em todos OS· reinos 
da natwreza, e por isso fadado para teT a primazia entre todas · as 
nações, não poderá, entretanto, chega.r ao apogêo do engrandecimento, 
emquanto a fixação do systema monetaTio não se to1·nar llillla realidade. 

A Camara Municipal , confiada na bôa vontade e dedicação de 
V. Ex. pelo engrandecimento do Est·ad:o, e na patriotica e ·sábia 
orientação ·do glorioso Congresso Federal pelo engrandecimento da 
Patria, espera ·que o Convenio ele Taubaté em breve to-rnar-se-ha uma 
realidade em nosso paiz. 

A Camara Municipal aproveita a opportunidade para apresentar 
a V. Ex . \ ·a sua inteira s·oli:ci'a.:riedade e os pTotestos d'a mais subida 
con&id.eração e . re-speito. 

Saude e fraternidwde·. 
Ao Illm. Exm. Sr. Dr. Jmge Tibiriçá, muito digno presidente 

do Estwdo de S. Paulo.-Macedonio Jariichellis, presidente.-Oonrado 
WaZdv,oge:l, intendente . -Perko K auffrnjawn).'-Elias Land.g1'af. 



Camara Municipal de São Simão - em 5 de maio de 1906. 
Exm. Sr. Dr. presidente do Estado - A C amara Municipal 

desta cidade, interpretando os sentimentos de seus municipes, vem 
aptesentar a V. Ex. os protestos de inteira solida1-iedade pelo muito 
que tem feito para q engrandecimento deste Estado. 

O Convenio de Taubaté, ha poucQ firma:do por V. Ex. e pelos 
illustres pre&identes dos Estados de Minas Geraes e Rio de J aneire, 
além •de outros fei'tos administrativos, caracterizando em V. Ex. um 
dos mais dqutos estadistas brazileiros, vem mais elevar a a:dmimção 
pela pessoa de V. Ex., despertando em todas as clas~:res productoras 
as esperanças de um ri&onho e 'lisongeiro porvir. 

E como as dis.posições' contidas naquelle accôrdo,· uma vez conver-
tidas em lei, representam a unica medid'a capaz de salvar as classes 
laboriosa·s do paiz da crise economica e financeil'a em que se acham, 
vem esta corporação .solicüar de V . Ex. que faça chegar ao conheci-
mento do Congresso N a:cional o conteúdo deste, cujo intuito é a restau-
ração das finanças publica e particular e a salvação dos Estados café-
eil'os da ruina completa e imminente. 

Saude e fraternid'a:de.- Ao Exm. Sr. Dr . Jorge Tibiriçá, muito 
digno presidente do Est•ado de S. Paulo.- JJ![Janorel ff,ebmwio da. Pon-
seoa Braztl, presidente .- Alfrlei!Jo Teix~Yir.a Jl!I achado·.-Demetr•io Aze-
vedo.-Arthur Rocha.'--'Th'eodo?'eto Lous,ada.- Theodoro Viwnna BQ,1·-
bos(J).- F1·anci'Sco Gonçalves de Sm~za P.ortugal. 

J ardinopolis, 26 de junho de 1906. 
Exms. Srs.- A lavoura deste município, por sua commissão ex-

ecutiva, cump_rindo deliberações tomadas em assembléa dos lavradores 
em sessão de 24 do corrente, vem solicitar ·a vossa ·attenção para apres-
sar o pr.o.jecto de valorização do café, como meio de minorar os males 
da lavoura, secundando ·assim com o vosso empenho os esforços dos 
presidentes do.s Estados que assignar•am o convenio. 

Saude e fraternidade.- Aos dignissimos membros do Congresso 
N-acional.- A Comüüssão executiva, Vi?·(Ji:l~o JJ.e Thledo J.11ialt.a;J pre-
sidente . -R~ttd G. Ja1•r1Jim.~AniwVio da Silv.a JJfello.-Joaqwim Seve1·o 
Lima..-F1·ancisco Pe11eira L\im;a. 

I 

Associação Oommercial de Santos - Estado de S. Paulo, Br.azil 
N. 834 - Santos, 9 de maio de 1906. 
Illm. e Exm. Sr.- A direc.toria desta associação, rermida hoje 

em . sessão ordinaria, deliberou po·r unanimidade dirigir-se a V. Ex., 
afim de manifestar-lhe mais uma vez o maior e decisivo apoio em 
re}ação ao Convenio de 'Daubaté, assegur·ando a sua perfeita concor-
dancia e harmonia de vistas com as clausulas e conclusões desse con-
t:racto. 

Qnanto mais se faz sentir a corrente ·de opinião contraria a essa 
patriotica medida, corrente ora engrossada pelo concm·so dia mensa-
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gem presidencial, e quanto mais cresce a oppos1çao movida pelos cir-
culos • bam~ari:oS> e commerc1aes interessados no statt& q111o a essa arro• 
jada e feliz •iniciativa dos tres Estado.s productoTes de .CJafé, mais .se 
m·raiga nesta directoria a convicção de que o convenio· cora:esponde ·a 
uma verda•deira necessid:ade do paiz e é de momento a u11à.ca . medtda 
capaz de gaTantir .e me1hor-aT a sua situação economica, 

F irmada nesta: crença - TesHltado de longo e a.ttento· estudo ' d·a 
questão -esta associação, •assegurando a V. Ex. a mais· perfeita .soli-

. c1ariedade ·com os actos do governo de S. Paulo no empenho .que ma-
nifesta ' cl'e :veT adaptada a medida conm~etiza:da no Oonvenio cl'e 'r.au-
baté, reitera-lhe as seguranças do seu absoluto ·apoio e nutre a. ceTteza 
ele ·que o patriotico governo cl13 V . Ex. saberá manter sem discrepancia 
e até ao fim a a:tti tude serena e digna que ' .os· seus. de ;veres e _ ar sua 
respcmsabilidade lhe acoNselham em tão importante questão··- ' . 

RerJ.Ovamos a V . Ex. os protestos do nosso mais distincto apreço, 
- Illm. e Exm . Sr. DT . . Jorge Tibiriçá, dignissimo p!residente U.o 

·Estado de S. Paulo.- Presidente, Joaquim Mriguel de Siqrt.&eira.--. 1" 
!)Ccretario, A. S. Azevedo Junvor. 

Secretaria ·elo Senado de s~ Paulo - N. 49 - 2. de . junho de 19.06. 
I1lustres cidadãos Drs . Presidente e mais MembFos da Mesa . da 

Oamara dos Deputa:dos FecleT·aes - De conformid:llcle com a indicação 
n. 1 deste anuo, •appTov.ada em sessão de hontem, .~ransmitto-vos, por 
cópia, a representação sobre a necessidade da approvação ·elo Oonvenio 
de T·aubaté . . 1 t 

Saude e fraternidade . -0 1 o secretario, Jll[. P. de Sliqueir;n (Jc~mpos. 
I' 

SENADO DO ESTADO DE. S. PAULO - REPRES.ENTAÇÃ.O AO ÇON<fRESSO,_ 
NACION.AIJ 

Illms . e. Exms. Srs . Membros do Congresso Fedeml. ~ O S~nado 
do Estado de S. Paulo, inspirando-se em seus sentimentos , dt;J patTio-
tismo, velJl appellar paTa os. mesmos sentimentos dos Srs. Eepresen-
bantes da Nação, pedindo, em nome dos grandes inteTesses da fatria, 
de seu futuro, do seu engrandecimento·, se dignem approvar o alevan-
tado convenio firmado .em 26 de fevereiro ultimo, na ód.a.d~ . de Tau-
baté pelos presidentes dos Esta:dos do. ~io de Janeiro, Minas e São 
Pau.1o, rp,am o-fim de. v,alo.rizar o ·caf.é, regular o set& ,ç'OmmerciQ, promo-
ver o augment'p de s:eu. const/111'110 e a creação dk:t caixa de çonve?·são, .fi-
xando o va.~or da m:dúia. , , 

Esse notave'L documento figurará .na historia patria como o marco 
inicial de. .uma nova orientação nas. nonnas de. governo· de nOS<! O p~iz, 
como a inauguração ele uma. politioa economica, a unica quf) na 
actualidacle, deve principalmente. preoécupar 0 .e.s,pi·rito cla·q.J;telles' que 
forem chamados . a dirigi:n a N a_ção. 
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, , 1 Nos 15 'artigo·s 1 •q1!l6 cons1iituem o convenio · e'stão 'expostos b fim 
arrojad0 e 'patriotioo1 que · collimaram ·seus 'SÍgnatarios e ·os: 'traços ge-
raes do plano: p.arru i ss0 a-doptado, que se ~esume· n·a fuanu:t~nçãb, d:en-
tro .do -paiz; ·de >Uilll preço minimo (3m •ouro ·pbr ·~acea 1de ·•c!'tfé ''ty'po ·7 

. ,americano, durante · o tempo' que· ·for· julgktdo conveniente· I? ha estab~li-
~zação do va·lor ·<Íle· nossa· moeda em ·rel-ação ·á·moeda meta'llica. 1 

• 

I u i!Íl g:r·a•nde ·emprestimol que podei-á' 'Ser' eleva:clo até ' 15,000,0100 
esterlinos; 1 C{)n'trahido com -a: · Tesponsàbi:lid!a:de - so'li·daria :dos Esta1dbs 
contraciJantes e <garantido •pàr mmt• s·obre~taxa ·de 3' francos Olt mais 
poT' sacca . de • catfé · ·eN]_'l.ertado, . al>éní. doh:lnd'osso ·da União; s~· fo'r 1 neces-

. sariQ,·•SerVi!l!á· de ·lastro pa:ra Uma 'Caixa d~·· em'i'ssã1o OUl'O 'e ~OnVérsão 
que for creada pel(!} Gongresso" N·alcional p·ara fixação dd" valol: '' lla 

~ .. m0eda ... IHJO f!,t ·' . ~· • , ' 11' .... ,,. r. :· ' 
: ·1 • ·Uma ·Commis·sãJ0• de •tre·s ·membros ndmead:es -cada: um por ·um Es·-

' tadq ,sob .a .. p-residencia rde •uml quarto n.oméado por ·commum accôrdo, 
se ençaneg:~rá dfl,s . 0perações ·e processos para ·a ' valorização do café 

, p~la regU:la1'ização da offe~·ta, • ]_'lela .. melhoria: ·da qualidade offertaaa 
.e sohretudo .pela Allbertura··de nO'VOS mercados ·e propaganda: intelli-
gente, activa ·. e . ininter.rupta. t" · I • •' =·." • " ' 
,. , ';['a) .é1, em. linhas geraes,,- o .. COjl1texto à.o mem.onv.e1 •Üonvenio de 
'r.?ruib.at,~, . c;uja , ~xecuçã•o está d~pendefitte dec resolução do Cong-resso 

_ N·ª'e;iQJ;J.l(l:l, a(!}, ,fi.Jlal ,o ,Exm.. S,r .. -Presidente .da. Repu.;})lioa 0· submetteu, 
com.<> ~b,e _cm;npria. .. , ... ' , 1 _. ,. 1, 1 " 1 ~ .,. •· 

Oonsulta.:p.do os mais vitaes interesses e .c.l.Hg-e.n.te·s ne~essidades • da 
.~.açã-o,,., q O,çn_VI'llfip_ de,. T!m,J.baté . trad,uz. o .•acc.ôrdo . a que .chegaJ1am os 
president!"s do.s ~res E(l,ta():o!3, , waiQres p.roduc..torys de café, no sentido 

· .4~ ampa1·ar e, pro,teger ,não .sómente essa gra;nde, 'l;:tvoun, que c,onstitue 
}tJwg~, bft~ dq. riq]+ezª pul;llica ·e P,o ,cr.edito do . paiz., mas tambem .es-

, ten1~:r; . esse al!lPrfJ.,J!Ç, ,1;3S?ll- protecçãp ~ .t;oda. ,a pi!;oducção nacional, agri-
cola ou ~:I+d11st~·ial. ~em <?.uJtro esçopo t!')J;ll ~· di!}pos~çl)..q . ;do art. 1 8° . do 
convenio; quando, refeúndO-S!3 .-wo m;npresti:rp.o que for c,ont;rahi-do para 
)úa;~,x~cuç~o,; dtsP?.~ '. que ~ej a. elfe ipplic~Çlo W??.W lastro pcp:~ q,, ca,ixa 
d~ ~emj.~sã.o ._,e , ponv~rsão~ q·ue fot c_rea~a . pe~p , C O'YW'I'ii};SSO . ~y (/;ÇÍO,np,l para 
ftxaga~ d?, valo,r il._a, moeda : . , _. - . . . . . _ . _ 1 , • 

Inspn·ando-se em seus. sent1mentos de patrwtlsmo, os llh1stres (31-
gnatarios do convenio, ·ao estudarem e accord:are;m os. r '!spectiv-os ar-
tigos, nã'o' vísarain . sómente 'ás conveniencias de' . .IJeus ' Es.t;ados e sim 
prohurararh, com à'quelle artigo, e:xtend(jr ~eu,s ' beneficos effeitos a 
todo o territorio da Patria. · · · · · 

',; B' · qúe já 'fez ''praça no espirito publico que a producção nacional, 
. o I p'enoso res'wltrlao do :Üos,so traJSalhó na cultura d:o solo, nas explora-

ções' indús,ti'iáes, nas apP,licações àiversâs de' nossa acti'vidacle opei.·ó~a 
hãd póde, não deve mais 1con'tinuar . á mercê •das 'oscil1ações de valor do 
UQSS'o pá~er moeda em I confrànto COm 0 ' .ouro: . ' 

•· ' E' ' que a dú'i·a 1experieri.cia e· observação -dos fª'otos ' .d'a vid!a ecó-
nómich da · N aÇãb 'em· 67 anil. os' 'elo· pa·ssiido regimen, troúxeram àos 
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espíritos a conv1cçao de que te;mo& trilhado caminho errado em busca 
do progresso e engrandecimento. da Patria. E de facto, os: nossos 
homens de Es,tado orientados quasi exclusivamente pelos economistas 
europeus, principalmente francezes, tiveram as vistas voltadas para o 
advento da circulação metallica no paiz, faziam della o objecto de suas 
preoccupações financeiras e, com raras excepç0es, todos corriam atraz 
do ve'locino de ouro', julgando alcançai-o com a elevação, . das taxas 
cambiaes, conseguidas as mais, das vezes com avultados prejuízos do 
Thesouro N acionai, e sempre com sacrifício do futuro do paiz. 

Em 67 annos. de vid;a independente, no regimen passado, o Brazil 
arrastou-se co;m desanimadora morosidade no caminho do prógresso, 
não obstante os largos períodos de paz que gosou. 

A nossa exportação, que em 1861 foi de 13.279.000 esterlinos 
ao cambio médio do a:nno, 26 e pouco, attingiu em 1888 a 22. 366. 466, 
cp.mhio médio de 25 1/4, apresentando as&im um augmentu apenas. 
de 68 % em 27 annos, ou 2 1/2 % annualmente, ao passo que nos 
13 armos de 1888 a 1901, ella ãugmentoú de 81 % ou 6 1/3 %, por 
anuo. Eram tão Tepetidos os éleficibs orçamentarios que notavel polí-
tico definia a situação dizendo: "O Im~erio é o deficit". 

Este era preenchido com empnes;timos externos ou internos, reti-
rando estes da cü·culaçã.o capitaes que se collocariam em emprehen-
dimentos uteis ao desenvolvimento do paiz, augmentando a~uelles os 
encargos e responsabilidà.des da Nação, sem que fossem sempre em-
pregados reproductivainente.' · 

E' effectivamente notavel que, em 17 emprestimos externo,<:~, con-
trahidos no regimen passado na importancia nominal de ~ 66.791.900, 
apenas c~nco, na importancia de ~ 16.259.900, tenham sido desti-
nados a serviços e melhoramentos diversos, sendo os doze restantes, 
representando ~ 50.532.000, destinados a pagamentos, conversão de 
dividas e su,Pprimento de insuHiciencia de rendas or:dinarias. 

Examinando os emprostimos inteTnos, contrahidos por emissões 
de. apolices, no mesmo período, verifica~se que 146.222 :400$, ou 
27 % da respectiva importancia nominal de 543 . 585 :300$ foram .des-
tinad<~.is a supprir dieficibs orçamentarios ou a consolidar dividas flu-
ctuantes. 

E foi assim que a Monarcb:ia legou á Republica uma divida 
fun:dada de 812 .769 :300$, computando-se em papel ao cambio de 27 
a divida externa de~ 30.2'83.200. 

E, no emtanto, me:s.mo no periodo qa vida nacional monarchica, , 
si não tivessem os olhos voltados sempre para a melhoria cambial, 
fâzendo da~ alta do cambio um titulo de gloria para as suas adminis-
trações, os nossos estadistas, si quizessem observar e estud·aT as esta-
tísticas, te1'iam constatado qThe os períodos de baixa cambial deram 
sempre em resultado não só augmento de exportação, como diminui-
ção de importaqão e eonsequente augmento de saldos. E, de facto· a 

' 



baixa cambial de 1868 a 1870 elevou a 20 milhões esterlinos, em 
média, uma e:xpo1"tação que até 1871 era tambem em média de 14 . . 
assim como a alta de cambio de 1871 a 1877 a fez cahir para uma 
média de 18 milhões de 1871 a 1886, e, finalmente, foi o cambio 
excessivamente baixo de 1892 ·tt 19.00, que nos proporcionou em 1901 
a enorme export·ação no valor de ;t 40. 621.993, dando-nos o extraor-
dinario saldo de ;t 19. 355. 889, que por Ri só corresponde á média 
da exportação dos ultimos annos do Imperio. · 

Faliam eloquentemente estes algarismos para demonstrar de modo 
concludente a influencia salutar do cambio baixo para o augmento 
de nossa exportação e elevação de nossos saldos .. 

A esta mesma verdade chegou a comroissão ingleza, nomeada em 
1893 pela rainha Victoria, para inve·stigar as causas da depres-são 
da agricultma na Inglaterra. 

Essa commissão., composta de homens notaveis e eminentes, func-
cionou po1· mais de tres annos, ouvindo interessados e autol'idades. 
no assumpto, estudando relatorios que foTam solicit&dos a ministros 
e consul?s inglezes em tod-os os paizes, assim como aos governadoTes 
das colonias e pessoas de reconhecida competencia, a todos os quaes 
foram enviados questionarias, inquirind-o da situação da agricultura 
nesses paizes, condições de seu desenvolvimento e possibilidade de 
concurrencia aos productores inglezes. 

Em 25 ·de junho de 1BJJ7 a commissão apresentou seu ÍIQ.portante 
relat01·io, cujas conclusões, depois do estudo detalhado das queixas e 
110clamações dos agricultores inglezes, foram: que a crise de q Lte estes 
eram victimas estendia-se a todos os paizes que tinham o padrão ouro; 
que os demais paizes que tinham escapado á crise e em que, ao con-
trario, a agricultura se achava em situação da mais franca e evidente 
prosperiidade, eram a India e _a Argentina, paizes de moeda depre-
ciada, e que, finalmel}te, a causa primordial da crise, que sobrelevava,-
a todas as -outras reunidas, era ü aug'YYU.erdo do v:al'or do ouro que dav'a 
em, resultaria a reducção cor1·espondentet do valo1· dos productos, o que 
t:orrna-va a, luta com os pai.ze'8 de moed.a d'~preciada lão desigual q1te 
impossível era a concu1·reptcia com elles. . 

E ainda mais frisante a opinião emittida em seu memor.anclum 
pelo membro da commissão, l.h. Lacey Everett, que assim se exp1"Üne: 

"A concnrrencia com paizes de CU'l'SO forçado como a Argentina 
é cuinila rYI!aris formidavel pam os nosso>S lavrad01·es. De-vido á grande 
depreoiação de sua moeoo, compa1·ada corn o ov,1·o, cada sloberano que 
recebem em troca de swas merrcaiPorias, produz muitas vezets bres e 
me,io em papel-moeda, e no pagamento rlos impostots, sa:tarÍKJIS, arr:en-
damentos, ettc., esta mollida dá quiasi os me'8mos 1·e<Sttlfados. Generl()s 
importados teem sem duvida de ser pagos a preços mais elevados,· ma~ 
como o lavnador argerntmo V!eruk provav,elrnJ,ente 50 vrezes mais do q1te 
comp1la de taes generos, é eU'e ex{raoréliinariarnente bern.eficiado com 



este estadq de co'u.~as. E é para notar o facto de1 iet a p~roducção ar·-
gentina f,ornadio grande imcn~menio sóment·e depois da grande alta no 
agio do auto . A c'Onc·u1Tencia a1·gerrdfina é sem du-ui'd_a a mais fo~·m,i
davel que o ·lavrador ing·lez tem de enfrentar." 

E' inquestionavel que tf[es conceitos teem a mais completa appli-. 
cação ao nosso paiz, para o quaf poderiam ter Ndo eseriptos, e, pois, · 
muito patrioticamente inspiradas andaram os signatarios do Oonve-
nio ~e Taubaté, nelle incluindo a estabilização do va1m da moeda 
a uma taxa conveniente . pelo apparelho da caixa de emissão e con-
versão de que t rata o art. 8°. 

Mai,s sobre este, do que sobre os artigos especiaes á valorização 
do café, tem-se levantado enorme celeuma, aliás explicavel pelos 
grandes inte.resses que serão contrariados e que se escondem multiplos 
entre as largas .dobras das oscillações carobines.. . 

Entretanto, a opposição á patriotica medida, por isso mesmo que 
tem provocado mais aprofundado estudo cl<l assumpto, não te:p:J. con-
seguido imp_ressionan a opinião publica e, ao contrario, a idéa da 
fixação do cambio tem conquistado valiosas ·adhesões dos que com 
animo desprevenido a examirram em confrpnto com a situaçã·o eco-
nomica do paiz. 

Na Capital Federal a maior parte dos orgãos mais importantes 
da imprensa diaria se tem manifest&do favor/avelmente ao Oonvenio. 
de Taubaté. 

Neste Estado tem sido quaAi unanirue a manifestação favor·a:vel 
da imprensa e da .opinião publica. Os munici)?ios poi· suas camaras, 
o commercio poT seus legítimos orgãos, as associações commerciaes, 
tod~s, em 'bem fundadas moções, teem apoiado e prestigiado o con-
veruo. 

Como mais capaz de imp_r_essionar o povo brazileiro, que guarda 
e zela cioso suas accentua.das tradições de severa honradez e pi·obi-
da,de, tem-se avançado a proposição ·de que a queb1~a do padrão de 
27 é uma deshonestidade, é urna immoralidade que não deve ser per-
mittida pelos representantes da Nação, mas, nem por ter esta ultima 
classificação cah}do do bico da penna .do nobre actual Sr. Minisú·o 
<La Fazenda, que não duvidou deixai-a gravada nos primeiras paginas 
de seu importantíssimo relatorio,. nem por ter ~ido -repetida e glo.sada 
em todos os diapasões pelos antagonistas da idéa da fixação do cam-
bio, a opinião p:ublica se tem agitado. 

E' que o povo brazileiro bem compTehende ·que de nenhum modo 
estão em jogo os sentimentos de honra e de dignidade da Nação; bem 
comp;nehende que, sob a invocação destes sagrados sentimentos, se 
occulta o proposito de impedir a fixação do cambio, que estanca aos 
especuladore.s abundantissima fonte de enormes lucros, com incalcula-
veis prejuízos para o pa~z, que, pela variabilidade de sua detestavel 
moeda de curso for·ç_ado, ·se tem constituido em vasta banca de jogo. 
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E' que sufficient€mente esclarecid.a por estudos e publicações de 
jurisconsultos, a opinião public:t bem comprehende que não attenta 
contra nenhum principio de moral ou de ·direito a medida que se 
procura adoptar para ·a fixação do cambio; e~tá bem orientada no 
sentido de comprehender que, não ao direito privado, mas ao direito 
publico, se subordina a attribuição soberana do poder publico de de-
Cl"etar a moeda do paiz e regular o seu curso; está finalmente instruída 
de gue do direito civil passou para o direito publico dos Estados mo-
dernos, · e especialmente para a administração da divida publica, o 
principio de direito romano de que o devedor póde resgatar sua obri-
gação pdo preço em que a estima e vende o credor .. 

Mas, que se tranquillizem O::l espíritos, que se acalmem os esci~u
pulos: não cogita o Convenio dP. Taubaté de quebrar o padrão de 
nossa moeda, e sim de estabilizar o valor de nosso papel em confronto 
com o ouro, de impedir.-lhe as oscillações constantes, que trazem em 
sobresalto os que trabalham e produzem. 

E' preciso distinguir entre fixação do valor da moeda ouro em 
papel nacional, a uma taxa mais consoante ás condições economicas 
da Nação, e conversão irnmediata a essa taxa. 

Não cogita o convenio de alterar o. plano financeiro que desde o 
patriotico Governo Campos Salles foi iniciado e tem sido continuado 
pelo actual Governo. 

Sem inquirir si foi ou não esse plano b maiS' acertado na parte 
que reduziu de modo tão sensível o meio circulante, o que parece in-
contestavel é que seria ainda peior uma solução de continuidade nessa 
política financeira. Pelo projecto que tem sido estudado para a fixa-
ção ·do cambio, o resgate de nosso papel-moeda inconvertivel conti-
nuará a ser feito como até aqui e talvez ainda em maior escala, con-
forme as dotações orçamentarias com que fôr contemplada a caixa 
incumbida desse resgate, o qual constituirá mesmo um dos meios de 
fixação de cambio, além da compra e venda de .saques sobre o· estran-
geiro; pois não ha negar que o cambio in.ternacional é o resultado da 
offerta 0 procura de cambiaes. E corno parece evidente que não é 
demasiado e sim absolutamente insufficiente o nosso meio circulante, 
o papel resgatado deverá ser mbstituido por moeda..:ouro de curso · 
legal, continuando .assim o seu resgáte até final, ou até que por lei 
especial e quando fôr julgado opportuno Reja decretada a conversão de 
todo o papel-moeda ·ainda em circulação, nacta obstando a que, então 
ou ·antes, â taxa de fixação seja elevada corno as circumstancias acon-
selharem. 

Para attender ás neeéssidades sempre crescentes do desenvolvi-
mento do paiz em todos os ramos da actividade humana, ·attrahindo 
para erle capitaes e braços que espontaneamente não o procuram, re-
pellid'Os pela instabilidade do valor da moeda, uma caixa de conversão 
receberá moed'as de ouro de curso legal, entregando em troco bilhetes ao 



portador ?y:,presentlativos ik valor . igual ao d'a,s m.oedr4s r:ecebid'a!S, c~Ll-. 
culaito ess.e valor pelas ta:JXJjS fi:rJ.flld;a,s. E88,es bilhetes . aiS'sim emitti!doiS 
verão curso. 7Jeg·al \e s'errfo ·parJ<os em moeda"ou1·o ·ao mesmo typo do 
cambio em que fomm :emittJiàà~, a quem os aprr.eseriJ:f}a.r e entlf'egM para 
S'erem troc,aclriS rz\a, me)sma, caixa de convers.ão. 

Deste modo sem emissão do papel-moeda pelo Thesouro, o que 
seria um verdadeiro desastre para o nosso ·credito exteTÍJ.O, sem emis-
são .sobre lastro metallico ao cambio de 27, o que determinaria o 
exodo de todo o ouro accumulado, teremos conseguido augmento consi'-
deravel de meio cil'.culante ·Como evidentemente exigem a.s nossas per-
mutas commerciae's. 

Não affe·ctando de nenhum modo os compromissos de qualquer 
ordem, externos ou interno::;, publicas ou particulares, contrahidos sobre 
a base -ouro, os quaes continuaTão em pleno vigo1· e .com o mesmo valor, 
garantida de modo efficaz e inatacavel a conservação, como deposito, 
do -our-o que a caixa receber, parece não haver objecção ponderosa con-
tl'a o patriotico intuito de que hata o art. 8° do convenio, que ·a nin-
guem prejudicará, excepto üs jogadores de ·cambio ou ·aquelles que es-
p1'eitem a alt·a para passarem Seus capitaes para o estrangeiro . 

Ao contrario, deve-se esperar de sua exe·cução os mais beneficos 
effeitos pata o pi·ogresso e engrandecimento do paiz, pelo amparo é 
protecção que dará ao seu commercio, á .sua lavoura e á sua industtia, 
pela ·segurança que proporcion:ará aos .capitaes estrangeiros que então 
se virão nelle ·collocar, pela garanti·á. e fixidez do salario :do trabalha-
dor rural ou ·operaria .que hoje, com a mesma quantidade de papel, 
tanto p6de recebel' meia, como uma libra, ·como cinco shillings. 

Relativamente á V'alorização ·elo café, que constituiu à principio 
o escopo unico do accôrdn entre os tres Estados maiores productores, 
qU!ando julgavam ser o Banco· da Republica um simples regulador ou 
niantenedor do cambio, está ha tanto tempo este pl'oblema posto em 
equação para ser resolvido mgentemente no interesse geral do paiz, 
tem sido tão discutido e estudado o assumpto sob todas as suas faces 
e modalidades, que pensa o Senado Paulista não ser mais necessario 
insisti1· sobr~ elle, que exige uma solução tanto mais prompta e urgente 
quanto mais se ·approxima a nova safra. E essa solução parece ao 
Senado que, oom deslustre paTa nosso criterio de povo intelligente e 
sagaz, não póde oor outra sinão o emprehendimento da valorização no·s 
termos em que está de'linea;do no Oonvenio de Taubaté. Quaesquer que 
sejam ·as difficuldades e obstaculos •a vencer, elles ·elevem e pódem ser 
>superados pela acção conjuncta dos EstaJdos cafée.iros, •ad'herind:o M 
convenio aquelles que ainda não ü subscreveram, e prestigiando- essa 
acção o Governo Federal, para isso autorizado pelo· .a;rt. 2°, ·§i X, da 
lei dõ orçamento vigente. 

Nem por entrar errn declíni'o a crise. caféeira poderá ser dispensada 
daquella iwção, na esperança de um breve ·equilíbrio estavel entre a 
offerta e •a procura, pelo augmento do coil!sumo e diminuição dos de-



positos, porquanto essa esperança será fallaz si não fôT emprehendida 
a valoTização : do café desde o inicio da proxima safra, justamente 
qwando estaTá em seu mínimo o supprimento visível mund~al, segundo 
indi·cam ·as estatísticas , 

iE de faqto, si cruzarmo-s os braços e ·ainda deixarmos pa•ra atmictnhã 
a -defesa do nosso café, ou espe'l'armos que o ·annunciado declínio traga 
seus beneficos effeito•s, não sómen.te a lavoura ·caféeira terá colos~al 
prejuízos com os preçoS' ínfimos a que descerá o ·.café, como permitti-
remos que de nov-o· se forme, uns mercados exteriores, e nas mesmas 
mãos, -avulta·dissimo supprimento a cuj•a sombra se esconderá a espe-
culação, retai'dando o desejado equilíbrio entre a offerta e a pTocura, 
e swcrificando ainda as pequenas safras que .àevem seguir-se á proxima. 

Assim, pois, é certo que ·a sitwação angustiosa da lavoura café-
eira impõe aos poderes publicas o deveT de agir em seu beneficio, sem 
demora, prompta e Tesolutamente. 

T;ambem em 1898 era esperada uma melhoria ·do estado financeiTo 
do paiz pela redi.lcção que já se estava operando nas dlespezas publicas, 
pelo augmento dra producção amparada por um cambio baixo, pela 
cessação ·das despeza·s extraordinarias que os acontecimentos políticos 
haviam determinado, e, no emtanto, ·COa{;ido pela urgencia de uma 
angustiosa situaçã:o, o GoveTno teve de .submetter-se ao convenio sal-
vador do funJ&ing. 

·Entende o Senado de ·S. Paulo que é dever de patTiotismo ante-
cipar o demo'l'ado advento do· equilíbrio ~mtre a offerta e a procura 
do ·café, fazemlio•-se executar o Convenio Ide Taubaté, que, longe de 
significar a pl·eo!ccupação .de lisonjea1.' a lavoura, e menos• de ·apagar-
lhe esperanças exa{lgeradas ou irrealizaveis, traduz, antes de tudo, o 
reconhecimento do inilludivel dever de prestar-lhe braço forte na tre-
menda crise em que ha quasi um decennio ·se debate como naufrago, 
sem que se lhe atire a mais fragil taboa de salvação- tradTiz o Teconhe-
cimenio da situação rea'l do paiz, -cujas forças prod'uctivas não podem 
continuar suffocadas pela variabilidade da moeda. 

Como bem reconheceu o in·telligente redactor ·d'O Paiz, em os nu-
meros de 22 e 23 ·de outubro de 1905, é incontes•taYel que a falta de 
apparelho-s regulares do commercio tem collocado a nossa lavoura na 
contingencia de prod'Uzir em beneficio alheio, sendo tambem certo que 
taes appare'lhos, existentes nos mercados externos, são habilmente 'ma-
nejados pelos intermediarias em ·seu proprio beneficio, permittindo-
lhes impedir que o excesso de nossa producção mais efficazmente apro-
veite ao alargamento do cons111mo pélo abaixamento· dos preços aos; 
consumido•res, pois é -sabido que os 'Preços do café. no varejo são quasi 
os mesmos que vigoravam quando a sacca de café era vendid·a por 100 
francos ou mais. 

E' que estando quasi monopolizado em poucas mãos o commercio 
mundial de café, os intennediarios, que representam a p1·ocum perante 
o nosso commissario, fazem a este, ou directamente ao productor, o 
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preço que o excesso da offerta determina, e assim estabel~cem o preço 
de varejo de modo a assegurarJhes elevadíssimo, sinão exaggerado 
lucro. 

Si, portanto, nos mercado·s exportadores dé café entrar um novo 
e poderoso elemento convenientemente apparelhado para regular a 
offerta, os actuaes intermédiarios forçosamente acceitarão os preços 
pouco eleva·dos exigidos pelos offertantes; sob pena de se verem substi-
t~idos por novo·s concurrentes, que encontrarão ainda muito bba re-
muneração na ·differença entre os preços d~ acquisição e venda do 
producto. 

Parallelamente a valorização :assim feita, uma propaganda 
activa, constante, intelligente promoverá o alargamento do consumo 
pela abertura de novos merc&dos e augmento dos actuaes, ao mesmo 
tempo que procu:raTá melhoTar ·as qualida·des offertadas, firmando 
assim e assegurando a permanencia de preço·s remuneradores para os 
productores. 

Fortalecidos estes, e <Js governos estaduaes e da União, pelos me-
lhores preços do ·café, consequente augmento da arrecadação dos im-
postos e do valor da exportação, será occasião azada de convergirem 
todos os esforços paTa o· bom terreno a .que se refere a mensagem pre-
sidencial, pela fundação de estabélecimentos de credito agrícola e de 
credito real, onde os lavra;dores encontrem recur·sos para custeio de sua 
lavoura, a juro Tazoavel, a'lliviando o commissario dos encaTgos de 
banqueiro. 

E ·como no· paiz não abundam esses capitaes, o ouro estrang-eiro, 
sentindo-se amparado e garantido pela estabilidade do carnbío affluirá 
para fecundai-os e para descontaT o·s. warr,ants, que permittirão mobili-
zar o valor das mercadorias armazenadas. 

O Estado de S. Paulo não se tem descurado de.sta necessidade de 
ordem pennanente para todos os paizes que trabalham e produzem. 

Ha leis que convidam e garantem <JS c·apitaes a se empenharem 
neste mistér, e, ainda não ha muito, por iniciativa do actual presidente, 
foi modificada a uJ.tima lei relativa á organização de estabelecimentos 
de credito agrícola, no sentido de ser dada em omo a garantia de 
juros aos capitaes necessarios; mas a variabilidade do valor d·a nossa 
moed'a repelle o capital estrangeiro, uni'Co ' com que poderemos contar, 
porquanto no paiz ainda não o temos accumulado para esta e <Jutras 
applicações . . 

A' visí·a ·d<J que fica largamente exposto; o Senado do Estado de 
S. Paulo appella para o patriotismo dos dignos representantes da 
Nação, pedindo a sua approvação ·ao convenio de Taubaté e a traducção 
em lei do :dispositivo d!o art. 8°, com as correcções e aperfeiçoamentos 
que -entenderem em sua alta sabedoria. 

Sala da·s sessões do Senado de S. Paulo, 1 de junho de 1906.-
Manoel Anfiontio DUIJ/ff:e rle Az:everlo, presidente. - M. P. de Siqueira 
CatmpO's, 1° secretaTio.-Bento Bicurlo, 2° secretario. 
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Secretaria dta Camara dos Deputados - N. 34 - Em 6 de julho 
de 1906. · 

I llms. Exms. Sr-s. DT. Presidente e mais membros da C amara 
dos De-putados - Rio - Tenho· a subida honra de transmitti.r a 
VV. E·Ex . a cópia in-clusa da . indicação unanimemente appr,ovada 
pela Camara dos Deputados deste Estado, solicitando d'o· Congresso 
N acionai a approvação do Convenio firmado em T•aubaté, aos 26 de 
fevereiro ultimo, entre os presidentes deste Estado e dos do Rio de 
JaneiTo e Mina:s Geraes, para o fim de valorizm· ·o café, regular o seu 
commercio, promover o augmento do seu consumo e crear a Caixa de 
Conversão, fixando o valor d:a moeda. 

Aproveito a oppo:rtunidade paTa apresentar a VV. E Ex. os meus 
protestos de estima e elevada consideTação. - João Alvares Rubião 
J uniat·, presidente. 

Secretaria da C amara dos Deputadofl do Estado d{') S. Paulo. 
Cópri1a- Indicação n . 2, de 1906 .- Indico· que a Camara dos 

Deputados represente ao Congr:esso· Federal solicitando a approvação 
das medidas consigna-das no Convenio de Taubaté e reclamadas pela 
opinião geTal do Estado como efficazes pa.ra debella1· a crise economica 
que nos afflige, pela valorização do café e fixação. do valor da moeda. 

Sala d:as sessões - S . Paulo, 31 ·de maio de 1906. -U. Hiercularvo 
de F1·eitas. 

Está conforme.- Secretal'ia da C amara dos Deputados de São 
Paulo, 6 de junho de 1906,-0 director, Brazilio Ramos de Totedo e 
8ilva. 

SESIS·ÃO 'DE 19 DE JULHO 

O Sr. Cornelio da Fonseca (*) - Sr. Presidente, acha .. se em 
discussão o projecto de lei .que ma.nd,a ·approvar o Convenio ·de Taubaté, 

com as suas alterações de 4 de julho· do· corrente 
za discussão anno. 

Na qualidade de membro da Commissão de 
Finanças, dei o meu vo·to vencido, voto que tenho necessida:de de jUJS-
tificar . 

Não farei, Sr. Presidente, um discurso, direi mesmo muito poucas 
palavras, porque penso que não ha necessidade de dizer-se muito. 

Eu soUJ lavrador, Sr . Presidente, desejo, portanto, a pTosperidade 
da lavouTa; e, eu mesmo, que -dei o meu• voto vencid10', faça- vo-tos para 
que o Oonvenio de 'Daubaté. si fôr approvado, dê resultados felizes . 

Pertenço, Sr. Presidente, á clia:sse dos lavradores da canna do 
a:ssucar, mai.s infeliz d'o qu,e a classe dos lavradores do café, sem l"e-
cursos a.bsdutamente, •sem meios actualmente, nem mesmo para o 

( *) ]jlst~ •(ljsçursg não foj Tevis-to ;pelo ora(!Qr , 
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:plantio, .comple.tamente abandonada e •sendo impossível que em favor 
desta classe ·se levante uma propaganda da qual resultou o Convenio de 
Taubaté, isto é, uma valorização. 

O assucar de faeil deterioração como é, não poderá ser retido sinão 
por muito poucos dias; e seria impossível que se praticasse com elle 
a·quillo que 8e pretende pr·aticar :Com o café, fazendo-'Se as compras 
e os ·depositas. · 

Sr. Presidente, como disse, faÇo votos pela prosperidade do Con-
venio de Taubaté, desejando que to:d:as á:quellas clausulas que foram 
alli apresentadas se~am uma realid:a·de. 

Divergi do modo de entender dos meus dignos collegas, porque 
entendo que a Camara dos Deputados não tinh:a de intervir na appro-
vação daquelle convenio. Aquella attribuição, da·da pelo art. 48 da 
Constituição, pertence ao Presidente da Republica. A este respeito a 
lei é terminante e clara. 

E porque não· devesse a Camara tomar a si essa deliberação de 
approvar o Convenio, como se determinou no projecto em seu art. 1 o, 
com a exclusão apenas d1a Caixa de emissão e conversão, entendi, Sr. 
Presidente, que devia votar vencido, como· fiz. 

Não é por isso só, Sr. Presid.ente. Nós temos na lei do orça-
mento, art. 2°, n. 10, o modo de valorizar o café, o modo de oo·gula-
rizar o seu commercio e o mod-o de fazer a propaganda para augmen-
ta'J.· o consumo. Sendo assim, não se faz preciza a creação de uma 
outra lei. 

A autonomia dos Estados colloca em condições de por si fazerem 
emprestimos. de por si melhorarem este ou aquelle ramo de indus-
tria; e não era preciso um convenio para que chegassem os ao de,sejo 
de muitos de ve-r valorizado o café. 

Sr. ·Presidente, a lei a que acabo de alludir determina o modo 
do emprestimo: diz que os Estados interessados façam depositas da 
quantia e111- ouro precisa para gar,antia dos juros e da amortização. 
As clausulas alli estabeLecidas regulam perfeitamente .aquillo que no 
Conv13:nio ·de Taubaté .se deseja. 

. Por . isso, Sr. PTesidente. além da razão que acabei · de expender, 
entendi que devia v-otar vencido. 

1Sr. Presidente, em negocio -de certa Ol'dem ·só entra o meu bom 
desejq . de acertar . 

. )\![as quando col1Sidero, em primemo logar a incompetencia da 
Camara a que. pertenço e em wgundo Jogar a desnecessid·ade de vo-
tarmos uma lei que já existe, eu não podia deixar de procede•r como 
pro0e.di. E, tendo ele se discutir este projecto. era do meu dever vir 
á tribuna dizer á Camara dos Deputados a razão por que V'Otei ven-
cido o projecto que manda approvar o Convenio de T&uba-té·. 

Nada mais preciso dizer. (.1vfuito bern,· muíto bem . .) 
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O Sr. Rodrigues Peixoto diz que occupa a tribuna, depois de 
tantos annos ·de ausencia ·da Oamara, fiado na benevolencia de seus 
collegas. 

Dá parabens a si mesmo por ter de tratar de uin assumpto de 
tanta relevancia, como seja o da valorização do café. 

O commercio de café merece todas as attenções dos poderes pu-
blicos, porque a elle deve D . Brazil incontestaveis beneficios. Não 
constitue o café uma industrià local, porém, uma industria de que 
todo D paiz tira compensações. 

E' elle que forn!3ce os principaes alga-rismos no computo da 
nossa balança internacional, constituind'o um elemento de indiscutí-
veis vantag;ei).s. 

Assim sendo, não póde deixar de lonvar o Oonvenio celeb1'ado 
entre os Presidentes do Rio de J aneirD, Minas e S. Paulo. 

A lavoura do café está hoje, como em geral estão toCJ.as as lavDu-
ras brazileiras. em decad•encia, tendo influído para isso a al\lolição 
do.s escrav.os. Foi dos que votaram a lei de 13 de maio, tendo, antes, 
animado a Joaquim N abuco na defesa dessa grande icléa; mas reco-
nhece que faltaram a essa lei leis complement:nes que viessem am-
parar os lavradores que entregavam todo o trabalho ao braço escravo. 

Muito concorre tambem para D actual eS!tado de causas a falta 
de recursos de que soffre o lavrador, que , muitas vezes, sacr'IÍ.fica a 
sua lavoura em troca de um capital que apenas dá para remediar 
as necessidades de momento. 

Antigamente, esses recursos eram regularmente hauridos nos ban-
cos; porém hoje o fazendeiro não tem, para soccorrel-o, estabeleci-
mento algum. 

Pretendeu-se, na Oamara, em emenda apresenta da por occasião 
da 11eor:ganizaqão do Banco ela Hepublica, detenninar que esse banco 
pudesse empresta-r dinhei1:o aos lavraodores. Esta emenda foi, porém, 
:rejeitada, ele fórma que o Banco da Republica não pód.e fazer em-
prestimos á lavoura. " 

Este esta-belecimento ·de credito só faz transacções, actualmente, 
com o 11ommercio estrangeiro, comprando e vendendo cambiaes. 

AC',ha, lJOrém, que se querer tratar· da valorizacã'o do café. impôr 
preçog, mais ou menos fixos. sem se tratar da valorização do meio 
cireulantc, sem fixar a moeda, é o mesmo- que se pretender apanhar 
uma sombra. 

Sem a pr·ovidencia da valorização do meio circulant.e, facil será 
aos syndicatos estrangeiros burl::rr todas as medidas que forem por 
nós postas em pratica para elevar o preço do café. 

O com.mercio de ·café, quer na America do Norte. quer na Eu-
ropa está entregue a uma meia duzia de negociantes, de accôrdo com 
·os quaes p-ro0edem os tonadores e distTibuidores. 
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Dahi o pre~ elevado pelo qual esses vendem o nosso producto. 
Uma libra de café cusia ao negociante americano 6 cerdJ.s,· no emtanto, 
e11e, na revenda, pede 17 cents. ou seja um lucro de quasi 200 %, 
quand-o nã.o pede 21 ou 25 cents. 

O c-o~mercio de café não segue a lei da offerta e da procura; 
obedece a circumstancias estranhas a qualquer commercw e que pre-
cisam ser tratadas com cautela . 

.A. Bolsa de Nova York, por exemplo, não tem mais em deposito 
do que 5. 000 saccas, e, no emtanto, faz negocias de milhões. E' o 
jogo que alli impera, sob pretexto de venda de café. 

Tudo isto, por conseguinte, está indicando que o problema de 
valorizaç:ão do café é assás complexo e que esse producto pl"Bcisa de 
uma propag·anda tenaz e intelligente, para conquistar novos mercados 
de consumo. 

A val<Jl"Ízação, tal qual está, poderá enfrenta-r, com vantagens, 
os grandes syndicatos estrangeiros? Não acredita. 

Aqui mesmo, no Brazil, .o café tem um preço que não póde ser 
o real, porque o lavradio·r, tendo necessidade urgente de dinheiro, 
cede sua mercadoria por qualquer preço. N.o est;rangeiTo. os tnvsts. 
como grande polv<J, se enc.arregam d·e desvaloJ•:izal-o ainda ma1s, em 
beneficio das especulações. 

Por conseguinte, uma das medidas que se impõem é a de aTmar 
o lavrador de Tecursos com que possa T:esistir ás propostas desvanta-
jof'<as . dos negociantes estrangeiros. 

1\ambem convém que, quanto antes, se trate do augmento do 
consumo, fazendo com qu,e o café seja vendido, no estrangeiro, por 
um p1"eço que dê marg'tlm a lucros: porém. nã.o a grandes especulações. 

, Fiscalização de venda de CJafé no estrangeiro; propaganda con-
veniente para a conquista de novos mercados e alargamento dos .iá 
existentes, e recursos pa:ra armar o lavrador contra a agiotagem, eis 
uma serie de medidas com as quaes muito lucrará o genero qne se 
quer valorizal'. 

Em outra occasião, voltará a se occul)ar d.o assumpto. 
(M1t.ilo bern,· mtdit'o bem. O orador r3 cttn?,prirn'entado·.) 

O Sr. David Campista - Sr. Presidente. como o nobre Depu-
tad·o por Pernambuco, Sr. Oornelio da Fonseca, relativamente ao 
voto que deu, vou limitar-me a expor á Oamara os fundamentos do 
voto da maioria da Oommis~ão <le Financrts, relativamente á neces-
sidade ela approvação pelo Conl!resso do Oonvenio de Taubaté, uma 
vez que esse convenio e seu additi.v0 foram á Oamal•a submettidos 
pelo Sr. Presidente '<la Republica. 

Divergiram da mai.oria os honrad-os Srs. Paula Ramos e Oorne-
lio da Fonseoa. Sem entraT~m no exame do mecanismo projectado 
pelos Estados contractantes - entendem os nobTes Deputados que 
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as medidas consignadas no co:J1'venio pertencem á competencia esta 
dual e o Poder Legislativo nada tem que approvm· ou rejeit-ar. 

Parece-me, realmente, ·Sr. Presidente, que {) debate sobre este 
projecto poderia 1·azoavelmente ficar circumscripto á questão que 
foi levmüada como preliminar e que versa sobre a approvac;}ão pelo 
Congresso do ajuste que celebral'am os tres grandes Estados caféeiros. 

Alterad'o, como foi, D convenio, graças ao ultimo accôrdo que a 
Camf1ra conhece, o conjuncto de medidas que formam os elementos 
do aju13te,' cabe indiscutivelmente na orbita da competencia dos 
Estados. 

O primeÍT.o desses elementos é o emprestim.o externo que os 
Estados pod·em -legalmente contrahi1•, como teem frequentemente con-
trahido com uma oerta largueza até ·que, esperamol-Q, será compen-
sada pelo maior pTogresso economico desses Estados. 

Com ou &em endoss-o da União, nada teria o Congr'esso a fazer 
neste particular, vi&to que no caso de ser necess;:Lria fiança nacional, 
a lei vigente expressamente a autoriza. 

DoA termos do adilitivo feito ao convenio, transparece. entretanto, 
coíno intenção dos Estados, dispensarem elles a fiança da União, visto 
que regulam a arreca.dação d:a sobre-taxa que fará face ao seTViço do 
emprestimo para o custo de nã·o ser a União fiadora. 

A regularização do commercio do café, que é um dos fins do 
accôrdo, ·evidentemente não póde ser confundida com a regulamen-
tação legislativa do commercio de que trata o n. 3 do art. 34 da 
Coirstituiçã.o e que é da competencia privativa do Congresso N acionai. 

A regulrização de que falia o Convenio, consi·ste em uma méra 
operação commerci!).l, - que tanto püderia ser levada a effeito pelos 
Estados, como por. syndicatos, associações, ou simples commerciantes. 

Alargamento ·do· cDnsunm pela propaganda do pro·dn·cto, melhoria 
do preparo, testricção da exportação de typos infeTioTes, etc., são 
medidas que os Estad'Os podem livremente tomar isoladamente, sem 
ne•cessi•da;de ·de intervenção do poder federa;l. 

Excluindo-se, portanto, como se fez no projecto e no Convenio al-
terado, a instituição da Caixa de Conversão, nacl:a mais ficará no Con-
venio que escarpe á competencia constitucional dos E&tados. 

Justamente es.ta -circu:p1stancia abriu margem ás duvidas agora 
levantada.g sobre a necessi·dade ·de ser o Convenio approvado pelo 
Poder Legislativo, só pelo facto de constituir um ajuste entre Estados. 

Sr. Presidente, cogitDru a Constituição de tres especies de aiustes 
ou con_venio·s entre os Esta;dos: dos ajustes politicos para prohibil-os 
( ar.t. 65 n. 1) ; dos ajustes territoriaes para déterminar-lhes a'S con-
dições de valida·de (art. 4°) e dos demais ajus·tes e convenções em 
genero (art. 48 n. 16). Como Ds Estados não po•dem effectuar con-
venios sinão sobre objecto da sua competencia, o que é condiGão ele-
mentar da validade dos cDntractos - está bem darD que os ajustes a 
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que genericamente se refere o dispo-sitivo constitucional do art. 48 
só ·devem versar sobre materia que se inclua nas attribuições estaduaes 
e para satisfação de interesses d.o•s Estados contracta'l1tes. 

Observa o conhe•cidio e eminente -commentador Sr. B.arbalho que a 
necessi•d-ade · ~a appmvação dos ajustes est:v<l'llae•s fôra já estabelecida 
nos projectos que antecederam á Constituição de 24 de fevereiro, po-
dendo ser encontradas as fontes •originarias da disposição nas Consti-
tuições da filui·ssa e da .Argentina. 

E' umà Íl!l!llcção fis•calizad'Ora que exer·ce a União· no interesse d'a 
solidez dos laços federativos e da harmonia da vida constitucional. 

'Que fórma reveste na pratica uma tal fiscalização? Á Constitui-
ção SJUissa prohibiu, como a nossa, O•s t-ratados· ou ajustes de caracter 
político . .contrarias á índole do regimen fe•de:rativo; permittindo só-
mente aos .c-antões accôrdos sobre materia de o·rdem ad'ministrativa, de 
jú•stiça, etc. Não de'tenninou, porém, a Con•stituição Suissa que o's 
a•ccôroo·s entre ·cantões dependessem de prévia approvação por ·pa·rte do 
poder federa•}. · 

Entretanto. si a auto·rida:de federal verific-ar que taes ajustes são 
contrarias aos direitos da confedeTação ou aos 'dos outros cantões, im-
pedirá Que elles tenham execu·ção. · 

Á Constituição ÁTgentina seguiu -o processo de especificar os 
objectos ;SO•bre üS quaes •podem versar os· tratado-S parciaes entre a's 
províncias e -dos quaes se deve d1ar .conhecimento ao Corngresso Na-
cionai. 

O art. 108 prohibe -os tratados de ·cara•cter político e 'bem •assim 
os que ·se refe-rirem a leis •sobre o comnrer.cio· interioT e exterio·r, ·nave-
gação, alfandegas pTovinciaes, etc. Por .disposição express.a - -os go-
vernadores das províncias são considerados como agentes do Governo 
Federal pará fazerem cumprir a Cons•tituição e as leis da Nação. 

Como na Su~ssa, não •se cogitol). ·de ·approvação prévia da União 
aos accôrd·o•s• provindaes. . 

Mais pratica e mais e.ff~caz foi a nossa Constituição no instituir 
o direi to de fiscalização que compete á União. 

Quem tem de approvar tem de examinar e se o·s ajustes esta·dua~ 
forem lesivos dos direito:s da federação ou se ex-cederem da não compe~ 
tencia estadual, é mistér impedir a execução do ajuste po't· outros meios 
aue não sejam o da desápp1·ovação que tira ao convenio ()I caTacter 
de le!<a:lldade constitucional. ( ApoiaJâos.) 

O exame que o díreito de approvacão suppõe deve ver~ar exacta-
:mente sobre si u Ó•bjecto d'o aj'll!ste inclue-se ou não· na oompetencÍIJ, 
dos Estados e ~i é ou não lesivo de direitos ou ·interesses da, União e 
dos outTos Estad:Os. 

Si um 'Convenio, conw o de Taubaté, versa excluSivamente sôhre 
objectos de competencia estadua1, essa ciTcumstancia não dispensa a 
approvação, poi"que essa approvação é o meio legal de se reconhecer ·e 
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·declarar que, examinado o convenio pelo poder competente, verificou 
este que o accôrdo não ultrapassou das attribuições dos Estados, nem 
feriu direitos da União. 

Attribui:u a Constituição ao Pre:s·idente da Republica a {)Ompeten-
cia de app1·ovar os ajustes entre Estados, submettendo t·aes ajustes. ao 
Poder Legislativo, QUANDO cuMPRIR. 

Mas - quando cumprir - a juizo· de qoom ~ 
Do Presidente ·da Repuhlica, na fórma da Constituição. 
E' uma ·attribuição cumul-ativa que se desdobra ~Segundo o caso. 

E' o Presidente da Republica o competente para ajuizar da necessi-
dade ou ·conveniencia da intérvenção do Poder Legislativo•. Da neces-
sidade; q:ua'll!do, por exemplo, 9· convenio versar sobre· medidas que 
affectam a legislação federal; da conveniencia, quando a relevancia 
do assumpto pelo seu aspecto· economico social ·aconselhe ao Presi-
dente unir á .sua a responsabilid-ade dos representantes ·da Nação·. 

A Constituição não restringiu o criterio do Presidente e nem 
poderemos nós restringil-o distinguindo casos que a Constituição não 
distingue. 

Supponha-se, porém, .qtle ws•sim não é e que prevaleça o voto· dos 
Srs. P•aula Ramo-s e Cornelio da Füuseca. A coonsequencia deveria 
ser devolver o Convenio ao Presidente da Republica; mas como não · 
podemos obrigar o Presidente a appro·val-o e nem ·sendo provavel que 
o façamos repudiar a opinião que manifes~ou submettendo o Convenio 
ao Congres•so, o· resultado será a annullação positiva de uma attribui-
ção preciosa dos Estad·os, que consiste em faz~r ajustes permittidos 
pela Constituição. (Apoiado,s.) 

·Demais, que mal ou inconveniente haverá em approvarmos o Con-
venio, embora independa elle da nossa approvação ~ Será esse um acto 
dispens•avel, .- e·scusado, mas .não será inconveniente nem prejudicial a 
quaes•quer interesses. 

E ·cumpre ainda apreciar um outro aspecto da questão. A recusa 
do Congre-sso em ·approvar um -convenio que co.gita de um emprestimo 
externo seria de effeito moral grandemente desa-stroso para o exito da 
operação. (Apoiaàop-.) 

O estrangeiro, principalmente O· c-apitalista, é pou·co propenso 
a acreditar que, em assumptos desta valia, nos deixamog levar tão 
sómente por filigranas de legismo· e por . escrupulos ·doutrinarios de 
interpretação constitucional . . 

Nein sempre faz justiça á exuberancia do nosso espírito de mi-
nucia e á incontestavel 'riqueza da imaginação indígena. 

Acreditará que somos praticos e que este processo dle andar · um 
convenio de Herodes para Pilatos, sem encontrar quem se julgue com-
petente para approva:l-o, occuha no fundo mais alguma cousa do que 
uma simples questão de formalidades. 
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Nem poderá a:credi.tar que a m,aioria do nosso Oongresso- seJa 
composta de sectarios de uma formalistica ·a Mr. Brid:oison. 

Uma vez submettido· ao Congresso o Convenio de Taubaté, este o 
approvará ou não. Deve, porém, pronunciar-se. ( lvi uito bem,· muit'o 
bem.) . 

O Sr. José Carlos - Sr. Presidente, não é meu proposito Im-
pedir ·a marcha triumphal do Convenió de Taubaté, e simplesmente 
mostrar á Camara que não tenho si<1o um inutil ao meu paiz, e muito 
principalmente tratando-·se de a.ssumpto.s de tamanha magnitude como 
este que faz o objecto d'a presente discussão. 

Por p:mito tempo estudei a crise do café, por muito tempo es-
follcei-me em mostrar com provas incontestaveis o abandono em que 
se encontrava 1a lavouír.a do ·café e as conse.quencias funestíssimas e 
certas 1a que poderia chegar em breve. 

Durante e1sse tempo de estudo e dedicação a-presentei por vezes, 
tanto na imprensa, como-no Congresso de Agricultura e em uma pro-
paganda assídua e vo-luntaria, os meios que a minha experiencia indi-
cava para •se valorizar o c.afé. 'Illlid:o: listo·, Sr.. Pres-ildente., oorviu 
apenas de motejo de gr·ànde numero de intemssados no negocio de 
café, até que -c·hegou o dia de. virem pedir pelo amor de Deus a v'a:lori-
zação do café. · 

Estão aqui, Sr. Presidente, os documentos e é com dôr no coração 
que me queixo, porque o Estado que hoje mais trabalha pela valoriza-
ção do café foi justamente ~aquelle que ridicularizou O· patriota que 
tanto trabalhava por essa medida. 

Não ha1 Sr. Presidente, ·como' um dia depois do outro. Chegou 
agora •a minha vez, não de impedir a victoria do Convenio de T·aubaté, 
que para tanto não posso fazer, mas para declarar á O amara · que só-
J,llente .servirão para valorizar o café de um modo. seguro e dura-
douro as medidas que indiquei ha annos passado-s, e foram objecto 
de mof·a. 

O SR. RoDRIGUEs PEIXOTo - E' motivo de gloria para V. Ex. 
(Apoiaàos.) · 

O SR. JosE' CAI~Los - Não ha de ser esta gloria só mente, tratarei 
de registrwl-ws aos poucos. Em um livro .que publiquei em 1901 e foi 
distribuído nesta Cas1a pela Socieda-de N acionai de Agricultura, disse: 

"Considero a que-stão do café uma questão nacional, uma questão 
de vida e morte para a principal lavouta do Brazil e por isso estou 
resolvido a me conservar na primeira linha de combate, como· tenho 
feito em outras oc0a.siões e- por outros motivo,s, que, ·a meu juizo, en-
tendo que a Patria carece dos meus servíços. 

1 Pr-omover, portanto, o augmento do· consumo fóra do paiz, reivin-
dicar o direito do nosso· café a uma collocação justa e verdadeira nos 
centros impo-rtadores, divulgar por toda a parte a sua existencia rewl 
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põe em pratica para illudir o ccmsumidor e prejudicar o Brazil, tudo 
isto tradlilz, com sinceridade, o meu unico desejo . " 

Fiquei só nessa occasi-ão, mas continuei a estudar com mais afinco 
ainda a questão, e hoje vejo no Convenio de Taubaté umas tantas 
medidas que eu propunha, apenas com mudança de palavras . 

.Sem ruma acção •conjuncta pelo menos do·s tres principaes Estados 
pro·ductoTe;s de •café, nada se poderia conseguir para valorizar-se este 
groducto, com proveito par·a todos. (Aporicuios. ) 

Agora tudo depende da esGolha dos executores do Convenio, que 
poderá conseguir •a valorização do café, se ·Cll!Ídarem mais d'O interesse 
gerwl do que das pretenções pesso•aes. (A poiadJos. ) 

No Congresso de Agricultura, Sr. Presidente, aqui reunido a 25 
de ·setembro de 1901, apresentei o seguinte projecto, que foi approvado 
unanimemente, e para o qual peço a attenção da C amara. 

Sr. Presidente, Srs. Membros do• Congresso de Agricultura : 
Terei m'll.ito pouco que dizer para completar o que já tenho· dito 

e escripto a respeito da .situação deplorav~l :da lavoura do Brazil, sem 
pretender que a minha opinião isolada poss•a reso·lver a crise1 cujos 
effeitos des&strosos para o paiz não me parece que tenh am sicJio· obser-
vados attentamente, qu•anto á sua intensida·de e consequencias des-
truidoras que ameaçam a riqueza particular, o bem geral d·a classe 
da lavoura e •O credito da nação inteira . · 

Convidiado e]ll fins de 1898, pelo eminente e illustr ado patriota 
Dr. Moura Brazil, então Presi•dente dia Sociedade N acionai de Agri-
cultura, para tomar logar no apostolado da prégação e do trabalho 
p_ara a salvação da nossa lavoura e drus industrias correlatas, tenho 
procurado ·seguir nesta santa muzada os exemplos de patricio•s da 
compostura moral e· ·so•cial de Campos da P•az, de s•audos·a memoria, 
de l:'ereira Barreto, Capanema, Americo Werneck, de V . Ex . , Sr. 
Presidente, e de alguns outros mais, que se teem imposto• pelo estudo 
e pela lealdade praticad•a e;m todos: os actns da vida ·publica e n a con-
vivencia privada. 

Deste modo fortalecido o meu -espírito e traçado o plano de uma 
orientação immutavel, venho, Sr . Presidente, caminhand'O com passos 
firmes e visada certa, por esta via-do1oTo·sa, sómente animado pelo 
cónforto ·da esperança que ainda tenho de ver feliz ·a minha pa'tria e 
feliz a sua .gente. 

Incidentes desagradavei.s: e occasionaes proprios da fraqueza hu-
mana, da educação e da influencia ·do meio em que ·Se movimenta a 
vida do nosso paiz, não · podiam, Sr. Presidente, trazer embargos á 
marcha regular dos neg<lcios publicos, e meno·s ainda retardar a solu-
ção de graves problemas economicos:, solução que não deve ser mais 
adiada nem conservada por tanto tempo em terrível oppressão, as 
mais justas aspirações da ·cl·a·sse da lavoura do Brazil. 
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Est·as simples e sinceras ponderações justificam, Sr. Presidente, 

a minha pre·sença na assembléa do "Congresso de Agricultura" aindla 
mesmo á custa de .sacrifício não pequeno, que entendi impor a mim. 
mesmo, e por ·causa do compTomisso assumido com homens de bem 
que se constit:uir.am em tribunal pam ouvir e julgar a condructa que 
tem tido na · "Sociedade N acionai de Agricultm'a" o seu director de 
propaganda. . . 

No exeT·cicio des·se immerecid<o ca:rgo·, não tenho sido, Sr. Presi. 
dente, um inutil e menos aimd:a um exclusivista nos meus trabalhos de 
propaganda:· ao contrario, são publicos os. se.rviços e os estudo·s que 
tenho• fe~to relativos ao aigodão, ao assucar e mais ainda á industria 
d·a transformaÇão das principae·s materias primas peculiares á grande 
prodrucção do paiz. · 

O café tem exigido maiores cuidados da minha parte, devido á 
posição espe·cial que occupa entre as forças vivas .que sustentam o 
credüo economico do Brazil no exterior; mantém e anima a ·Circula-
ção comm:ercial no interior do paiz. · . . 

E' forçoso, portanto, reconhecer que o café, tornando-se o ele-
mento preponderante para o equilibTio, já muito pouco estavel de 
todo o organismo do credito nacional, e c1a permuta do commercio 
internaciona,l, preósava e reclaill..ava cul~dado·s especiaes do director 
de propagand·a da Sociedade N acionai de Agricultura, e porque sem 
estudos, sem bases, sem meios que nos possam despertar a pre-ósão de 
occurrencias futuras seria um erro, um crime fazerem-se tentativas em 
que esteja interessado o futuro do· Brazil. 

Por isso mesmo me tenho. nccupado com maior empenho do es·-
tud!o do café, para que não 00 repita neste se·CUlo O· que em 1875 um 
illustre obseTvador e escriptor disse, pe.Io Retrospecto Cornrme1·cúll do 
Jornal do Corn;rnJ,erdo: · 

"Somos povo fiel ás tradições; folgamos de •conservar 
idé•as retrogradas, ainda que neste empenho .se esgotem as 
forças do paiz. 

E' notorio entre nós, accrescenta o me·smo escriptor, a 
difficuldade, senão a impossibilidade de fazer adaptar uma 
idéa reformadora, ainda que della provenham vantagens que 
os mais intere.ssad:os são os primeiros a reconhecer." 

Tambem em 1881, isto é, ha 20 annos passados, um outro notavel 
publi<lista dizia ·COm re.Iação ao ·café: 

"O excesso da prodUtcção so·bre o .consumo é de 90.000 
tonelaàas ou de 1. 500. 000 saccas · de 60 kilo·s, e torna-se 
inutil dizer .que esta situação Teclama a mai>s séria attenção, 
não só do commercio, como tambem dos poderes publicas, 
porque ·se trata da riqueza do paiz." 

Agora, em 1901, diz po1· sua vez o i1lustre Sr. Ministro d:a Fa-
zenda, na introducção do· seu relatorio aü Sr. PTesidente da Repu-
blica: 
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"A crise do café e de alguns outros pro·d'Uctos de expor-
tação é devida, já hQje ni:Q.guem o nega, á superproducção, 
e o seu unico remedio· está no desenvolvimento do consumo, 
de que o preço baixo é um do,s maiores fa:etores, e na re-
Q.ucção da producção." 

Esta proposição envolve obrigações distincta's e agentes executores 
differentes: o poder publico -e o lavr-ador. 

O que não me parece acceã.tavel, porém, ,é que se recuse a inter-
venção directa, indispensavel e ·até obrigatol'ia do I:'oder Federal 
na coHaboração da obra patriotiea da salvação e dos direitos legítimos 
da União. 

Assim, pois, não J'ulgo praticavel nem conveniente, que, tratando-
se d·as o·peTações para o diesenvolviimento do consumo dos nossos pro-
duetos de exportação, e sobretudo o - café, - sórrnente possa ser feito 
este S.erviço para quem tenha recursos para a p1·opaganda e intereSIS·es 
ligawos a ella. 

Isso não póde ser tomado em absoluto, e bastará consider·ar-se que 
U!ill grande factor para o augmento immediato do consumo do· café no 
estrangeiro está na protecção de tratados de commercio com varias 
paizes consu!IlJidoTes, e dentro do nosso pro·prio· territorio, na decreta-
ção de medid·as fiscaes, tudo da competencia privativa do Poder 
Federal. .. 

Si a·ssim é, porque nem póde ser de outro modo, cabe ao Governo 
da União iniciar o movimento, no sentido de harmonizar o interesse 
do lavrador com o do consumidor e os dous juntos constituírem uma 
força bastante energica para vencer o inimigo de hoje, que é o expor. 
tador, e transfm,mal-o em co.Uaborador nosso no trabalho do alarga-
mento do consumo e consequente valorização do producto, qu;e todos 
ambicionam, e é tambem desejo d:o eminente Sr . Ministro da Fazenda. 

O poder publico estwdual não póde nem deve ir além dos limites 
de acção traçados pela Constituição de 24 de fevereiro, e a experien· 
cia já tem mostrrudo o inconveniente e os desgo·stos por que tem pa·s-
sa;do o Governo da Umão, nos poucos ca;sos, felizmente, em que o:s 
Estados teem excedid:o de suas attribuições invadindo o d~reito priva-
tivo do Poder Central da Republica. 

Da harmonia de vistas para alcançar-se o bem gera;! da Republica 
é preciso que cada Estado concoTra ·com o seu quinhão ·de deveres e 
de trabalho, a par ruo respeito aos interesses e direitos recipl'O'cos, por-
que só assim se poderá desenvolver a riqueza nacional, assegurand'o-
se ao mesmo tempo a prospe'ridade do Brazil unido e forte. 

Desde, porém, que o Governo Federal ~abdicar de seus direitos e 
attribuições pam deixar que cada Estado possa intervir directamente 
nas relações exteriores, está prejudi·ca-d:o pro·fundamente o principio 
constitucional que garante a união e a vida da Republica. 

E por assim pensar, Sr. Presidente, é que, mesmo no caso par-
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ticular da propaganda para ó desenvolvimento do consumo do café 
e de outros prO'ductos, julgo ,que a iniciativa e a direcção ·de todo o 
trabailho no exterior deve Sier do Governo Federal, embora auxiliado 
pelos poderes interessados mais directamente no assumpto, e venho 
submetter ao critério do Congre·sso de Agricultura o seguinte projecto: 

Considerando que é facto ve11ifi,cado que a exportação de café de 
typos inferiores e escolhas concorre poderosamente par·a. o descredito 
do café do Brazil, por isso que sómente essas qua1idades .são apresenta-
das como padrão uni.co da prodUJcção de procedencia brazileira, em-
quanto que o café de typos superiores é absorvido pela especula·ção 
commercial, que· o faz apresentar ao ~consumidor ·como de o~rigein ... 
dive~·sa; , 

ConsideranCJ:o que o café de typos inferiores e a escolha principal-
mente se:rvem para faze·r-oo a calde,ação no' Rio de J a:neiro e Santos, 
e dahci. a formação do typo 7, geralmente o adaptado neste~s portos de 
exportação; 

Considerando que a producção do café do Brazil não póde ficar 
restricta á sorte afflictiva e ingloria; que a especulação possa engen-
drar para proveito proprio e sacri:Licio certo do produ·cto· brazileiro 
sem· defesa ; 

Considerando que, si os podeTes publicas entendem .que não podem 
ou não devem intervir directamente na distribuição de auxílios im-
mediato·s á lavoura de oalfé, nem por isso· estão' impedci.dos dte tomar 
providencias, sendo alg11mas de s-imples fümalização municipal, outras 
de ordem economica prci.vada de ca;da E·stado productor de café, e 
todas amparaCJ:as pelo poder central da União, para que a ilicção seja 
pro.mpta e completa; 

Considerando que um systema harmonic0 de medidas regulares 
póde assegurar melhores dias para a lavoura de café do Brazll, sem 
receio de offender preceito algum constitucional da Republica e meno's 
aill'da ·as relaçõe.s dO> -commercio internacional; 

Considerandto, finalmente, que o Brazil deve sem mais- perda de 
tempo libertar-se d-o jugo· esmagador e terrível de uma especulação 
que abusa da fraqueza de runs, que illude a boa fé de outros, que reduz 
e immobiliza a vonta·de de reacção de alguns e ameslquinha o valor 
civ!iJco de quantos nasceram nesta terra; 

Indri.co: - As medidas são as seguintes: 
I. Medidas geraes da competencia do Gorvemo Federal; 
II. Medidas estaduaes <la competencia dos governos d-os Estados 

productores de café; 
III. Medidas municipaes da competencia dos governos locaes; 
IV. MedliJdas particulares da competencia do•s pro<i'uctores e dos 

agentes commercia;es. 
No primeiro titulo estão comprehend~cl:os: 
a) A fiscalização completa do littoral e dos ancoradouros a cargo 
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exclusivo da Alfandega, como quer a Constituição da Republica, e 
sempre foi executado esCiíUIJUlosamente no• tempo do Impel'Ío, com 
vantagens para o bem geral; 

b) Para occorrer ás despezas daJ Alfandega com este Serviço, os 
Estados exportadores de ca;,fé .concorrerão com uma .quo·ta proporcional 
ao valor do imposto arrecadad:o; 

c) Registro de - fabrica - para toda,s a;,s casas que fazem actual-
mente_ ou se propuzerem a fazer o -commer-cio. de café torrado ou 
moído - para os effeitos da fiscalização da qualidade do producto. 

No segundo titulo estão comprehendid!as as medida·s estaduaes: 
a) Imposto differencial de exportação, .segundo a cla,ssificação do 

typo do caf-é. 
b) O imposto de exportação pago na occasião do despacho, no 

porto de embarquel e o café sujeito á verificação da quálidade nas 
d:ócas ou no interposto official quando fôr embarcadiO . 

c) No despacho de exportação será declamda a qualidade do typo, 
e a falta deste· requisito classifioodla contrabando, com todas ·as cir-
cumstancias aggravantes. A declaração inexacta, pm·ém, punível com 
a multa correspondente ao dobro .d:o imposto maior. 

d) A verificação d•a qualidade do café, no acto do embarque para 
exportação, feita por conferentes peritos, nomeados pelas mesas de 
renda,s dos Esta,dos exporta·doTes, -com recurso para a junta de co·rre-
tores de mercadorias. 

e) A capatazia cobrada nas dóca:s ou no interposto official, paga 
na razão do imposto . 

f) Na verificação da qualidade na oc,ca•sião do embarque do café, 
quer nas dócas, -quer no interposto official, estes estabelecimentos oo 
farão representar por um ·conferente-perito. 

N-o regulamento es·pecial para a execução das medida:s indicadas, 
serão feitas as instrucçõeSI para at.tender a-os intere&ges d:o fisco e d-as 
partes. 

No terceiro· titulo está comprehendida a acção municipal néces-
saria para impedir ·a falsifi0ação do 0afé torrado e moído, e come-
quente augmento do consumo do. producto ouro, e collocação, por-
tanto, do -café de typos inferiores•, ·cuja exportação para qualquer porto 
da Republica e do estrangeiro prejudica a va•lorização e autoriza a 
exploração do des!Cl·edito• do café do Bmz'il. 

No titulo -quarto estão comprehendidas as medidas de caracter 
particular que se traduzem pelo melhor preparo do café, .seu acondicio-
namento, transporte e formação dos differentes typos, e para tanto se 
conseguir indico· a creação da·s uzina.s regionaes com uma secção com-
mercial e ·de . 0rediito agrícola ou •simplesmente as• cooperativas 
agrícolas." 

Apenas repro,duzi, Sr. Presidente, muito resumidamente a minha 
opinião externada naquelle tempo, para mostrar que justamente agora 
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se quer fazer a. meSiffia cousa, e que •se apegam a· identicas medidas e 
em acção conjuncta dos tres grandes Estados produCJtores do· café, 
quando sentiram a cm·da na garganta (ris-o) o que poderia ter-se evi-
tado ha mais tempo sem precisar pro·.cesSIOS tão arrisca.dos . 

Em uma conferencia publica .que fiz na Associação dns EmpTega-
d!os do Oommercío• do Rio de J aneíro, em maio de 1901, disse, Sr. 
Presidente: 

"A crise do café, que actualmente 1a - todos afflige e c·arrega de 
apprehensões sinistras, é a consequencía natural de .cau,sas diversas, 
·accumuladas dentro de um curto período de tempo, mais o:u menos 
longo. . '' 

O productor, o intermediario, o Governo, cada um por sua vez, 
em épocas d'ifferentes concorreram com o seu quinhão de motivos 
para >se chegar a esta tristí-ssima ·Cond<ição da actual crise do café no 
Brazil. 

O prolductor aventurou-se de mais; o intermediario nã·o se acau-
telou devidamente; e o Governo, sempre imprevidente e sem orienta-
ção, desperdiçoru a força mais podero.sa de vid'a e de recurso da N açã'O 
e deixou em completo abandono as duas clooses mais conservadmas do 
paiz- a laVOilll'a e o commercio. (Mwito bem,· mruito bem.) 

Nestas condições, a especulação sempre activa, sempre vigilante 
e conhecedora da nossa fraqueza, invadiu o commercio e a lavoura do 
café, deu os primeiros ataques, venceu as primeira-s resiSitencias, .e o 
que é mais doloroso de dizer-se, em pouco tempo apoderou-se da praça, 
apoderoru-se da lav:Our.a e apoderou-se do comme11cio e teve até a pre-
tenção desg:~;açad!a de apoderar-se do credito do paiz inteiro. ( M vlito 
bem,· mA.l.fito bem.) 

Estes factores ·devem •ser estudados com calma, sem Thetorica, com 
factos e no teneno experimental, para que se pO'SISa, com consciencia, 
com jrustiça e com lealdade, apreciar a importancia e a influencia de 
cad·a um delles. 

O productor .aventurou-se, seduzido pela alta de preço do producto 
e pela sua procura em certo>s e determinado'S· tempos; que já se passa-
ram. Dahi o augmento da producção, ·sem se te'I' em vista a·s necessi-
dades do consumo nem o estudo reflectido da progressão do augmento. 

O intermediario, obrigado a movimentar a mas,sa considera:vel de 
·café que lhe era cons•ignada, teve por sua vez necessid'ade dJe aventurar-
se em operações de credito e na distribuição de auxílios, sem, infeliz-
·mente, ter a reflexão suHiciente para ver que estava cavando a sua 
ruína e, talvez, concorrendo para a sua eliminação, senão completa, ao 
menos em grande escala. (Mwito bem; rnruito bem. ) 

Do augmento rapido da producção veiu - consequencia imme-
diata - o descui<lo no preparo. Com effeito, em um paiz em ·que, 
cqmo no Brazil, se joga com uma prod111cção tão volumosa:, nem em 
todos os pontos, nem em .todos os logares se poderá cuidar devidamente 
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do preparo do producto para ser exportado com a conveniencia dese-
javel." 

A creação, do ianposto differenQial, Sr. Pres·idente, na razão da 
qualidade do producto, traz indirectaroente a prohibição da exportação 
dos cafés inferio·res. 

Como, porém, não é justo que o pequeno lavrador, que não póde 
dispor de terras de primeira Ol"dem, nem de roachinas aperfeiçoadas 
para beneficiar o seu producto, venha a soffrer, dá~se-lhe um mercado 
especial para o consumo do seu producto, que é o mercado interno. 

Não será muito mais conveniente que, em vez de se usar o café 
misturado coro milho, arroz podre, feijão e bagos ·de carnaúbrt (mis-
tura que é feita em larga escala) se u se desses' cafés de typos infe-
rio-res, que não devem -ser exportados porque vão desacreditar a apre-
sentação do producto boro do · Brazil, mll!s que nem por isto é pr:oducto 
condemnado para ser usado? (Apoiadlos.) 

Felizmente, Sr. Presidente, vamos entrar em uma campanha, 
cujo resultado, acre'dito, será vantajoso para nós ( apoiado.s), mas não 
roettaro a política no convenio. 

O SR. BARROS FRANCO JUNIOR - A pro·va de que não entra ahi a 
política foi o Convenio ·de Taubaté, com a presença dos tres Presi-
dentes, do Rio, Minas e S. Paulo. 

O SR. JosE' C.A.RLOS - A pezar desta declaração tão solerone, con-
tinúo a recoromendar não· mettam a po·litica no negocio. 

O SR. ELoY CHAVEs - V. Ex. pó de ficar tranquillo. 
O SR. JosE' CARLOS - Acredito muito, porém, mais uma vez 

peço que não mettam politica no Convenio de Taubaté. 
Erofiro, S1·. Presidente, tudo ou quasi tudo que ·se quer fazer na 

parte pratica para valorizar o nosso café, aqui está consignado nestes 
documentos. Só tiJve em vista, pedindo a palavr·a neste momento, mos-
trar que, muito ·antes do Convenio de Taubaté já havia trabalhado 
com muita dedicação para ver bem valorizado o nosso café e ampa-
rada como merece a sua lavoura e feliz o paiz inteiro. 

Thnho concluído. · 
(Muito bem,· 'f/VUjit.o b.em. O orado1· é abraçado e mutto cump,"i-

ment.ado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrado em 2a discussão o 
art. 1 o e sem debate o art. 2° d'o projecto n. 59, ·de 1906, approvand:o 
o Convenio de Taubaté, com as modificações constantes do accôrdo 
firmado em 4 de julho do corrente anuo, e dando outras providencia·s: 
ficando adiada a votação . 
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SESSÃO DE 20 DE JULHO 

O Sr. Miguel Calmon (*) --Não fôra a c'Í'rcumstancia especial 
de se haver achado em pai21es. do Oriente, como delegado da Segunda 
Conferencia Assucareira, para o estudo de culturas tl'opicaes, e, certo, 
não se abalançara a .occupar a attenção da Camara a respeito de ina-
teúa, em que. tantas autoridades, dentro e fóra do recinto, já teem 
com cl'iterio e p1·oficiencia, que não possue, amplamente dissertado. 
Aliás, o orador confessa, não cuidara houvesse de voltar á baila o as-
sumpto ·do projecto n. 59, deste anno, já porque o voto da Camara 
estava expresso na latissima ·autorização, constante do n. X do art. 2° 
da lei n. 1. 452, de 30 de dezembro de 1905; já poi:que, a seu ver, ao 
Sr. Presidente da Republica, tão sómente, cabia pronunciar-se sobre 
o caso, desde que não ha transgressão de leis ou regulamentos federaes, 
conforme se infere do art. 48, § 16, da Constituição de 24 de feve-
r·eiro. Se S. Ex., quiz furtar-se á responsabilidade de delibemr no 
tocante ao Convt;Jnio, dito de Taubaté, cumpria revoca11 S. Ex. a esse 
deve1•, devolvendro-lhe o additivo deste, que está nos termos da dispo-
sição legal, e cuja approvação ou não approvação, privativamente, lhe 
impende, por força do nosso instituto fundamental; a menos que se 
não pretendesse repudiar as doutrinas já consagradas, por julgai-as 
inopportunas ou contrarias, no momento, aos interesses da União; 
acerca do que pareceu vacillar S. Ex., louvando-se na opinião do 
Congresso, que exigiu, novame,nte formulada, para lhe não ficar, crê 
o orador, ao alvedrio dizer da conveniencia ou inconveniencia de se 
usar, agora, ·daquella autorização. 

A Commissão de Finanças reputou justo o escrupulo, e disso 
é pTova ·a apresentação do pl'lojecto n. 59, que a outro intuito não 
pôde visar sénão a responder á indecisão do Sr. Presidente da Repu-
blica, e a, de alguma sorte, affirmar uniformidade de vistas com os 
membros da legislatura transada, na solução do problema do café. 
E, porque ·divirja .o o'l.'ado1' d·e taes vistas, máo grad-o a sua incotn-

, petencia, em confronto com a de illustres brazileiros, dignos do maior 
ac.atamehto pelo saber e virtudes cívicas, entre ·os quaes se alistam 
homens da craveira de Candido Rodrigues, Augusto Ramos e tantos 
outros, a quem o unem, para honra sua, laços de esh,eita solidariedade 
em quest6es agrícolas de vulto, vê-se constrang-ido a subir á tribuna 
para justificar a sua maneira de' pensar, soccohendo-se, _para tal, das 
observações que a fortuna lhe proporcionou, na recente visita que vem 
de faze1~ a regiões concurrentes comnosco, no plantio da preciosa ni-
biacea, e a mercados consumidores do genero. 

Lamenta, mais .do que ning11em, a estranha contingencia, em que 
tal facto o colloca. Filiado a uma aggremi.ação política, como obscuro 

( •) Discurso profe:rido na l}ora do expedi~nte. 



-287-

soldado, a quem só fidelidadé insuspeitada póde outorgar merito, é, 
entretanto, lev:_ado ·a dissentü dos religionarios, não pelo criterio de 
ari·edar questões e.conomicas da arena partidaria, o que, ao revés, 
entende dever constituir-se nella a melhor preoccupação; nem, muito 
menos, por desconhecer o profundo conceito do eminente autO!' da 
Strenuott.s Life, quando doutrina que "romper com associados precisa 
ser cousa tão l"ara como a necessi<lade de uma revolução"; mas, 
porque, segundo üutra phrase deste p:ro-homem, que é o mesmo que 
ora . maneja <Js destinos da grande Republica do Norte, consú.dera J 

" ;abs'Olutarnenbe CO?odemnavâ :sonegar twna verrdade da quwl se nutre 
comncção, afim de ma;nte1· comp1·omis:so, que seja merio caminho p(}Jra 
o 'fiU1l". 

Assim opinando, pede o orador licença á Camara para expender 
<Js motivos que o conduzem á certeza da inefficacia da planejada valo-
i'izacão. · 

,Começará : primeiro, solicitando da Camara permissão para re-
correr, s:empre que houver mistér, ás notas que comsigo trouxe, em 
ordem a supprir a fraqueza da memoria, diante do numero· de dados 
estatiSilicos, a que haveTá de reportar-se, no cuTso da explicação; e, 
depois, e~aminando as condições da ultima erise do café, em face das 
anteriores, das occonidas com productos destinados a usos s.imilaTes, 
e da repeTcussão della sobTe os cafés, ditos de qualidades especiae-s. 

Nota o orador que persiste, entre nós, o h abito inveterado de 
attribuir a quéda dos preços <lo café a causas, mais ou menos, arbi-
traJrias, esquecendo-nos, sempre, a real, e commum a todas as· merca-
dorias, qual a producção excessiva, que é, por assim dizer, a cara·cte-
ristica do movimento agrícola universal, nos ultimos tempos. Por-
f:Ua-se em incutir que a crise do café brazileiro, aggravada pela alta 
do cambio, póde solver-se, mediante a acçã-o directa do Governo, que 
a deixa, aqui, sem remedio, emf]_nanto, noutras partes, governos assi-
eados hão sabido obrar, com efficiencia, em casos identicos. 

Nada mais falso. Attente-se no quadro 'da nossa producção de 
café, organizado p_ela Cama:r'a Syndical dos Corretores, desta Capital, 
a partir de 1808, e veja-se o que alli se depara de constante, nesse 
largo transcurso de quasi um seculo. Tomem-se, para comparação, os 
dons peTiodos que vão, respectivamente, de 1873 a 1888 e de 1889 a 
1905, e que offerer,em, ao primeiro relance d'olhos, certo simite. En-
contTar-se-á no primeiro: 

Cambio Pr.eço Exp01·taçã(J âe 
Anna rné~o médio wfé do B_mzil 

1873 • o •• o ••• o •••• o . 26 3/32 9$191 2.433 .709 saccas 
1874 24 23/32 7$257 2.673.281 " • •• •••• o •••• ••• 

1875 27 7/32 5$597 3.152.296 " o •••••• o o o •••• o 

1876 25 11/32 5$293 2.765.922 " o o ••••• • o o o •••• 
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O'amb'io Preço Exportação de 
Anna méd;i,o mMJio café do Bmzil 

1877. ••• ••• o ••• o ••• 24 9/16 6$290 2.846.555 saccas 
1878 • o o • • o •••• o •• o. 22 15/16 5$244 3. 031.199 " 18.79 • o ••• o ••• • ••• o. 21 3/8 5$374 3.535.183 " 1880 o •••• o ••• o •• o •• 22 3/32 5$087 3.463.054 " 1881 o. o •• o ... o. o ..... 21 20/32 4$123 4. 377.418 " 
1882 21 5/3:l 3$303 4.200.590 " . .. . ... ...... .. 
1883 21 11/16 4$161 3.654.511 " • o ••• o •• o ••• o o o 

1884 20 11/16 4$505 3.897.113 " • o ••••••••••••• 

1885 18 19/32 4$156 4.206.911 " • o. o •• • • o •••••• 

1886 18 11/16 . 4$628 3.580.965 ,, 
•••• o o ••••••••• 

1887 . .. .. . .. ..... . .. 22 7/16. 7$321 2 .241. 755 " 1888 25 1/4 4$994 .3.444.311 " ••• o • • o • • o ••••• 

isto é, que, em 1873, a cambio .de 26 3/32 d., o café se cotava a 9$191, 
por 10 kg., e, em 1882, nove annos depois, a cambio de 21 d., alcan~ 
çava, apenas, o preço médio de 3$303 ou, o que é o mesmo, um terço 
daquella cotação, a igual. taxa. 

Qual a causa dessa formidavel depreciação? 
A producção passara de 2. 433.709 s&ccas a 4. 377.418, num 

espaço de oito annos; quasi duplicara, pois, ·de 1873 a 1881. Em 1883, 
apezar de se manter o cambio do anno precedente, a ligeiro deqrescimo 
na producção, corresponde uma alta de 800 réis, em 10 kg., que, no 
anno seguinte, attinge a 1. 200 réis, por identico motivo, mas que re-
trocede, em 1885, a despeito de cambio mais baixo, só por augmento 
daquella. Não ha perfeita correspondencia entre a escassez do genero 
e o seu maior valor? A caso, a especulação era desconhecida, à esse 
tempo~ :Esta existia, como sempre exi.stiu, desde Thales, mas houve 
de ceder á influencia dos factores naturaes. 

Cotejem-se, agora, as circumstancias dessa áise com a recente. 
Os elementos que lhe são concernentes, vêm neste quadro: 

Camb'io Preço Exportação de 
Ànno médio mUi o c'afé do Brazil 

1889 • o ••• o 26 7/16 5$140 5. 585 . 534 saccas 
1890 •••• o •••• o ••••••• 22 9,116' 6$19'5 5.108.862 " 1891 •• o . o. o o. o o ••••••• 14 29/32 8$815 5.372.788 " 
1892 • o. o •• o o ••••••• 12 1/32 10$343 7.10;),233 " 1893 ... . .............. 11 19/32 14$206 5.306.740 " 
1894 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3/32 14$916 5.582.536 , . 

1895 . . ..... . .. . . . . ... . 9 15/16 13$475 6.720.296 " 



- 289 -

OambiJo Preço Exportação de 
Anno m•édJ.io mid'io . t:aifé do Brazil 

1896. •• o • • • o o ••• o. o • • 1 1/16 12$959 6.743.551 saccas 
1897 7 23/32 9$259 9.462. 541 " • o. o o •• o ••• o •• • o o . 

1898 7 3/16 8$375 9.266.946 " o o •••• o • • . . . 
1899 7 7/16 8$034 9.770.827 " • • • • • • •• o o. o 

1900 9 1/2 8$817 9.155.464 " • • • • • • • • o • ••• o •• • • 

1901 11 3/8 5$617 15.010 .414 " • o o •• o o • •• • • o . o o •• 

1902 11 31/32 4$902 13.461.683 " o • • o o ••• • • • o . 

1903 12 d . 5$004 13.196.111 " • o o .. . o. o • ••• o o . o • • 

1904 12 7/32 6$365 10 .292.004 " • •••• •• o o o . o o •• o •• 

1905 ' • • •• o ••• • ••• o •• o • • 15 57/64 4$865 11.124 .461 " 

Realmente, -a partir de 1889, os preços começaram a elevar-se, até 
que, em 1894, alcançaram o maximo de 14$916 por 10 kilos, para, nos 
annos seguintes, baixar naJquelle progressivo· e inevitavel declinio . 

Os algarismos que iQ orad'Or leu, permittem comparar, devidamente, 
esta phase com a e:x;amlitna:d•a, e colher o .que, em ambas, permanece 
invariavel. 8-obresahe, logo, notavel coincidl:mcia de certas relações, 
numa e noutra . 

Em 1894 .a cotação média era de 14$916, e, em 1902, ao fim de 
oito ·annos, descia a 4$902, ·achand·o-ser o cambio 2 pontos acima; o 
que equivale a pouco mais de um terço, ao mesmo cambio . A exporta-
ção passara, em compensaçãó, de 5.306.749 saccas a 15.010.414, ou 
augmentara ·de dez milhões, de -1894 a 1901, ao pa·sso .que, ·de 1889 a 
1894, se conservara estacionaria. Já em 1897, a safra excedera a 
•aJnterior de 3 milhões; mas, db 1900 para 1901, o accrescimo foi de 
6 milhões. Ainda •assim, logo que a producçãiQ foi regredindo, os 
preços médios se alçavam, apezar de alta no cambio, passando os 
10 kg . de 4$902 a 6$345. De 1904 em diante, a subida do cambio fez-
se sentir, como factor prepondm·ante, na baixa do ·artigo. N-os mer-
cados europeus, -o·s preços do [jlood ,average de Santos, ganhavam 60 %, 
de 1901 a 1904. 

Se o estudo <llisses dad-os leva a resultados, de todo, comparaveis 
aos wrificados, entre 1873 e 1882, mais convencerá da acção precipua 
do volume da producção de dadns generos e dos que os podem supprir, 
sobre os preços respectiv-os, perscrutar quanto -occorreu com o chá, o-
cacáo e o matte. . 

O cas·o do chá é, particularme!lte, interess•ante, p~lo facto de re-. 
presentarem Ceylã-o e a India Ingleza, com referencia a elle, papel 
algo semelhante ao do Brazil, no concernente ao café. O orador com-
mentará, apenas, os dados relat'ilvos áquella colonia; porque, sendo o 
augmentó da sua producção proporcional, nos ultimas annos, ao da 
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India, a illação que delles deflwir, tem cabida, quanto á situaçãÓ geral. 
Do quadro que os encerra, destaco : 

Preço 
Annos méd!io em Prroducção 

Londres errv. 7ibr<as 

1883-1884 ........................ ..... . 16 d'. 00 2.262.539 
1885-1886 ......... . ........... . .. . .. . 14 50 7.170 . 320 
1887-1888 . . ............. . . . .. ... ..... . 12 50 20.755 .779 
1889 . .. . .. · .. . . . .... . ...... , ..... . .. ..... . 11 00 34. 0•48 . 085 
1892 . ....... . ,,, ...... .. ... •'• ..... •i• • • • 9 25 71.153 . 657 . 
1895 ... . ............. ... . .. . . .. . . .... . 8' 62 97.939 . 871 
1898 ...... . ... . ..................... . 7 76 119.769.071 
1901 .. . .. . ........... . . . ,,, ... . , .... . .. . 6 86 146.299.018 
1904 .. . ........... " ' .... ...... . ...... " 7 501 158.952 .965 

Por onde se vê que, no transcurso de 17 annos·, o chá soffreu uma 
depreciaçã-o de 9,14 pend.e por libra, ou cêrca de 1- 4 sh. por anoba, 
isto é, muito maiJs do qUe •O maximo <ia que compartiu O café, sendo de 
attrahir a ·attenção a data em que a crise do chá -chegou ao augé, que 
üoincidiú com a d'a no,ss& maior ·safra da:quelle producto . Descobre-
se, de prompto1 a relação inversa dos preços com o excesso. dias colhei-
tas: de 1889 a 1892, este monta a 37 m!ilhões de lih1·as, o preço médio 
reduJZ-'se cl.ie 1,75 d.; no .seguinte triennio, a differença baixa a 26 
milhões, ·o preço decresce de 0,63 d. ; no ultimo·, o augmento de pro-
ducção é sómente ~de 12 milhões· e -os preços logo reagem . Quando a 
desvalorizaçã·o flB tornou demasiada, levantou-se grande celeuma em 
Colombu, e não faltamm planos salvàdoTes. O orador mostrará, a breve 
trecho, em que consistiu a ·acção do Governo e dia Planter s A.ssocia-
Vion para alliviar a condição do artigo, que não differia da do café 
senão em ser o producto exportado, depois de conveniente classifica-
ção e beneficiamento, e no facto ·de boa organização commercial para 
·a venda, assim pela existencia exclusiva de ·Companhüvs, como por 
virtude de limitad!as pertmbações cambiaes. Tambem, mercê do re-
dUJZido custo, o ·chá conseguiu expandir o consumo, ,surprehendente-
mente, a ponto de já ,se estimar em ·quinhentas mil toneladas, para 
todo ·o mundo. 

Inqul.ra-se, agora, si o mesmo phenomeno .se estendeu ao cacáo. 
Este genero, que, não ha muíto, era considerado ·Como de luxo, ~ em 
tal conta havido; entre alguns po.vos dia America, que lhes servia de 
moeda, vae, de dia· para dia, tornando-se de uso corrente, graças ao 
barateamento ininterrupto1 que vem soffrendo, desde alguns ' annos. 
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•P.asma •saber~se que ·o consumo universal de cacáo orça, hoje, por um 
.sexto do de café, isto é, se •ala a mais de 150. 000 toneladas, dJevido, 
essencialmente, áquella causa . Para exemplo da depreciação conside-
ravel verificada, .servir-se-á das ·cotações .d'o cacá:o de Ceylão, durante 
14 annos : 

Arvno 

1891 o o · . · o o o o o o o o o o o o o o · . · o o o o o o o 

1893 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1895 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • • • o o 

1896 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1897 o o o o o·- · o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1899 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1901 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. • ' • o o o o o 

1903. .. o • . • o o o o o o. o o o o. o o . o o , , ••• o. 

1904. o •••••• o o . o o o o . . ... • . • o o o o o .. . o o ••• 

Preço em Londres 
por quintlal 

123 sh . 
117 " 

70 " 
53 " 
62 " 
67 " 
65 " 
66 " 
58 " 

O genero ·da ilha é dos mais estimadlos e dos que menos se acham 
sujeitos aos caprichos da especulação ; entretanto, em 14 annos, mani-
festa uma ·reducção de 65 sh., no custo da venda, maior do que a sof-
frida pelo café brazileiro·. Não t raz o orador dados .acerca do cacáo da 
Bahia, porque este avultll! em quanti:d!adle e não em quaiidade, e a 
absoluta carenc~a de adequada organizção commercial, induziria a 
irrogar .aqwella á especulação . Adverte, ainda que, em 189 6, •as cota-
ções do fcii1· Ceylão resvalaram a 53 sh . por quintal, o ·que serve de 
attestar grande fluctuação, em curto prazo. E' de observar, emfim, 
que .a pro·ducção geral de . todos os paize·s cacáoeiros, se transportou de 
105.720 toneladlas a 146. 552, durante ·o curto espaço de 4 annos 
(1901-1904). 

O matte (porque o0 não considerad ) cuja propaganda já foi, 
espontaneamente iniciada na Europa, e que tão apreciado é na Ar-
gentina, em ·competencia com o café, não .se fo·àa á lei natural. Só, 
de 1902 para 1903, ü seu preço médio cahiu de 447 réis por kilo a 
265 réis, üu uma diminuição de 2$730 por arroba, em consequencia 
da supreproducção. O .seu ·consumo, que j á monta a 80 .000 toneladas, 
tenderá, pois, a ala1·ga,r-se, ·C(')m detrimento de -outros concurrentes. 

Demonstrada, por tal maneira, a carrelata intensiqad:e da crise 
de preços, para todos os succedaneos naturaes do café, e sem querer, 
desde já, tocar nos effeitos da alta deste sübre o consumo, em pre-
sença da lei · de substituição, tão conhecida na economia política, em-
ptehenderá o orador, para ultimaT esta primeira parte, mostrar que 
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os cafés, ditos espe0iae.s, como, v,erbi grafia, o de Java, não foram 
menos dlo ,qu~ o' nosso pTejudica·dos pela swperproducção. 

Os preços extremos daquelle, em: 

Anno 

1890 
1892 
1894 
1896 
1898 
1899 
1900 
1902 
1903 
1904 

•• o •••• ••••••••• o •• o •• ••• 

• o •••• o • •• o •• o ••• o o •••• 

o ••• •• o o •••• o •••• ••••• ••• 

••••••• o o. o • • . • o •••• o •• o • • 

0 , o o o o o o o o o o o o o o o l 0 o •, 0 o o o 

o. o •• o •• • o ••• o ••• . •••••• o o 

o 0 o o o o o o o 0 o o o o o • o o o o 0 o\, o o 

. • o. o o o. o o •• o o ••••••••••• o 

Preços d·o .café de Java 
em oents por 1/2 kilo 

52 3/4 e 59 1/2 
51 e 57 1/2 
50 e 53 1/2 
50 e 54 
32 1/2 e 38 1/4 
25 1/2 e 34 1/2 
31 e 39 
32 e 3.8 
25 e 34 
.28 1/2 e 31 1/2 

A depreciação vae até 28 cents (1 cenlt=fr. O. 027) por 1/2 kilo, 
ou frs. 58 por quintal, estando, pois, nos limites d·a que coube ao nosso 
genero . No entanto, a producção do café de Java diminuíra, sensi-
velmente, quer pelas devastações do hemileia v.astatrtix, quer por se ir 
o goveTno desembaraçandlo ·das plantações·, que mantinha com o tra-
balho forçado, sendo ·a mór porção do que a ilha ora produz, perten-
cente á vaúedade Libleria, que gosa de .relativa immunidade dos ata-
ques daquelle cogumelo, mas lhe não possue qualidades compaTaveis. 
Releva notar ,que o. ·café de Java se exporta, cuidladosamente, prepa-
rado, e escolhido, ~segundo typos aonhecidos. Os intermediarios lá se 
reduzem ao mínimo: .os lavradores ou o governo hollandez, que o foi 
dos maiores, remettem, geralmente, o genero produzido, em consigna-
ção, a casas de Rotterdam e Amsterdlam, servindo-·se, para isso, o 
governo da N edwdandsche H anJdJe.Z Mutt1'3chappij, afim de ser vendido 
em leilão pubhco (ooction), mediante despeza,s que, inclusive deposito, 
não ultrapassam 5 o I o do preço de vendia. 

F·orcejará, em· ~seguida, poT 'aprofundar como ·se traduz a inter-
ferencia da especulação, no mercado de café, e qual a sua repercussão 
sobre o consumo. 

E' veso lamentavel ·crer que esta possa agir, deprimindo, por 
modo permanente, ·as cotações, sem que haja, para tal, razão decisiva. 

Não querendo o orador dlerivar o assumpto para o terreno abs~tra
cto, onde encontraria seguTo arrimo em economistas ·de nota, até, para 
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provar que, sob certo prisma, a acção daquella antes é util que male-
fica (realmente, não fôra a especulação e se não dilatariam, no 
Oriente, extensos . seringaes, que, si n-os são nocivos, economicamente, 
fazem, todavia a felicitação das; colonias inglezas e de numerosas 
industrias, .que se sentiam estacionarias á mingua de borracha), 
apenas, mencionará algumas particuJaridades da crise dlo trigo, na 
França, proficientemente, commentadas pelo emerito professor de 
Grign-on, Daniel Zolla, em recente livro, Questions agrlcoles d'hie1· et 
d',aujourd'hui, nos seguintes· tiermos: "E' a especulação, dizem os agra-
rios, que falseia ·as cotações." 

"Nada menos exacto, cremos nós (Zolla). Não se comprehende 
por que os especulad'ores, isto é, os coa:npradories a prazo, hajam in-
teresse em baixar o preço do trigo. Não se concebe, muito menos, 
como poderiam influir, no mesmo sentido, ha mais de vinte annos. 

"Especuladores existiam e <:>speculavam, tambem, em 1850 e 1875, 
quando as cotações subiam . Por que a especulação teria obrigado re-
sultados :differentes? To:d<a especulação pa1•a baixa, presuppcs um 
reverso, ou especulação para alta, de outros grupos. E' admissi·•el que 
dure, ha vinté annos, o duelo. 

"Para que, aliás, ir procurar, longe, explicações tão insolitas para 
a baixa do trigo ou de outros productos, quando factos assás notoTios 
lhes provocaram a sensível depreciação? . . . " 

" ... Sustenta-se, ig·ualmente, que os agricultores são constrangidos 
a vender os cereaes no outomno; a afflueucia de vendedores, no mer-
cado, dizem, provoca a baixa, e os especuladores compram-n'os, a vil 
preço, aceumulando stoclcs, que escôam, após, a altos preços." Depois 
de salienta!' que as fluctuações são insignificantes, no decurso do anno, 
conclue: "Julgamos, em summa, muito imP.rudente fallar-se sempre 
de especulaçã·o para baixa e de agiotagem desenfreada. A alta de 1901 
prova, claramente, que o negociante é obrigado a supportar as cota-
ções elevadas, quando a colheita é medíocre." 

Essas palavras são de inteiro cabimento ao nosso caso: parece, 
até, que este não é mais do que repl'oduc~ão daquelle, tão bem se con-
certam as arguições, cá e lá. Si 1quizem abusar dia paciencia da 
Oamara, poder.ia patentear-lhe queixumes da mesma natureza, por 
toda a parte, e, sempre, causas iclenticas gerando effeitos correlatos, 
independente do predomínio da supposta influencia. 

O exame do quadro, já citado, da nossa producção de . café, mostra, 
de plano, a occurrencia de phenomenos do mesmo cm·acter dos que 
Zolla salienta: períodos ·de alta ou de baixa, conforme: a maior' ou 
menor abundancia do genero. D'outros quadros que apresenta, extra-
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hidos do Retr'o:Specto Com'merciJal do Jornal do Commercio, desta Capi-
tal, correspondente ao armo ultimo : 

SANTOS 

Entradas de café, em saccas de 60 kilos 

1905 I 1904 1903 1902 

J •anei•ro. ······ . .. 374.509 231.304 ó42'. 824 ·63·6 o 627 
F{!voereiro ...... . 2•68.645 .194 o 924 444 .'687 570· .. 556 
Março. . ····· . . . 288 o 0·015 189.648 ·504.3•58 540.904 
Abril. ..... . ... o o o 149.399 17 6.955 3·63 , 886 ·601. 654 
Maio . ....... .. 162 ,'269 179.79•6 384.223 486 .·583 
Junh o. . ..... .. . . 23•1 . 803 229.815 4•3 9 o 816 388.32,4 
J•ulho. . . .... ... . il68 o 474 809 . 167 922.020· 687.831 
Agosto . ...... 

.. 
1. 127 o 17.2 1. 402 o ()60 1 .148.012 J.. 185.808 ' 0 0 

Setembr·o. ······· 1.198 o 362 1. 34·6 o 687 ' 1. 120 o 40•6 1 . 203.397 
Outu·bro. . .... . . 1.178.604 1. 0·95, o 873 967 . ·676 1. 228.633 
iNO>Yembro. . .. ••. • • 872.644 706.573 ·611 . 594 810'7 o 6·6 o 
Dez-embro . ... , 00 ~08.168 588.112 424.301 jj60.4015 

T otal. ...... . ... 7.028.054 7.150 . 814 7 , 873.803 9 o 801 .. 510 

I 
/ 

OOT.AÇõillS EX'TIREMAIS rotA QUIALL'DADE «GiOOD AIVEIRlAIGE», P,CXR 1 0 IKIJ:JOS 

119015 1904 1903 1902 

Janeiro .. . ••• 5$200 a 5$7001 
I 

íl$200 a •6$·700 4$00 0 a 4$2001 4$500 -a ·5$300 
F'evereiro. . • . . :5$000 a 5$4001 5$'500 a 6$700 4$000 a 4$500 4$400 a 4$700 
Março . . . . .. 4$400 a 4$9001 ·5$100 a •5$4 0·0 4$000 a 4$300•1 4$400 a 4$·6 00 
A.bril. . . . . . .. , ·3$900 a 4$4001 5$400 a 5$70o 3$800 a 4$0001 4$100 a 4$500 
Maio .... . .. . 4$000 a 4$4001 4$90•0 a 5$300 3$600 a 3$7001 4$100 a 4$300 
J •ünho . . . . . .. • 4$000 a. 4$2001 4$900 a 5$·500 3$600 .a 3$800• 3$900 a 4$200 
Julho ....• . 4$100 a 4$4001 '5$200 a '5$50 0 3$600 ·a 3$700·1 4$00•0 .a 4$400 
Agosto .... . 4$20() a 4$400 I 5$400 a 6$000 3$600 a 4$1001 4$200 a ·5$100 
Setembro .... 4$000 a 4$400 I 15$70•0 •a 15$900 4$000 a 4$4001 4$500 a 4$90•0 
Outubro ... .. • 4$2o50 •a 4$6001 5$600 a 5$800 4$·000 •a 4$800 4$500 a 4$800 
Novembro . .. . , 4$200 a 4$300•1 ·5$·700 •a 5$800 4$800 a 5$2001 4$100 a 4$400 
D ezembro .... • 4$0·50 a 4$2001 5$'700 a •5$800 .5$ 200 a •6$100 I 4$000 a 4$300 

I I 
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resurte, ÍL evidencia, que as variações de preço, durante o anno, dado 
o regímen da nossa moeda, não se manifestam demasiadas, e, o que 
merece &er reparado, que o facto rndte?'ial, das entradas :em Sanjtos, mais 
ou menos avultadas, não ·exerce pressão perceptível nas co.tações, salvo 
si se ousara concluir que, nos mezes de entradas reduzidas (abril, 
maio. j1mho. e julho), ella.s tocam ao li vel mínimo ! 

A sensibilidade dos preços médios annuos, é, como frisou o orador, 
extraordinaria: basta pequena remissão na safra de um anno, &mão 
simples perspectiva disso, para se operar alta consecutiva. Em orderu 
a deixar bem patentes as influencias, em. jogo, nos mercados, leTá, 
si a Oamara o permittir, trechos de revistas commerciaes, de datas 
não muito afastadas. 

Na de dezembro de 1904, inserta no J owrnal d' Agrícultu·re T?·o-
picale, ·que tem á mão, se depara: "lla um anno, a m·aioria dos que 
se interessam pelo café, _provêem a alta do a1'tigo. Com effeito, no 
Brazil, a actual colheita, muito menor que as de annos precedentes, 
não attingirá, provavelmente, a mais de 10 milhões de saccas; sendo 
as noticias de má floração exactas, a safra proxima ser-lhe-á infeTior 

·(foi poueo maior), e não seria preciso tar_to, ontr'ora, para justificar 
alta de preço, tão consideravel quão rapida. 

"M a1~, os 14.000. 000 de saccCIJS e1m "stoclc", a desconfiança do 
' vnsumo que vive "a1~ jour le jour", fazem cont.rapeso ao a1·dor à.a 
IJispecu~ação, nesbe sentido. E' o motivo por que o movimento altista 
foi menos rapido do que se esperava, geralmente, e a cotação de 50 
francos, havida como base, não pôde ser att.ingida." 

Na de janeiro de 1905, vem: "Os Estados Uriidos parece1n, sem-
pre, dispostots a promover altos preços para o café; a Europa oppõe-
lhes res: ~tencia de inercia. A especulação está fro1.rxa e o consumo 
adquire, sómente, o imprescindível para as necessid-ades immediatas . 
O torrador de café, tantas vezes burlado por altas ephemeras, não 
ousa crer n·esta e oe não resolve a augmentar os preços de venda, jus-
tificando ""a desconfiança, em vista da pequena diffe1'ença entre os 
stoclcs anteriores e os actuaes. Todas as variedades, entretanto, accusam 
alta." 

Q.ue deduzir d'ahi ~ senão a inanidacle das nossas allegações, jul-
gando-nos victimas, desapiedadamente, flagelladas pela especulação 
universal ! Q.ue pensar da illusão nossa de que todo o mundo vive a 
expensas do café brazileiro, exhaurindo-nos as forças e locupletando-se 
á nossa custa ? ! 

Quão poucos? ponderam, nos seus justos termos, a observação de 
Assis Brazil: "O café presta-se admiraYelmeute a ser objecto de mo. 
nopolios, de syndicatos, e de especul ações de toda a especie. Antes de 
tudo, o 1•alor vota•l do productio no mundo inteiro ndo é extmonl-inario ,·. 
é rnesrno pe1quen0 em comparação COm OI~ recurS,OS de Um paiz COmO 



-296-

este (Estados Uwidós) em que se acaba de montar o syndicato do aço, 
com o capital de mil e duzentos milhões de dollars e onde ha mais 
de um capitalista cuja renda annual é superior a dez milhões de dol-
lars. A inda em relação a o1ttras colheitas que, a.Ziá..'l', não te!em. sido 
iJsentas rÀa acçâo da'fYIJI'IJinha dos monopolios., o valor do café é peq?J)eno." 

Por isso mesmo que o capital; necessario a esses manejos, não é 
avultado, muitos hão de .propôr-se ao negocio, pois todos buscam os 
melhores, e forrar-nos aos males decorrente~ daguelles; pol·1que a degla-
diação, entre si, fatalmente, sobrevirá, e a especulação, exercendo-se 
em sentidos alternados, 'não repercutirá, senão ephemeramente, sobre 
o estado real do mercado. O frac.asso de mais de um monopolio de 
café, na· Europa e Estados Unidos, corrobona este a·sserto, e as revistas 
que o orador trouxe ao conhecimento da Oamara, não o attestam 
differentemente. 

Quanto ao ·mais que se contém no excerpto, serve p.ara certificar o 
pouco vulto do café, no commercio geral, e a incidencia da especula-
ção sobre todos os productos, sem que o caso daquelle cõnstitua ex-
cepção. 

No que respeita á restricção do consumo, determinada pela espe-
culação dos retalhistas, a leitura do relatorio do Dr. Assis Brazil, 
ministra informações que persuadem ser o facto ;mais apparente do 
que real. Na verdade, se parece que a conservação do mesmo preço 
de venda, ao · retalho, a despeito do barateamento do genero em grosso 
(o que se não póde ter como, absolutamente, verdadeiro), obst'Ou o 
desenvolvimento do conSJUmo, é porque se olvida o computo do café 
·que, por effeito disso, se s:ubstituiu (como nota Assis Brazil) á chi-
corea, milho, feijão torrado, etc., que lhe faziam concurrencia não 
desprezi.vel. Nos pitizes onde havia impostos leves sobre o café, é licito 
affirmar, com este eminente patrício, desappareceu a fraude em larg·a 
escaba. 

Sobrevém, mais, que nas induRtrias monopolizadas, como, porven-
tura, a da torrefacção de café, nos Estados TJ nidos, o poder de ·quem 
as dirige está, na, opinião dio notavel economista Ely, em elevar os 
preços, e a·baixal-os, conforme se faz preciso; porque o que se pre-
tende, na especie, é o grangeio de beneficios maximos, e isto póde 
obt-er-se assim vendendo muito a vil' preço, como pouco a preço 
alto, dentro, é claro, .de certos limites. No livro deste autor, 
'Monopo.z.i.es and Trwsts, vem a questão pesquizada por menor, mostran-
do-se quão complexa se torna, então, a lei -elos preços, e qual o cri-
terio que guia o Jhonopolizador no a:doptal-os, de accôrdo com os costu-
mes das populações, sua prosperidade, sens h3bitos perdularios, etc., 
por modo a alcançai• os fins almej ados. Como é facil de inferir, nada 
se póde prever da sorte ~e um l"roducto monopolizado, porquanto os 
seus preços, hão de variar, segundo o momento e as circumstancias; 
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o que se apura, comtudo, é que o monopolizador ha de servir-se, para 
a industria, da materia prima que lhe consultar melhor os interesses. 
No caso do café, por exemplo: emquanto estiver barato, dar-lhe-á o 
torrado r preferencia; mas, á medida que encarece1·, irá este abrindo 
praça á chicorea, feijãó torrado, etc., afim ele manter o artigo, ao livel 
da capacidade dos consumidores, sob pena de se retrahirem ou pri-
vando-se ,do geneTo por lhes não comportar a bolsa despeza maior, ou 
mudando, por economia, de uso, e passando a tomar ·chá, chocolate, e 
bebidas .a:lcoolicas, em vez da a que se achavam aHeitos. 

Cabe ainda, pôr em relevo, a falsa idéa entretida, de que se ganha 
muito, com vendeT o nosso producto sob as denominações de Moka, 
etc., e que é isso um grande desar. 

Os luc11os não podem ser tamanhos, porque a concurrencia (quanto 
a monopolios, já o orador disse o sufficiente) lhes cerceia o surto; e 
o que o negociante estrangeiro faz com o nosso café, pratica, em escala 
maior ou menor, com quasi todas as mercndorias, que expõe á venda : 
sua unicn preoccupação é vender, com lucro, o mais possível, e, para 
tal, não ha melhor recBita .do que lisonjear a vaidade dos comp:l~ado
res, rotu1arrdo os artigos, com os nomes dos mais afal\lados. Leroy-
Beaulieu, com razão, assignala: "0 qne fomenta a deterio11ação, cada 
vez maior, dos productos, é o proprio gosto do publico, que quer ter 
a appal'encia das cousa-s, sem muita vez pagar o necessario para haver 
a realidade." Não é, por outro process·o, que os belgas e allemães es-
côaljl1 os productos de suas fabricas, attribuindo-lhes procedencia 
ingleza. 

O café de Moka gum·da, ainda, o renome primitivo, e, por existir 
em diminuta quantidade, não deixa de apparecer em alguns merca-
dos, v. g., no Cairo; aliás, ê sahido que a flor da colheita se destina 
á côrte de Constantinopla. O orador mesmo, de volta da India, teve 
occasião de ver embarcarem-se em Aden (onde é prohibida a impor-
tação de café) 600 volumes de :M:oka verdadeiro, muito bem acondi-
cionado em pequenos saccos, despachados para Marselha. Sendo, como 
é, raro, desperta ambiçã.o geral; pm;érn, o publico vae contentando-se 
com . outros do me'8mo nome e apparencia, mais ·accessiveis que o 
genumo. 

Não vê o orador inconveniente em ser o café bmzileiro chrismado 
com a denominação Moka, para se lhe propiciar melhor sahida. Só 
quem desconheceT a tolice humana, pensará em immrgir-se contra re-
gràs commerciaes, que provam sobreexcellentemente. W alras, no ge-
nero, cita exemplos curiosos, entre os qunes, um, relativo a concur-
rente do café, que é característico : "Um fabricante de chocolate pre-
para o artigo com envolucro mDdesto, e vende-o por preço moderado; 
ernprucota o mesmo producto em papier glacé, e põe-lhe a denomina-
ção - ~uperfin, cobrando, em vista disso, mais tres francos por libra; .. 
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fal-o coiu papel dourado, e é o - 0h)oc'Olat des p1'inces, de custo de 
quatro francos a libra". _ 

Escusa. continuar, sobre a especie, pcirque: quem hão tem a expe-
rienci:a quotidiana de factos dessa nattmeza? O café brazileiro, que foi 
dos ultimas a penetrar nos mercados europeus, ha-de sujeitar.-se á 
contingencia de já ter encontrado a fama e o gosto formados. 

:Evidenciado, assim, que a crise-do café se produziu, naturalmente, 
e que a especulação não influiu, de modo sensível, no desvalor do 
pl'oclucto, sendo, _ao contral'io, de dous mmos para cá, o principal 
incentivo á a-lta, é. para pergu•ntar-se: ~L que vem a intervenção de 
governos em matel'ia tão alheia á orbita. normal de surus attribuições? 
Com que direito perturbar o mercado, para favorecer, quiçá, hoje, a 
uns; mas conculcando, irremissivelmente, os esforços dos que vierem 
depois? Diz Laneuville, não sem justeza: "Quando, 11um paiz, o go-
v.erno intenta proteger emprezas que periclitam, não o faz senão á 
custa das que prosperam, o que é ihiquo." 

"Si o termo natural da crise caféeira no Brazil, pelo desappare-
cimento das explorações insrustentaveis, ainda· se não deu, é poT,que 
differentes circumstancias teem vindo animar os lavradores menos 
prosperas. 

''E', antes de tudo, a esperança em àuxilios do governo . .. " 
Importa salientar que, em 1833, eminente estadista brazi leiro, o 

então visconde -de ~A.cbrantes, emitt.ia, em T•elação ao assucar, conoeitos, 
.de todo ponto, comparaveis, e de inteira opportunidade, quanto ao 
café: "A inclifferença com que a mór parte dos senhores de engenhos 

·olham para a qualida-de do assucr\r que fazem, 'e o seu nenhum empe-
nho em usàr de machinas e novoa processos uteis, dão a entender que,, 
além da insensibilidade produzida pelo habito e da desco-nfiança inspi-
rada pela rotina, ha certas preO'cwp.ações q'ne os vão nut1-indo em. tanta 
frieza e lão inconcebível apathia. E, com effeito, á foTça de reparar 
em dismnsos e calculas que tenho ouvido, e em certas maximas e theo-
rias que, aD.nda recentemente, hão sido postas em pratica, eiStou con-
venc'ido de que a infJ,~tencia de opiniões 'inexactas, maú do q~te nenhwma 
o~ttm consider'ação, contrib~Le pam aq11,eble estado de neg·~igencia e 
eles leixo ''. 

Kão ousa o orador esperar que sua desautorizada voz encontre 
melhor éco que a do seu illuatre maior; mas, ao menos, conio a teme-
rosa crise do assuca:r, que abi ('.stá para at testar o seu genio previ-
dente, lhe nã,o ha de ser attribuida ao ménospreço; assim, fia lhe não 
serão levados á conta · dos erros, o mallogro e as consequencias desas-
tradas do plano de Taubaté. 

Tornando o orador ao qu,e dizia, releva que, durante os ultimas 
annos, o café subiu, nos - mercados europeus, de 31 francos, pox 50 
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kilos, a cerca de 50 francos, ou, approximadamente, 60 %, sem que 
houvesse mistér de nenhum influxo estranho. 

Ura, em taes con:dições, que direito nos assiste para exigirmos que 
a alta seja, pelo menos, de 80 .% .• a nós, que inundamos, de subito, os 
mercados com excessivas safras e que, em 70 annos, vendemos mais de 
60 .% da nossa 1Sroducção a preços inferiores ao1s minimos do con-
venio! ~ • 

O quadro que o orado1' org~mizou, .coro· auxilio dos materiaes re-
unic1os pela Camara Syndical d'Os Üo·rretores, muito illustra a tal 
respeito: 

Qwinqutmnio Q'!oánti:clacle expor'tada Preço med!io no q1Vin· 
• ern sctocas qttennio 

183·6 1840 . .... . '• ..... ..... .. . 4 '1/2 milhões ... . ... 47 fra,ncos. 
'-1 

1841 1845 .........•.. . . . . .... 7 )) 33 » 

184·6 1850 ....... . . . . .. .. ... . . 9 ·1/2 . )) 37. )) 

18•51 - .1855 . . ... . .............. 12 )) 4•6 )) 

1856 1860 ..... . ..... . .. •' • .... 12 1/2 )) l.í2 )) 

1861 18·65 ......... ... . ... . ..• 12 85 )) 

186•6 187·0· ... . ... . ...... . ..... 14 )) 8·6 » 

187 1 ·1875 . ... ... .... · . . .. . . ... 13 1j2 )) 120 )) 

1876 18·80 ........ . .......... . 1'5 1/2 82 » 

1881 1885 ..... . ..... · ... ' ..... 20 5·2 ll 

1886 1890 ... ......... . ....... 20 )) 81 )) 

1891 189·5 ... . ........ . ....... 30 90, ll 

1896 1900• .. . ' . .. . . ... ·.· ... . . . 44 )) 50 I> 

1901 190·5 .. .. ..... . .. . .... . .. 63 » 42 » 

Estudem-se as opiniões correntes, no .estrangeiro, a respeito da 
safra actual. 

Em revista de fevereiro, deste anno, que passa a ler, observa-se: 
"A elevação das cotações que assignalámos em janeiro, accen-
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tuou-se, nos_ primeÍl,os dias de fevereiro, quando as cotações attingiram 
a 4'7,:30 ú·aneos; mas estas se não puderam manter e retrogradaram 
a 47 francos, apézM" d.os eSJforços dry gnLpo altista dos 'Estarks Uni'rlo'S . .. 

"Os calculos da proxima colheita não são de mo_lde a inspirar 
cónfiançu, no futuro do artigo ; o numero consideravel de nove mi-
lhões de saccas para Santos é o minimo das avaliações: não anima jo1-le 
acção pa.m aUa." 

Quanto á attitude dos consumidores, ha, nella, um trecho que, 
assás, nos inter•essa : "O consumo mostra-se desconfiadD, procuran,do 
ver de que lado sopra o ventD; teme collocar-se mal, fazendo compras 
prematuras, e limita-se, estrictamente, ás necessidadBs immediatas." 

Em memp.rial ela firma Ha,)"ll Roma:n & C., do anuo passado, se 
depara noticia de que, sendo os c•aféeiros de S. Paulo maiores ele qua-
tm annos, em I;~Umero de 332 milhões, e os mais novos montando, 
sómente, .a 130 Ínilhões, não será provavel grande augmento de safras 
em futuro pr-oximo . 

. Noutras, apparecem copiosas informações acerca de tudo quanto, 
aqui, occorr!'l c-om o café, admirando se :.tehP.m tão a par d·os nossos 
movimentos. Dellas, colhem-se 0s nume1~osos elementos de que Ee se·r-
vem os mercados para cotar o genero, verificando .. se, poT Üt:es infor-
mes, que, até, a retenção deste pelos fazendeiros, se toma em consi-
deração. 

Aprofunde-se, com o concurso dessas nwistas, item de real impor-
tancia : ·qual o effeitó da valorização do café, nos ultimos annos., sKJbre 
a prodncção e o consumo~ Pelas estatísticas, que tem ás roãos, dos 
Srs. Dnm-ing & Zoou, de Rotterdam, apanha-se que duas foram as 
consequencias do accrescimo de 60 % nas cotações: por um lado, 
augmento de producção, a partir de 1904; e, por outro, Tetr•acção ma-
nifesta no consumo. São estes os dados: 

EURIO<PA E EJ>S,TADOS UNLDOS 

. 
I Stoc!r em sac-

Preço em 
cents no co . E.ntradas e m .Consumo em 

Ann a meço do an- saco as (en-
no saco a~ tre[]'as ) CC/JS 

190 3' .. .. .... . . ' .'. 18,15 '17.97'1 .000 17.039.400 10.823. 10 0 

190'4 ..... . . . .... . .. ·22,2'5 •H. 885.300 16 . 12>4 .·800 10.716 ,t600 

19 0•5 .... . . ' ' . .. . ... . 2•5 1 12 14.996 . 600 15 .939.200 9.774.000 

- -
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PIRODIUCÇ,I'\'0 1111UiNIDIAL 

I Q.tw:ntidaàe em saccl•s 
I 
I 

1904 - 1905. ' .. .... ... ... .... . .. .. ............ . .. ·I 14. 970•. 000 
I 

19 os - 1906. . . .... . ......... .. .. .. ....... .... . ... ... ·I 115.316.000 
I 

190-6 -1907 . . ... . ..... ..... ..... . ........ . . ..... . ..... J 
- I 

16.328 .000 

Oabe notar que, desde 1901 , o consumo (entregas) excedera de 
16 milhões de sacca,s, o que indica recúo, posto insignificante, num 
espaçb de cinco armos. Aliás, o mesmo phenomeno se déra, entre 1885 
e 1895 ; quando o consumo (entregas), que, dB::xLe 1882, passara de 
10 milhões d:e saccas, se foi reduzido até 1888 ; começando, de então, 
a crescer, lentamente, com alternativas, até 1895/96, em que voltou, 
de vez, aos algarismos de 1882/83. 

An1w>s 
1885/86 . ...... .... ... .. .. . .... . ... ... .. ...... . 
1886/87 ......... . .......................... . . 
1887/88 .. ... .... ... ............. . .. . ... .. . .. . 
1888/89 .. .. .. . ......... .. . . . ................ . 
1889/ 90 .... . .... .. .. ................. .. . . ... . 
1890/91 ... . ........ .. .... ... . .. . ............ . 
1891/92 .. ... .. . .. ... . ...... .. . .... . .. . .. .... . 
1892/93 ..... .. . ............... ... . . ........ . . 
1893/94 ... . .... ... .. ..... . ... .. .. . .... . ... .. . 
1894/95 .. . .... . . ....... . . . ............ . .. . .. . 

Consnmo em 
sacdas 

10 .930 .000 
10.340.000 
8.580.000 
9.850. 000 
9.625 .000 
9.815 .000 

10.855.000 
11.100 .000 
10. 400 .000 
10. 870 .000 

Quanto á pr,oducção, é de p1't.Wenir que a safra de 1906-1907 está, 
apenas, estimada, e, para melhor se ajuizar della, offerecerá alguns 
dados mais, sobre sua distribuição, nos ultimos cinco annos : 

ENTRADAS DE CAFE' NA EUROPA E ESTADOS UNIDOS (DE 1 DE JUNHO 
A 31 DE MAIO J 

Annos 
1901/02 .. . . ... ... ... . . .. .... . 
1902/03 . .. . . . . . . .. . . . ....... . 
1903/ 0J ... . . . ... .. .......... . 
1904/ 05 .. .. . . ... . .. .. ... .... . 
1905/06 ......... . ..... .. . ... . 

Bra,õ·il 
834.760 ton. 
709 .730 " 
641.210 " 
585 .400 " 
584.760 " 

Otd1·os pwizes 
239.840 ton. 
260.820 " 
318.680 " 
275.250 " 
279.230 " 

Ha a a-çlditar, para que bem se collij a a Teal condição do Brazil, 
corno productor de café, apontamentos, ccmcernentes ás varias regiões 
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do glol:lo que se dedicam á mesma cmltura, por largo nl11lle:ro de annos · 
antes qtre, sobre ellas, se houvessem .reflectído, em cheio: ot" effeitos d~ 
mpe?_rod~eção, provocada. entre_ nós, ;p_ela exce35Íva ' desvalorização 
do _:mello mrcmlante, .e por desmed1das ellllS!!Õe:!i de papel moeda : 
hc.~>;..~ ... ~; . 

A 

1 Si>21fi53 
1$1i3fi54 
J!. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Sli4/ 5lf> 
lli5/ 56 
856/ 5'1 
85'1/ 58 
858fo9 
85!1/ 60 
8150/61 

1861/ 62. 
Stõ.ll/ 63 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
ll 
1 
1 

$63/ M 
864/65 
865/ 66 
866j 61 
Sll'l/ 68 
S:llS/ 69 
S69/70 
$70/11 
S'll/ 72 
$72 3 

18'13/ '74 
1814/ '15 
1 
1 

875/ 76 
g'i>Sf 77 

_S"i'l/ 'lS 
1$78/'19 
1879/ 80 
~88€1]181 
1881/ 1!:2 
1€82/ 113 
lSS::l/ 84 
.lSS4f 85 
1883/ 86 
1886/ 8'1 
18117/ 88 
188 / 89 
~889/90 
! 890/91 
1891/ 92 
18!12/ 93 
18!13/ 94 
189<!/ 95 
1895/ 96 
1896/ 9'1 
189 / 98 

NOS 

. .. ~ ~ ..... ~ .... . .. .. . 

.. .... ..... .... .......... . ... . ~ . .. .. .. ....... 

.. .. ... .. . ... . . .. . 

.... .. ........... . ... 

.. ......... . .... . , .... 

........ ..... . . . .. 

. . . .. ......... ... 

. . . .. .. .. . . . . .. .. . 

. .... .. .. .... . ....... 

.. .. ... ., ... ..... . .... . 

.... .. .. ....... .. ... ~ .. 

. .... ......... .. .. .. 

.., ... .. . .. . . ... . ... 
.. ... ........... . . . .. 
.. ... ..... ......... ... 
. .. .. .. .... .. .. .. . .. . 
.. .. ... .. ....... . 
........ .. . . . .. ... . . 
.. . .. . .. .. .... ... . . 
. ... ..... .. . ... .. 
. ..... . . ..... .. .. 
.... .. ., ........... . . 
.. . . .. . . ..... .. . . 
~ .. . .. ... .. ~ .... 
.... .. .. -~ .. ...... 
.... . ~ . .. ... . .. . 
* .... ~ ..... ..... .. ,, 

. ..... .. .. ... . . . . 

. .... .. .. . .. ........ 

... ... . . .. . . .. .. 

.. ... .. . .. ..... .. 

...... .. . . . . ... 

.. ...... .. . . . . ..... 

.. . .. . . .. . . .. ... 

... . .... . ~ . . . .. . 

.... .. ... .... .. .. . . 

. .. . . .. .. .. . . . . . 

....... · ... .... .. .. 

... ...... . . .. ..... 

... ... .. ~ ... ... 

. .... . ........ .. 
.. ... . ~ ' .... . . . 
.. ~ ...... .... 
. ~ .. •· ~ ... ... .. ......... .... . 

' 

:ProdrrcQ'ão mtmdial de café 

- Ame rica 
Brasil c e n t ra f As i· a Afrlca e 

Antilhas 

.2.e53 .ooo 562 . 000 1.6ZO. IJ00 21.1000 
2 .126 . 0001 521. 000 1.718.000 21.11100 
2.1557 . ooo 676 . 000 2. 061.000 23. 000 
2 .841.000 487 . !Ylfo t.S'.!t. ooo 23 . 000 
{l. 2.05 . 000 485.000 1.869 . 000 25. 000 
2 . 369 . (100 487. 000 1.988 . 0ii)l]l 26 . 000 
2 .. 735 .1000 ·913 . 000 •<1..890 . 000 28 . 000 
2 . .499. 000 -593 . 000 1.849 . 000 28 . 000 
3 . 568. 000 •611. OfYOI .2.056. 000 29 . 000• 
·2 . 586. 00 0 625. 000· 1.9$6.0@9' 29 . 000 
,:J .163 . ooo 631.000 .2 .102 . 1100 31.000 
,2 . 003. (1100 648 .000 'l: .llii9.IJIOO 31.·000 
2. 338. 000 651.000 2 .195 . 000 34.1i100 
2.433. ooo 77'1. 0"00 2.40 . 00131 33 .000 
3 . 093.000 790 . 000 2.400 . 000 38 . 000 
3 .1501 . (1100 987 . 0!10 2.6 48 . 000 ~.000 

3. 221. CIOO 827 . 000 2.421. 000 50 . 001), 
3 .•!i13 . OOil 7. '17. 000 .2 . '106. 000 56 .006> 
3. 796 . 000 1. 017 .4 00 '2 . U6 . 000 51.000 
2.5 22 .1!100 1. 057. 000 2 .363 . 01111l '1'3 . 000 
3 . 588 . 000 1. 2.91.000 2 .•1i53.000 68.1100 
2. 804 . 000 1 . 2.13 . 000 .2.316. 1í'IIDII) 77 .·000 
4 . 035. 000 1 . 460 . 000 2 .460 . 000 7lL OOO 
3 . 621. 000 l . H5 .11l00 2.499 . 000 69 . 000 
3 . 5t).0 .000 1. 475 . 000 2 .1·62. 000 63 . 000 
3 . 814 . 000 1. 455 .000 lLOOl . OOOl 62.000 
4. 92l .IJ00 1. 643. 000 2 . 565.11100 94 .000 
4 . :Ll! O. ;ao o 1 .15<!4. 000 2 .643.000 83. ·00~ 

5 .5 51 .000 1. 815.000 2. 3911 . 000 n .ooo 
5 .56 .ono 1.6 5 . 'fi~) O 2.316.11!1!10 89 . 000 
6 . 094. 000 1. 628 :000 lL -ol46 . 000 118 . 000 
5 .11'1.000 1. 618 . 000 .!!.403. 000 92 .000 
6 .501. 000 2 .562 . 000 2 .196.000 _86 . 000 
6.1586.00 0 2 .1293. 000 1.553. 000 1"33.•000 
iG .161 .iOOO :UWl.OOO 1. 0 .11~00 108.000 
3.330 . 000 2 . 53 .1000 905 . 000 '1"3 . 000 
6 . 506 .000 2 .503. 000 1.5U. OOO 118. 000 
4.62lUJOO 2. 341.000 1.5!19 .000 130 .000 
ii .<547 . 000 2 . 00 . 000 905 . 000 1 4.000 
., . ;;ss . o:111~l 2 . M . OOO l .li>tii . OOO U5 . 000 
6.1541 . ~0 0 S .Hl5 . 000 1,4'1'·5 . 000 ll10. 000 
4 . 40. 00 0 3 . 3 1.000 9GO. Oll0 155 .00() 
ll.977 . 000 3 .107 .llroO 1. liS:6 . 000 181. 000 
·6 . 003. 000 3 . 034 . 0()0 1.10 . 000 au .ooo 
9 . 311 . 000 S.e2 ll .400 1.Q911JJi. ooo 230 . 000 

11 . 213. 000 3.6~2. 000 1. 070.000 'llll4.000· 
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'Si se torna tedi·oso com tantos algarismos, é porque só elleS< 
podem convencer-nos de que o Brazil não anniquillou, como se costuma 
assoalhar, a indlustria cafeeira,, no.s demais paizes, onde, ao primeiro 
rebate de alta estavel, si não renasceu o enthusiasmo de outras éras, 
logo .se manifestaram, por toda a parte, signaes de vida; e, D que é 
peior, conta-se com a nossa fraqueza, em vista da alt~ celere do cam-
bio, ao passo que, nalguns delles, novas culturas, ·promettedoras de 
br~lhante futuro, vieram subsidiar a do café, e cr,eaT-lhes novas fontes 
de riqueza. 

Em todos os log·ares onde se 1achou o orador, o ·café tende a gene-
ralizar-se, co·nio ·cultura auxiliar. Assim é .que, nllis velhas fazendas de 
café, se intercalam, ·commummente, seringueiras, conio arvores de 
sombra, para, de futuro, .se lhes recolher o valioso kzlciex. Plantações 
ha que contam, além do café, ·seis e mais culturas : v. g., pimenta da 
India, cu bebe, baunilha, borracha, cacáo, noz moscada, kapok. Fun-
dam-se, ainda, em Java, Samatra, e na penisula de Malaca (poderia 
accrescentar Borneo), lesfatr:is de café e cautchú. Não é só: o que 
dlestroçou a cultura dessa rubiacea na India Ingleza, foi o hemileia, 
cuja acção damnosa se est-endeu até Java. Pois bem; nesta co1onia, 
estão a libertar-se da praga, graças á introducção do coffB.c~ libje1-ica e 
do stenophyll•a, que são immunes, e á creação de typos hybridos. Donde, 
força é descobrir, hoje, nos compet~dores, m~Blhores elementos de 
resistencia. 

Sim; já não bastava que o chá, o ·cacáo e o matte, a despeito do 
envilecimento de nosso ca:fé, houvessem, de modlo surprehenclente, 
desenvolvido o Tespectivo consumo, Tou.bando-lhe vasto campo de ap-
plicação; não era muito 'que, em paizes como a Italia e a França, a 
chicorea, o feijão, o milho torrado, etc., lhe disputassem o teri:eno, 
sem intermissão; é preciso, para cumulo de seus males, que o pro-
prio futuro lhe não fique desassombrado, em face do originario de 
outras terras! 

Que seja licito ao orador, para fechar es.sas considerações, apre-
sentaT, :aceTca do nosso projecto de valorização,- o juizo ela mais im-
portante publicação, sobre assruimptos coloniaes, aliás, maiormente, in-
teressada em felicitar os plantadore·s de café das colonias hollandezas, 
De I ndrische Mercuu.1·, que, depois de o jUJlgar fiamta!S'tisch, pondera: 
"Cremos que o credito agrícola, .com a garantia ou a cargo do Go-
verno, seria auxilio effi0az, para os plant&dores de café do Brazil, e 
por fórma mais consentanea com o verdadeiro conhecimento das con-
diçõe.s financeiras do producto. " 

No mesmo sentido, manifesta-.se H. V ~rmond:, num dos ultimos 
numeros do JourruaJl d' AgricuVtw1~e Tropioale, declar.ancllo-o absurdo e 
prognosticando-lhe mallogro não demora;clo, si houver de pôr-se em 
pTatica. 
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Encerrado o commentario que vem fazendo, procura o orádor en-
carar, mais de perto, os termos do convenio, de 26 de fevereiro do 
co·rrente anno. Como procederão o.s Estados á :S·Uta execução? Açam-
barcarão todo -o genero ou, apenas, intervirão para retirar parte, do 
que fôr a o.fferta? 

· No primeiro ·caso, o emprestimo de .quinze milhões, que, no ma-
ximo, produzirá i: 13.500.000 (muito menos si fallecer o endosso d1a-
U nião), depois de liqUtidadas as des-pezas, é insufficiente d:iante da 
resistencia, que mais se ha de aggravar, sabida a origem m·tificial da 
alta, dos coM·wmdJitores, seja por disporem de grandes reservas, seja 
porque se restrinja o proprio consumo por pessoa; no segundo, que 
será da sorte dos sete ou oito milhões de saccas sobresalentes, lança•das 
ao mercado, elilJ. faoo de um sta.clc visivel de perto de ·dez milhões, ' e da 
safra de quatro milhões dos mais paizes productores, retrahindo-se 
o consumo, como é inelUtctavel? 

Que .succederá? quando a outra safra sobrevier, a qual, em vir-
tude da alta (mesmo a actual), nã-o ha de ser menor, salvo se a P1·o-
videnciá nos qUJizer soccorrer, já porque :só S . Paulo prohibiu as 
novas plantações, mas ainda conta para mais de cem milhões de café-
eiras, meno·res de sete annos, que lhe sustentam a producção; já por-
que a adubação e ú melhor trato, hão de permittir obviar o esperado 
esgotamento das arvores. 

Demais, o exame ·do .quadro geral das nossas· &afras, não faz pre-
ver deérescimo na futura colheita, cuja estimativa, quanto ao orador, 
não será licito fazer, :senão em vista do ·curso favoravel ou desfavora-
vel da estação . 

Mas, deixe-se, de lado, esta face da exequibilidade do Oonvenio e, 
por hypothese, considere-se em vigo.r. Que Tesultados promanariam 
dahi? 

Antes do mais, cumpre ler um trecho de Leroy Beaulieu, mUtito 
a propositado, que congrega os ,suffragios de Ely, Souchon, Zolla, etc .. : 

"Tres circumstancias inhibem a existencia duradoura dos açam-
barcamentos e colligações de productores·: primeiro, os alto.s preços 
suscitam concurrenóas novas, quer no paiz, quer fóra delle; segundo, 
a elevação de preço restringe -o consumo•; terceiro, o que ·é de superior 
importanc:úa, a carestia do genero leva a recorrer-se a outros, que pre-
encham, mais ou menos, o mesmo fim; - é o que se chama a lei 
de substituição, a qual constitue a maior salvaguarda do consumidor." 

Furta-:se, acaso, o nosso café a taes preceitos? Já mo.strou o ora-
dor que, ao revés, todos lhe ;são, sobremodo, applicaveís; poTquantó, 
sendo o caféeiro um arbust-o vivaz, não se consegue, reduzind-o a se-
menteira, diminuir a safra de um anno para oUJtro, e a vantagem de 
não poderem surgir, de prompto, novas concurrencias, pela tarda 
evolução da planta, é contrabalançada com existirem avultadas re-
servas, visíveis e invis:i:veis, da mercadoria, e se não tratar de genero 
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imprescindível. Abra-·se a ultima edição do tratado de Economia 
Política, daquelle autor, e lá se encontrará, entre numeTo.sos exemplos 
justificativos do excerpto, o do café SU!pprido pela chicorea e feijão 
torrado ( cousa havida, ·como de grande utilidiade para as classe~ 
menos favorecidas!), para attestado da nossa inepcia, ·que sobreleva, 
indo n6s gravar com mais 6 olo um artigo, que já paga vexatorios 
impostos•; para constringirmos, talvez, até á asphyxi-a, o producto 
que, graças a condições natUJraes mais que propicias ( ausencia de mo-
lestias, maturação uniforme e grande Tendimento por pé), segundo o 
juizo insuspeito de quantos aqui vieram estudai-o, desde van Delden 
Laerne, Dafert, até ao·s ultimos missionaúos americanos, foi o unico 
em . que triumphámos (não ·se refere á borracha que é extractiva), 
irrefragavelmente, porque todos o.s mais ou se arrastam em situação 
de angustiá inenan:avel, ou vivem á sombra de excessivo proteccio-
nismo! e, assim, lhe cercearmos o dilatado consumo, a que podia . ' . as;p-naT , 

E', agora mesmo, quando se vê o Secretario da Agricultura, dos 
Estados Unidos, estranhar o colossal valor da importação de café, no 
paiz, e concitaT as novas colonias para virem .abastecer o mercado da 
metropole, esboçando, no seu relatorio, t-odo um programma de es-
forços, nest-e sentido; .quamdo nos devemos esforçai" em afastar a com-
pet-encia de nação, tão rica de capitaes quanto robust-ecida por capa-
cidade technica, cuja pujança, sem cessar, ·se accentua, ·em todos os 
d:ominios, ou matando a nossa cultura de algodão, ou roubando-nos a 
laranja para fazer della thesouro inexhaurivel, ou vencendo· a propria 
EUJropa, no que h a de mais peculiar; é, neste ·momento, que vamos 
incital-Ds a, com dobradQ affinoo, l'Otearem as· t-erras virgens de suas 
possessões ! ! 

Quem não sabe das censuras de que os brazileiros são passíveis, 
em todo o mundo, porque· mantêm exaggerados impost-os de exporta-
ção sobre a bDrracha, abusando, por tal arte, de um privilegio na'-
tural, em prejuízo da respectiva industria? e, de como, já se prepal'am, 
para a desforra, com vastíssimas plantações d·a nossa hevea f? 

Que .será do nosso proteccionismo, quando as nações- européas 
nos começarem a exigir, como o fez a Ame rica do N mie, reducções 
na:s taTÍfas, sob pena de nos onerarem o monoprolizmdo café?! Não é 
sufficiente que, para mal deste, já protejam suas colonias, dando-lhes 
ao .café sensível diminuição, nas tarifas, e que o colloquem mal, 
mesmo, em confronto com o c a cá-o e o chá!? Queremos pro-vocar-lhe-s 
desmarcadas iras? 

Não; não póde acreditar que queiram chegar a taes consequen-
cias, pois -seria futuro bem pouco auspicio.so, para um genero, que 
tem ·sid-o a base da riqueza nacional, e que, posto diminuída, nos 
ultimos tempos, sua percentagem no total da exportação, ainda, for-
ne-ce quasi 50 o lo da sua importancia! 
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Examinar&, em seguida, o orador, a acção do governo, alhures, 
afim de resolver crises semelhantes á nüssa . 

Citam-se, como exemplos typicos e abonadores do projecto dos 
tres Esta·dos ·caféeiros: o do algod:ão, nos Estados Unidos; do trigo, 
na- Russia; das passas, na Grecia, e elo café, em Java. 

Tentará mo,straT .que nenhum dos modelos se. nos ajusta á situa-
ção, e, ademais, que nenhuma das so,luçõe:s apontadas ·se accorda com 
a alvitrada em Tiaubaté . 

Principia pelo algodão. Sentem-·se, logo, sérias d'ivergencias: 1 °) 
o algodão americano é producto de planta annua; 2°) é genero im-
prescindível e, até certo ponto,. insuppl'ivel; 3°) é ma teria prima de 
fabricas colossaes, que, não r aro, gastam menos trabalhando com 
prejuizo, do ·que se conservando paradas; 4°) o stock mundial era 
insignificante, diante das necessidades do consumo; 5°) no proprio 
paiz, o consumo de algodão avrulta, de tal ·SO'rte, que nelle se colloca a 
mór porção das colheitas. 

, Admitticlo que- houvesse analogia entre os clous productos, não 
prevaleceria o paradigma invo·cado, porque os lavradores fizeram o 
açambarcamento com economias suas, na maior parte; limitando-se o 
Governo a lhes f acilitar o credito agrícola, .~em que dahi proviesse 
onus permanente paTa o producto a ser exportado, que é o que aqui 
se pretende. AiFda assim, que occorreu, em virtude disso? Narra-o a 
AtLgerrveine Zeíi,~mg, de Munich, no seu numero· de 6 de janeiro, 
deste anno: 

"Tambem, no anno passado, foi a especulação o facto·r determi-
nante dos preços, e foram os planbooo1·es norte-:amiericamol'!, que, tendo 
adquirido, com. os preços fa;vo raAie~s do algodfio, em arl!I'Vo~ antl.erio?·e'(;, 
fort.isosrimos capit'ae.~, e se const1)htiik nwrna exc'ellente organ~z·ação, S'e 
Mharam:, en.tão, hab1:Zitados a clif;cH•, sohemnamerite, p(J/{"(L o grosso de 
suas colhJeiiYJJ,s, os Plreç'os aos cornu1n.idores . Comprovado se acha isto, 
pelo augmento enorme verificado , graças a pesquizas sérias do gover-
no norte-americano, no valor intrínseco do.s terreno·s, occupados por 
plantações de algodão, montando, nos ultimos cinco annos, a 460 
milhões de dbllar&, e, aind:a mais, pelo facto ele ter augmentado o nu-
mero de bancos agrícolas, com capital maximo de 2. 000 dollars, na 
zona algodoeira dü sul dos Estados Unidos, ele 633, no mesmo. ,pe- . 
rio do. E taes foram os resultados da cultura elo algodão que, nos 
E staclo·s algodoeiros, foi observado, sómente no anno passadü, um 
accrescimo de 23 o lo nos depüsitos feitos em bancos, .contra a média de 
13 1/2 o lo, que accusa toda a Republica N arte-Americana! 

"O resultado da colheita, no anno ultimo ( 1904,.5), foi represen-
tado por 13 1/2 milh,ões de faTdos (de 500 libras ou 250 kg-.), e esta 
colheita colossal, não conhecida até hoje, opprimiu sobremodo o mer-
cado, justamente, em principio ele 1905_, quando se realizou o projecto 
grandioso dos plantadores ,norte-america.nos - de retirarem do mer-
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cad•o 2 milhões de faTdo.s ( 500 milhões de kilogrammas), com o fim 
de produzir-se alta nos preços. O effclitó, esp1emtlJo d'est.a ope1·açíio, foi, 
apparentiemente, neg,atriv.o, nos prim,eiros quat'f'lo mezes JJe 1905, ~st'O' é, 
as mellvor.as de preço foram insensiveil'!, por se <acharem sUJspensos 
aquelles 2 milhões de fardos, como um gladio de Damocles, sobre o 
mercado, e por não acreditar, absolutamente, Q consumo mundial, na 
possibilidade dos plantadores norte-americano•s, por si.t sós, serem ca-
pazes de manter Tetirado do mercado, d11-rante tempo muito longo, 
aquelle qnantutm gigantesco cl.e ·algodão. 

"0\s c'On~'li!n·uidorrJs tinha:m., em g1e1·al, a filrme con.v~cçíio de qu-e, 
mrois o.edo 01L maiis l1artlJe, h!avia ele falharr o plano e i/Ja,r-se um krack 
fter1+ivel, limitando-l$e, por isso, a comp1'0lr, apeinas, o algodíió, est1·icta-
n1;ente, inilrispens!JJVi<3U, nos pTÚnei·ro'6 rrioe~es . 

"Foi· auxiliada, ainda, esta tactica por circuiares e noticias, espa-
lhadas em jornaes, que prophetizavam, como imminente, um verdadeiro 
diluvio de algodão, ·a preços baixos de tres pene-e (poT libra Middling, 
Liverpool), para o meia do do anuo. 

"Ao contTario disto, porém, moviam-se os preços, de janeiro a 
abril, entre 3 e 3 3/4 pen\ce, subindo depois a 4 e 4 1/8, e quando se 
comprehendeu, afinal, acharem-se seguramente retidos os taes afama-
dos dous m'ilhões, e qul8 não fazi am elles pressão ao mercado, e se-rem 
drwvidol'3al'3 aiS esperanças para a nova colhe·it.a, iniciou-se forte tendencia 
para a alta, ·que, em menos de dous me-zes, elev-ou o preço de 4 a 5 3/4, 
em julho, e a 6 e mais, dahi por diante, até ao fim do anno, intei'rom-
pida, sómente, em outubro, por passageira e pequena baixa . 

"Arinda assim, es6e 'livel de p1·eço não é tão a.zto qtóe rassa 1'estrin-
gi?· o coms1~,mo de alg.odâJ,o, e jus'tifric:a-&e, tanvb'eml,-pe'Za coll~eif:a, p'l'esen-
temente, e.~yi,eroJtlJa de 10 1/2 milhões 'r1e fardos, con)t11a a I'J1Wl o consumo 
não tem stock de mario1· imp.ortanda, pr.ecizan.do de qu'aersqtlier excessos 
existentes." 

Donde se conclúe, que : o Governo nã-o teve acção directa no nego-
cio; QS plantadores especularam, principalmente, com recursos pro-
prios, medimí.te perfeita organização associativa; a despeito da natu-
reza especial do producto, que serve de materia prima a. grandes esta-
belecimentos industriaes, alguns dos quaes, nos annos precedentes, hou-
veTam de parar pela sua escassez e de não haver stoclc, os preços leva-
ram mezes pa:ra se elevar a livel, não acima do compatível com o con-
sumo moral, e só .se alçaram, depois ele má perspectiva da safra por-
vindoura; os pre~o.s Sfi ;rp.antiveram elevad'os, com pequenas intermit-
tencias, porque a nova safra, _foi effectivamente, reduzida. Em taes 
circumstancias, ous•a o orador indagar: ha paridade possível entTe os 
dous casos? 

Em qualquer hypothese, convém salientar que a brilhante_ opera-
ção teve seu reverso·, pois não se queda.ram as nações européas, ex-plora-
das pelos americanos, em immobilidade; tl·ataram, sem demora, de f o-
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mentar a cultura algodoeira, nas colonias e em todo o mundo, a cujo 
fim organizaram congressos e sociedades especiaes, .que já vão carean-
do bons fructos; ·sem falar do conseguinte augmento de producção, na 
India, no Egypto e, até no Brazil ! 

A crise do trigo na Russia, não supporta o .menor cotejo COJp. a do 
café, .senão no facto da superproducção . 

E' de mencionar que, na França, .se deu phenomeno ·simHar, e não 
consta, .ao orador, que o governo se houvesse proposto á tutela dos agri-
oulto<res, para lhes minorar a afflicção . Entretanto, sel-o-ia, relativa-
mente, facil; porque, existindo tarifas protectoras, a simples prohibi-
ção de plantações, acima de certo oonflingente, sanaria o mal. 

O Tegimen político da Russia era .mais propicio á aventura, e, por 
motivos especiaes, logrou ella feliz tel'mo. 

Mas, todos conhecem o kraok estrondoso do corner do trigo, de 
1898, em Chicago; e, não fôra a diminuição das exportações america-
nas deste producto, por effeito de consumo proprio, de maior a maior, 
e a foi"tuna propicia, igual sorte aguardal'a o da Russia . 

Demais, não colhe o exemplo por .se não haver tido a pretenção 
de manter um preço mínimo, durante annos, para o trigo e, sim, evitai·, 
sómente, grande prejuízo, numa safra, sem que viesse a pes-ar sobre as 
futuras nenhlmn _encargo novo . 

. Quanto ás passa.s, a imitar a lição, deveria o Governo br.azileiro 
procurar um syndicato, e vender-lhe toda a no·ssa producção de café, 
a preço r;emunerad'or . .Se, num paiz deinocratioo, tal fosse licito e de-
cente, convinha chamar os detentores dos actuaes ,stock.s, que são os que 
mais hão de ganhar com o projectada valorização, e dizer-lh.es : "O go-
verno dá-lhes a certeza de não ·Se plantar mais café, e outras tantas 
garantias; o.s .senhores obrigam-se a ·comprar ü genero nacional, por 
preço que remunere!" Não faltaria, talvez, quem quizesse e ficava-se 
livre da especulação dos que, melhor, a podem tentar. Quão triste é 
tocar nisso, ao recordar-se o -orador do dito de Bryce: "Está verificado, 
pela observação dos phenomenos .sociaes, que a interferenéia do go-
verno mais vezes prejudica .que beneficia. " 

Por ultimo, ha engano, com Telação a-o café de Java: o gove1·no 
hollandez é grande plantador, mas não se occupa da parte commercial 
do producto; ·consigna-o to·d:o a uma companhia, muito· importante, a 
l ·:r'tederlandsche Marv.we·l Matâschappij, que o vende, conforme melhor 
lhe parece. Está claro que, não se achando o Govemo urgid-o por falta 
de recursos, nem .sendo exaggeTada -a quantidade das safras, a compa-
nhia espel'a boa perspectiva, para pôr em lé ilão o genero. Mas não 
se sabe de plantador europeu, em J ava, que recebesse, do governo, o 
valor da colheita, a dado preço, para depois se sujeitar este aos azares 
do amanhã, nem, muito menos, que, se pr-ohibissem plantações novas, 
ao cont'rario, o governo é que restringe as suas, para favonear a exis-
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tencia de particulares. O imposto de exportação, nas colonias hollan-
dezas, é meTamente, fiscal (1 °[ 0 ). 

Passando a outra ordem de factos, observa o orador que uma crise 
que nos poderia fornecer profícuos ensinamentos, er a a do chá-, em 
Ceylão, sobre a qual já se externou. Gomo agiu o governo, no caso? 

'Ded·icou todas as .suas energias · á propaganda do artigo, no- estrangeiro, 
para o que ereou o cess - ~ela de 0,6 °[ 0~ na exportação, in arder that ·the 
proc~ed.s of wch du,ty rd.ay be cVevotecl to iru:re-asing the r:vnsu.mp·tion of 
Ceylon tea in foreign lané!Js, e mandou proceder a estudos de. novas cul-
turas, capazes de ser acclimada:s na ·colonia. Dahi, resultou não pe-
queno alargamento de consumo do chá nos Estad:os Unidos, Australia, 
Canadá, etc ., e dahi nasceram as grandes plantações de cautchú, hoje, 
existentes na ilha. Por seu turno, a Plante1·' s Assodution resolvia di-
minuir, por consenso gerai, a progressão em que iam as culturas de 
chá, de mod·o a acompanhar-se a do consumo; mas, sem determinar 
grande elevação de preço.s. O chá subiu, como disse, de 0,64 d. por 
libra, em tres annos, OUJ cerca de 10 °[ 0 • A parte commercial ficou a 
cargo dos pro-prios plantadores, que, a principio, se colligaram para 
resistir á baixa; a qual só qedeu, effectivamente, pelas causas naturae.s, 
já assignaladas. 

Em summa que, de quanto conhece sobre crises dessa natureza, 
infere a certeza de ser o systema empregado, para sua solução, pela 
Companhia das Indias Orientaes, tão celebre pelas guerras que sus-
tentou; q:uanto pel.a importancia commercial que grangeou, o menos 
digno de imitação ; e, no entanto, parece haver sido nelle calcado o 
plano de Taubaté, a despeito do máo exito daquella. 

Dispensa-se de proseguir, poTque a analyse feita prova, exuberan-
temente, que tal plano não corresponde ás justas aspirações da Agri-
cultura nacional, nem está de a-ccôrdo com os -são•s princípios eco-
nonticos . Já, na velha Inglaterra, desde 1822, se havia, em crise, como 
a nossa resultante de perturbações monetarias, chegado á co-nclusão da 
inutilidade dos meios artificiaes, para manter certo livel de preços: 

_ "TJV,e ?'u.ino·wsly low pr~ce dj agrimt.ltu.ral p,1·odJwce dannot be asc?·i-
bed to any deficliency in Bhe probectfing power o f the 'l'aw . P1·otection 
eannot be car1·ied fu.rthe1· than mJO'Ivopoly ." 

· (Relatorio da commissão de inquerito á CamaJ.·a dos Communs. ) 
Antes de ultimar a fastidiosa oração, permitta-se enumerm· as me-

didas que julga instantes em prol da lavoura, por parte do GoveTno 
Federal e dos E-stados, nas espheras respectivas; afim de que se não 
julgue, pela citação feita de Bryce, que acha inefficiente a acção go-
vernativa, no· domínio economico. Como, na· terra classica do lat"ssez 
faire, quer que os nossos governes se occupem de assumptos compatíveis 
com a sua condição e não que se arrojem a operações commerciaes 
aleatorias, cujos prejuízos sobrecanegam as gerações futur.as. 
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Quer a estabilidade d'a nossa moeda; o credito agrícola, liberaliza-
do a todos os agriculto·res; as estatísticas de' producção e consumo, re-
ferentes ao mundo inteiro, dadas a conhecer-lhes, com utei.s e sugges-
tivas ·conclusões; a nossa economia rural, estudada e. conhecida; quer 
que se promo;va a associação dos lavradores, para produzirem melhor 
e venderem com mais· lucro; que se propague, séria e systematicamente, 
o 1:11so do nosso café, entre os povos estrangeiros; que se procure, poT 
todos os meios, .diminuir-lhe o custo de producção; que se introduzam 
novas culturas e bons processos de trabalho; que se forneçam bTaços 
ás plantações, em favoraveis condições; .que se ponha o lavrador a 
par da sua verd:adeira situação, não só em confronto com os concur-
rentes de outros lagares, como tambem diante elas exigencias dos con-
sumidoTes. 

Muito haveria respigar neste teTreno; o orado·r, pül'ém, aguard·a 
momento mais opportuno, para examinaT outras medidas, cuja adopção 
tambem reputa ele necessidade immediata. · 

Ao terminar, atre;ve-se a dizer que sabe quão ocio,so é desvanecer 
chimeras, para quem prefere viver 
t~~i~~·~~;;~>:~-· 

. . . plw qwe co11./tent darus son e.rréwr pro f onde. 

Mas todos conhecem a historia do clio de Oesopo, que largou a presa ao 
encalço da .sombra. Liinita-se o orador a vaticinar que, comnosco, se 
ha de verificar, ainda uma vez, a moralidade desta fabula; pois, não 
nos restará d;o Convenio de 'Daubaté, porventura applicado, senão a 
sombra vã de uma miTagern, que nos haverá feito perder o melhor dos 
·apanagios economicos: a supremacia do nosso café, sobre seus variados 
competidores . . 

(Muito bem; m~J.iio bem. O o1·ador é felvcitaã.o rjelo,s Deputados 
p·re'sentes . ) 

São suceessiv.amente postos a votos e approvados em 2a discussão 
os seguintes artigos do projecto : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art . 1. o E'· appr9vado o convenio Tealizado em 26 de feverei-ro 

do corrente anno pelos presidentes dos Estados de S . Paulo, Rio de 
J anéro e Minas Gemes, com a;s modificações 

Votação constantes do accôrdo firmado pelos mesmos pre-
.sidentes em 4 ele julho elo mesmo aimo. 

Exclue-se desta approvação a clausula referente á caixa de emis-
são ouro e conversão, cuja Cl·eação fica dependente ele resolução do 
Congresso Nacional. · 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr . Barros Franc-o• Junior - Sr . Presidente, peço a V: Ex . 
que consulte ·a Camara si concede dispensa de interstício para que o 
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projecto n. 59, de 1906, que acaba de set approvado em 2a discussão, 
figure na ordem do dia de amanhã. 

Consultada, a Üamara concede a dispensa pedida. 
,o Sr. Pres:itdente - O projecto entrará na ordem do dia de 

amanhã. 

SESSÃO DE 21 D.E JULHO 

O Sr. Barbosa Lima (*) -- Sr. Presidente, melhor do que uma 
simples emenda de · o1•çamento, medida- de caracter transito rio corres-

pondente ao que caracteriza as leis amnuas, affir-
Ja disc. ma-se desta vez, ao meu ver, como inicio de uma 

noya política, a doutrina da · valorização, pela 
acção dos poderes publicas, dos diversos productos que no commercio 
não lograram, pelo imperio das leis economicas, preços sufficientemente 
remuneradores, de accôrdo com as ambições e os propositos de ·quantos 
se envolvem nesse gehero de acti vida de. 

Quando, o anuo passwdo, quasi ao terminar a discussão dos orça-
mentos, foi apl'esentada emenda, subscripta principalmente peJo ope-
roso representante do Estado de S. Paulo, cuja falta todos lamenta.-
mos neste recinto, o distinctissimo Sr. Oandido Rodrigues. ( m1~itos 
apoiados) em homenagem á sineeridade de esforços, á sisudez e com-
petencia desse benemerito patrício, eu me ahstive de formulru• as mi-
nhas objeeções á solução que tanto encantava o espírito do meu digno 
eonterraneo. 

Limitei-me, Sr. Presidente, nessa occ8..sião, a fazer uma declara-
ção de voto em que, de modo mais resumido, deixava entrever, com 
a timidez que o c~so impunha, o meu formal dissídio em relação ás dou-
trin·as victoriosas naquella emenda. 

Dahi por deaute, ainda mais do que anteriorme11te, Sr. Presidente, 
eu me entreguei com o maior devotamento, com o maior carinho, á 
meditação deste importantíssimo assumpto. 

Certamente eu não me lisongeava com a possibilidade de supprir 
por meditações theoricas, calcadas sobre dados ordinarios, as deficien-
cias oriundas da minha situação pessoal, alheio como sou á actividade 
agricola, aos .segredos da competoncia mercantil, einfim, a todos estes 
meanchos que constituem o labyrintho onde. se perdem os profissionaes 
mais competentes neste gene110 da actividade. · 

Acompanhando, entretanto, bem de perto, o mais que me era pos-
sível, o desdobrar desta apaixonada discussão, sem o proposito de me 
deixar irreductivelmente ancorado na impossibilidade que a estructma 

( •) Esrte discurso l'lão foi revisto ~lo orador. 
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ferrea de uma doutrina creasse para o meu raciocínio, dispuz-me, to-
mado do sincero desejo de ir ao encontro das difficuldades de que se 
veem cercados os lavi,adores brazileiros, ao menos não crear maiores 
embaraços por um espirito que pudesse _ser acoimado de extremo secta-
rismo, mas, todavia sem abdicar da faculdade que aos meus olhos to-
mava a figura de um dever parlamentar, qual a de expôr as razões 
por que não me pude convencer da efficacia d~ssas soluções. 

De alguns annos a esta parte, Sr. Presidente., a corrente que se 
divisa com facilidade no mundo politico brazileiro, arrastando-nos 
para o estado-provide11Ci a_, tem-se transformado em uma caudal impe-
tuosa ; vne a·rrastando os melhores espil'itos, aluindo os alicerces das 
manifestações publicas dos estadistas que, com maior reponsahilidade 
no nosso paiz, se têm pronunciado contra essa supersticiosa omnipoten-
cia e omnisciencia do Estado. 

I,i em l~m autor, dos muitos que fui ohrigf!do a compulsar, sobre 
casos. analogos áqúeHe qne se debate hoje, que em outros paizes a 
mesma preoccupação se apoderou dos espíritos, ao ponto d€ merecel' 
desse autor a denominação de Y iihriengs fcmatwrntLs -- o fanatismo 
da valorização, a crença de que é possivel reconhecer no Governo, nos 
seus agenies) capacidade para, . por meio ele medidas legislativas, pela 
interv.p.nção officia l, cm··ar o máo estar, a molestia, a crise· em que se 
debate, ora a lavoura, or a o .commercio, ora a industria. 

Parece ter obedeciào a esta corrente o .chamado Oonvenio de Tau-
baté. 

Não acredite V: Ex., Sr. Presidente, gue esteja nas dobras do meu 
peilsamento a menor intenção de desconhecer o profundo patriotismo 
que levou os chefes dos tres :Estados que, para esse fim se feder aram 
em Taubaté, a cuidar, a idéar um mecanismo para a intervenção dos 
:Estados, combinado par a ir ao encontro das reclamações, das queixas, 
elos clamor~s que, já no auge elo desespero, chegam aos nossos ouvidos, 
partidos das fazendas, dos campos, dos caf0zaes, emfim, de uma g;ranqe 
pa:rte do nosso formo.so paiz, onde -se trabalha a terra e se pede ao labor 
honesto a justa remuneraç.ão. 

O convenio, porém, seguiu, desde que foi assignado até hoje, uma 
marcha, cujas 11hases distinctas, sinão contradictorias, se podem bem_ 
assignalar. 

P rimeiro, Sr . Presidente, affirmou-se que se pretendia demon-
strar, em um debate ardente, caloroso, apaixonado, pela imprensa desta 
Capital e de alguns Es.taclos, que a questão da valorização do café so 
prendia de modo intimo a esse outro problema bem mais formidavel, 
o da rtemodela,ção do nosso mecanismo monetario. De tal maneira affir-
mou-se esta intima dependencia que diziam que cortar o cordão qüe 
ligava as duas questões era sacrificar qualquer dellas. 
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Cuidou-se de uma convocRJção extnwrclinaria do Congresso; a 
questão il:npunha-se com tamanho caracter de urgencia que era indis-
pensavel 11ão esperar pela reunião •elo Pa1·lamento na época normal. 

O Srt. DAviD CAMPISTA -- Tão urgente como o Cochgo Civil, que 
determinou uma convocação extraordinaria do Congresso, ou menos 
urgente porque não se convocou. (Trocam-se muitos apar·tes.) 

O SR. BARBOSA LIMA - Não estou censurando os governos dos 
Estados. 

O SR. D:&vm CAMI:ISTA - Mas, V. Ex. ha de se lembrar do pare-
cer em que eu disse que as questões J?Odiam se separar para a sutt; mar-
cha aqui no Congresso, mas que a sóluc;;ão · dadfl. a uma affecta a outra. 

O SR. BARBOSA Lnu - Chegarei a este ponto, quando mais não 
fosse, além do dever de logica, pela sincera homenagem que costumo 
render á cornpetencia e sincerida-de que transluzem dos trabalhos do 
meu digno collega. 

Estou recapitulando por emquanto; não estou fazendo commen-
tarios. 

Não quero dizer que os presidentes dos tres Estados tivessem 
agido mal em pretender esta convocação extraordinaria. 

Ao contrario; dado o precedente que recorda o meu illustre col- · 
lega, relator do parecer, parece que nada mais natural que se provoca:r 
a reunião extraordinaria do Congresso. 

Sómente pareceu-me que ainda ahi translnzia, de modo inequí-
voco, a ere:g.ça que eu me permittirei chamar supersticiosa, de que o 
remedio podia ser instantaneo, de ·que a convocação immediata iria 
trazer allivio immediato para o doente. 

De modo que a não convocação (agora pelo lado inverso) sig11ifica 
um grave prejuízo que se infligiu a essa parte da lavoura empenhada 
na approvação do convenio. Entretanto, a convocação permittiu que 
os mesmos autores do convenio trouxessem um additamento que modi-
ficou profundamente o p1·imitivo art. 1°. 

Ma~ não foi a falta de convocação extraordinaria que conduziu 
os signataTios do Convenio de Taubaté a substituir o primeiro artigo. 

O SR. BARROS FRANCO JuNIOR- As circumstan<Jias os obrigaram 
a fazer. J\:fas não quer dizer com isso que os prejuízos resultantes da 
não conYocação tivessem sído enormes; pelo contrario ... 

O SR. BARBOSA LIMA - .Sr. Presidente, vinha eu dizendo que o 
que se entendia de mod-o energico, o que resultava de modo mais apai-
xonado ao debate travado na imprensa, no jornalismo desta Capital 
e nos visinhos Estados. Era a affirmação de que o convenio era um 
monolitho .C rigo) ; era uma peça inteiriça: solidamente vertebrada, de 
modo a não comportaT uma divisão que ao menos implicitamente con-
sente na possibilidade - admittamol-a sinão theorica ao menos xegi-
mental e legislativa - de acceitar-se um projecto e rejeitar-se outro ... 



Acce.itava-se o convenio no seu todo, respeitando-lhe a estructura, com 
que o modelaram os tres ,signatarios desse accôrdo, ou rejeitava-se o 
convenio, ou fill'almente emendava-se neste ou naquelle ponto. A que 
chegamos na ho1;a presente? A dous projectos púfeitamente desarti-
culados: um, relativo á valorização do café; outro, relativo á valori-
zação, ou desvalorização, conforme o ponto de vista da moecl'a em que 
nos collocamo-s. 

O Srt. BARROS FRANCO JUNIOR - Y alorização ahi é no sentido 
de estabilização. 

O Sn. DAVID CAMPISTA - Em .sentido pejorativo, valorização do 
café quer d izer - plantadores de café. 

Devo dizer mesmo no ~entido pejor'ativo e 9fficial, porque o rela-
taria do l\finistro . da Fazenda só falla em valorização. 

O Sn .. ·PAULA RAMOS - O t.crmo é official. 
O SR. DAviD CAMPISTA - Official e scientifico. 
O Sr:. BARBOSA Lll\l:A - Sr. President<:, co-mecei manifestandci de 

modo bem clal'O o meu respeito systematico para com a lavoura. O meu 
cóllega e~tii v~ndo nas minhas palavras um eolorido que ellas não teem. 
(H a aparteiS.) 

.Sr. Presidente, quem foi que propoz que a Commissão de Finanças 
todos os sabba;dos publicasse uma relação da qual se deprehendesse o 
augmento de despeza; originado por projectos tendentes a favorecer esta 
ou aquella classe de -orçamentivortos? Eu! 

O SR. DAviD CAMPISTA - E' inutil, porque cada Deputado tem 
que saber as leis que vota augmentando a despeza publica. 

O SR. BARBOSA I,IllfA - Não é tão inutil assim, porque nep1 todos 
os Depui.ados se podem dedicar a este trabalhÕ mecanico de saberem a 
quanto sobem os projectos augmentativos da despeza. · 

Mas, inutil ou não, o que é facto é que eu venho ha muito tempo 
protes,taTtqo contra este augmento da despe:r,a publica. 

O Sn. DAviD CAMPISTA - Oomo eu ]Ja muito venho systematica-
mente votando contra esses augmentos. 

O S1t. BARBOSA LIMA - Maior é minha alegr-ia, porque nós dona 
estamos de intei110 a;ccôrdo nesse ponto. 

O Sn. DAviD CAMPISTA - O Congresso não tem fei,to causa al-
guma pela l avoura. (A.parte1s.) __ 

O SR: BARBOS.A LIMA - Sr. Presidente, nós estamos l aborando 
em um grande equivoco, por isso 11ãü quero que se supponha que rião 
desejo que não se faça alguma cousa pela lavom·a, e em fav-or da la-
voura ... (T1~ocam-&e tapartes entre os Srs. Dav~d· G'f]rmpista, Pau'la 
Ramas e otdros. O 81·. P1·esidente, f.azendo soar os ty1npa?W1S, reclam.a 
attenção.) 

Sr. Presidente, o projecto qne approva o Convenio .de Taubaté 
passou na 2n ·discussão apenas com duas ou tres observações de alguns 
dignos collegas. 
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O , Sr~. RoDRIGUES PEIXOTo ·-- Fui ohtigado a interromper o meu 
discurso. 

O SR. BARBOSA LIMA - Para quando? 
O SR. RoDRIGUES PEIXOTo ···- Talvez para hoje mesmo. 
O Sn. BARBOSA LIMA - Então folgarei muito, porque assim terei 

o prazer de ouril-o; peço desculpa do engano em que laborei. 
Na terceira discussão, Sr. Presidente, eu, que não tinha tomado 

paTte na segunda discussão do convenio, estou expondo os motivos 
pelos quaes, devido á minha deficiencia intellectual ( nfio apoiados), 
não me convenci da ex·cellencia da solução dada a esse problema, e vejo 
que ·estou cançando um - como direi?. . . Estou, Sr. Presidente, a 
catar os vocabulos com o maior cuidado para não melindrar a quem 
quer que -tenha, como eu tenho, o mais legitimo interesse pelos interes-
ses respeítabilissimos da lavoura ( apa·rteJS), Tesneitando apartes e 
observa<,;ões, que, máo grado os muitos erros que eu possa ter com-
mettido no desdobrar da minha actividade parlamentar inunediata, e 
directamente não attinge tanto assim a minha obscura pessoa, porque 
eu tenho sido constantemente, frequentemente, um inimigo do baby-
lonismo em materia da decretação da despeza publica. 

Estou fre-quentemente aqui na attitude antipathica 'de quem pede 
verificação de votação a todo momento, de quem protesta a titulo de _ 
encaminhar a votação, contra os augmentos de despeza, contra. as pen-
sões, contra a relevação de prescripção, contra a contagem do tempo 
pelo dobro ... 

O SR. DAVID CAMPISTA- Contra as amnistias, funcção principal 
do Congresso N acionai. 

O SR. BARBOSA LIMA - A ultima amnistia não me consta que. 
tenha trazido augmento de despeza. 

O SR. DAVID CAM'PISTA - Tem creado quadros extraordinarios. 
(H a outro.s apa1•tes. ) 

O SR. BARBOSA LIMA- Isso só poderá contribuir para eu cançar 
ainda mais a attenção da Oamara d:as Deputados. O meu esforço con-
stante e circumscrever as minhas consideTaçõeH ao caso concreto, e as 
observações que à meu discurso desperta, por parte do honrado relator . 
do parecer, me levarão para muito longe . 

O SR . DAVID CAMPISTA ,- E' porque realmente não comprehendo 
bem como se possa fazer opposição a um convenio realizado pelos pre-
sidentes de tres grandes Estados, convenio que é submettid-o a-o Con-
gresso por simples formalidade e em que não pedem o menor sacrificio 
á União ... 

O SR. BARBOSA Ln.u - Então é sruperfluo. 
O SR. ALBERTO SARMENTO - Acho que é . ( Troc·alm-se 1'1'11Uito3 

apartes.) 
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O SR. BARBOSA LIMA - O amigo ela lavoura dó café, no tocante á 
rapidez com que devem ser postas em pratica as medidas consubstan-
ciadas no Convenio, o amigo sou eu que entendo que não temos .que nos 
pronunciar sobre elle, e não aqueUes que, provocando o pronunciamento 
do Congresso, teem por isso mesmo provocad'o a discussão. 

O SR. DAVID CAMPISTA- E' a -Constituição que estabelece esta 
fórmula. E' uma inutilidade, reconheço; mas está na Constituição . 

O SR . BARBOSA Lnu - Perd'Ôe V. Ex. a minha heresia: não en-
xergo na Constituição sinão o contrm·io. Quem me dá razão nesse 
modo de vêr é o Convenio de Taubaté no ultimo item: 

"Art. 15. O presente Convenio vigorará desde a data de sua ap-
provação pelo Presidente d·a Repub1ica, nos termos do n. 16 do art. 48 
da Constituição". 

O SR. DAviD CAMPISTA - A Constituição diz - nos termos do 
artigo tal-; quer dizer: o Presidente da Republica é 'O uni0o a quem 
se -submette o Convenio . 

O SR . BARBOSA LIMA - V. Ex. vê como é deplora vel a minha 
ceg11eira! Trata-se de um caso transparente, ·i-nsignificante, e para 
mim é· tamanho. que estou aqmi a tactear, ·como um c§go, no meio . do 
VOZeal' ! 

T;0davia não diminuirei o carinho com que estou discutindo o pro-
blema que entende com os interesses da lavoura. 

O SR . CARLos PEIXOTO FILHO - Peço ao meu honrado collega que . 
me dê licença para um aparte. 

O SR. BARBOSA LIMA - Ouço ao nobre Deputado sempre com 
muito prazer. 

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Muito obrigado. 
O additamento do Convenio alterou essa disposição. 
O SR. BARBOSA LIMA - Diz o nobr,e Deputado ... 
O SR. CARLos PEIXOTO FILHO - Que o ultimo artigo do addita-

men to altero UI essa disposição que V. Ex. acaba de ler. 
O SR. B-ARBOSA LIMA - Tenho em mãos o Convenio, que diz o 

seguinte no ultimo artigo do additamento : 
"0 presente Convenio vigorará desde a data da -sua approvação, 

nos termos . elo n. 16 do art. 48 da Constituição Federal." 
O SR. CARLOs PEIXOTO · FILHO - Sem mais referencia ao Presi-

dente ·da Republica . . (R'a ont1·os ,apartes.) 
O SR. BARBOSA LIMA - Si V:V. EEx . me dão licença, conti-

nuarei. 
O SR . CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu pedi permissão a V. Ex. 

para interromper o seu discurso. 
O SR. BARBOSA Lnu - Já disse ao nqbre Deputado que o ouço 

·sempre com muito prazer. Depois os apartes de V. Ex. são tão claros, 
tão suggestivos, que abrem mesmo ás vezes novos caminhos para a dis-
cussão. (A poúvdos. ) 
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Ü SR. CARLos PEIXOTO frLHO ~Mais uma vez mUJÍto obrigado ao 
nobre Deputado por esta gener.osid-ade. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas' o additamento invoca mesmo o § 16, 
do art. 48 . 

O SR. DAviD CAMPISTA dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA - Sr . Presidente, estamos neste circulo de 

raio cada vez menor, gravitando em sentido inverso em uma espiral 
para um ponto que é ·o art. 48, § 16 . 

Esse é o art. 48? E' o que capitula as attribuições do Chefe do 
Poder Executivo, do Presidente ·da Republica . 

Ha algum artigo na Constituição que se refira á intervenção elo 
Poder Legislativo ao conhecimento ele ajustes ou convenções celebrados 
entre E stados ? E' o art. 34 . 

Não .se referiram os signatarios do Convenio a este artigo e man-
daram para o art. 48 .que se refere ás attribuições privativas do Poder 
Executivo? E porque - mais ainda - mandando o Chefe do Poder 
Executivo o Convenio ao Congresso N acionai não o fez sinão porque 
especificad:amente observou, ele accôrdo com todos os .que applauden~ 
esta medida que era a celebre questão da Oaixa de Conversão, o pro-
blema da remodelação elo nosso apparelho monetario que exige a ap-
provação do Congresso? · 

Depois que este problema monetario passou a ser um outro pro-
jecto que não está em discussão no momento, o que está em discussão 
podia ser ... · 

O SR . CARLOS PEIXOTO FILJIO dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA - Mas o Presidente d·a Republica não en-

tendeu assim tambem em relação ao caso de Matto Grosso e nós, com 
aquelle tacto com que desempenhou a sua missão a benemerita Commis-
são de Constituição e Justiça. lhe mandamos dizer : "V. Ex. entende 
errado; a solução que nos está sup;gerindo não é verdadeira." 

Voltando ainda ao 'de rrveritis da questão, tanto mais é razoavel 
esse nosso modo de vêr quanto tenho ouvido· dizer .que em relaçã·o a 
esta part~ o Presidente da Republica não negaria o seu àssentimento. 
(H a muitos aparteis . ) 

Senhores, o Sr.· Presidente ela Republica falla no declinio da 
crise do café, como nisto fali a o eminente Sr. Antonio Prado . 

O Sr . Antonio Prado, em notavel entrevista que concedeu ao 
Jm"iial 'do C.omJme1~dio em setembro do anuo passado, condemnava as 
medidas consubstancia:das neste Convenio e dizia que . . . 

UM SR. DEPUTADO - O Oonvenio não existia. 
O SR. BARBOSA LIMA - Perdão: as medidas já então apontadas 

como devendo ser consubstanciadas em Convenio, eram oriund'·as de 
projectos Cecilianos. 

UM SR, DEPUTADO- Não fallava em cambio. 
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O SR. BARBOSA LIMA - Mas em valorização; elle condemnava a 
valorização por taes processos. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex . que me mande um exemplar dá 
Constituição, porque, apezar de toda a minha sincerf!- boa vontade 
para com a lavoura nacional, não posso deixar de versar esta questão 
preliminar, e que nós teríamos cHrtamente resolvido com mais segu-
rança si tivessemos ·querido - e provocárei a Oamara a dizer si que1· 
ou não - que a benemerita Oommissão de Oonstitttição e Justiça 
dissesse sobre o caso, como que a competentissima Oommissão de Agri-
cultura se ·declara-sse sobre ·a conveniencia e a efficacia d:as medidas 
propostas no Oonvenio a titulo de remedio á crise em .que se debate 
uma parte da agricultura brazileira . 

O SR. BARRos FRANco JuNIOR- E, emquanto isto, a lavoura v.ae 
tendo um prejuízo diario <ie centenas de contos de réis! 

Desde o dia 1 até hontem perdeu já pam mais de dous mil 
contos ... 

O SR. HARBOSA LIMA - De modo que o collega entende que o 
Poder Legislativo deve ser botica de remedios instantaneos, só ope-
rando por sangrias ou sina pismos. . . E' immedia to ... 

O SR. BARROS FRANco JUNIOR - Não ·deve se1·, mas deve attender 
a casos especiaes, e este é um delles. 

O SR. BARBOSA LIMA - O meio de attender é discutir a efficacia 
das providenciâs, esmerilhar-lhe os effeitos . 

Estou constantemente a ouvir que ·apertamos a corda ao pescoço 
da lavoura de café. Eu contesto: podemos estar apertand:o a cerda ao 
pescOGO de um certo nUJmero de lavradores de café - venhamos á ques-
tão clara:me.nte . 

UM SR. DEPUTADO - Da lavoma do café do Brazil em sua' quasi 
unanimidade. (H a rmuitos aparte-s. ) 

O S:R. BARBOSA LIMA - Sei que sou um ignorante, com o direito 
de dizer o que penso; sei que aquelles que estão com as suas fazend:as 
hypothecad:as em condiGões deploraveis é que não podem consentir 
que o representante da Nação use de seu diTei to, dando a sua opinião, 
tão respeitavel qUJanto a que mais o for (mu1ito bem), sobre um as--
sumpto para o qual, poderá não ter competencia ( niio apoiados), ma_s 
em relação ao qual tem os mesmos intuitos que animam os honrados 
collegas. (Muito bem.) 

Si eu fosse um estreito obstruccionista, teria na 2a discussão atro-
pela-do o debate, servindo-me de todas as demoras regimentaes, que a 
ta.ctica das assembléas ensina ao mais peco dos parlamentares. 

UM SR . DEPUTADO - Isto não ficava bem a V. Ex. 
O S1~ . BARBOSA LIMA - Sr. Presidente, parece que estou reve-

lando uma insigne petulancia me oppondo a que triumphe isto que 
vou ler. 
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"Oo1·reJio da Manhã. Telegramma de S. Paulo. A casa Prado 
desta cidade fez publicai· nas principaes praças da Europa e dos Es-
tados Unidos o seguinte te1egramma: "Estamo.s devidamente autoriza-
dos a declarar, em nome do Governo do Estado, que o projecto sobre a 
valorização do café não está abandonado e será votado dentro de 
poucos dias." 

O SR . BARRos FRANCO J UNWR - E' a informação .que o Govemo 
de S. P aulo tem da maioria da O amara; que no caso está com elle. 

O SR. BARBOsA LIMA - Sr. Presidente, V. Ex. me dirá dentro 
de quantos· dias deve ser votado este projecto, afim de que eu não passe 
desse dia. ( Pllwa. ) 

Senhores, os projectos em '.discussão no seio de uma assembléa pa-
decem vicissitudes varias e em regra teem uma sorte de que, com tama-
nha antecedencia e segurança, se não póde dizer qual seja; as emendas 
podem surgir d:O.s recantos mais ignorados dessas assembléas e, muitas 
vezes, tacs sejam ellas, podem até merecer o assentimento dos prolatores 
de taes projectos . 

O que .se acredit·a quando se discute no _·seio das assembléas as-
sumpto de tamanha magnitude, em relação a uma crise cujas raizes 
vão tão fundo e veem de tão longe, é que a collaboração destas assem-
bléas póde ser tão complexa que necessite d:a actividade de tres ou 
quatro das suas commissões, poT tal maneira que, não dentro de dons, 
tTes -ou .quatro dias, mas de duas, tres ou quatro semanas, de uma 
sessã.o inteira se tenha necessidade de discutir, ponderar, pesar e votar, 

O SR. DAviD CAMPISTA dá um apaTte. 
O SR. BARB-OSA LIMA - Foi o que se fez: emquanto os gemid'os 

não eram bastante clamorosos foi-se deixando para amanhã e, na ul-
tima hora, quer que se decida de afogadilho. 

O SR. BARRos FRANco JuNIOR- Porque a colheita está indo. 
O SR. BARBOSA LIMA- Então, votemos ao pé de colheita; trans-

portemo-nos pa1•a debaixo dos cafésaes, porque ahi v-otaremos com mais 
rapidez. _ 

O SR. BARROS FRANCO JUNIOR _:_ Si o fizessem os talvez conheces-
semos melhor as necessidades do paii. 

O SR. BARBOSA LIMA - As necessidades do paiz não são só mente 
as dos cafésaes. 

E, senhores, que contra:dição interessante a que se nos ·depara im-
mediatamente, a simples inspecção - desta asserção : o café, a lavoura 
do café! 

O SR. BARROs FRANCo JUNI-OR - Pelo menos a que mais concorre 
para. a riqueza publica. · 

O ·t3R. BARBOSA Ln.u - V. Ex. permitte, Sr. Presidente, que um 
.que não trabalha dê sUJa opinião ? · 

O SR . BARROS FR.ANCO JuNIOR - 'I'rabalha muit-o1 mas em outra 
esphera. 
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O SR. BARBOSA Lniu- A lavoura de café, vinha eu dizendo, eom 
a largueza que V. Ex. naturalmente me outorgará, a lavoura d:o café, 
constitUe 1 ojo da riqueza publica. E' o café o elemento primacial da 
fortuna brazileira. 

Mas, essa fortuna, esse elemento; anda mofino. 
O SR . DAVID CAMPISTA- Como todos os ocq.tros neste paiz. 
O SR. BARBOSA LIMA - Está ming-uf1do, em grande crise, desfal: 

Ieee e estiola-se á falta do irrigador official. 
O SR. DAviD CAMPISTA - O irrigado-r official é qutl_ anda em 

muito máo uso . (RisadaJs.) 
O SR. BARBOSA LIMA - Sr. Presidente, o meu honrado collega 

vae ter além da sua extraorfrinaria superioridade, 15 minutos, porque 
S. Ex. está muito preoccupado. mais com a rapidez da passag·em do 
projecto, do que com a possibilidade de o analysarem os ignorantes 
como eu; S. Ex. vae ter occasião de mostrar, de frizar, de pôr em 
lanterna magica mag-nificada a minha insignificancia, para que se 
verifique a audacia de um paTazita que ousa dti'scuti1· as ~ondições da 
riqueza agrícola do no-sso paiz. 

Mas, perdoe-me S . Ex. ; <J eleitoTado desta Capital teve a infeliz 
idéa de mand•ar para aqui alguem que não estivesse nas condições ... · 
(Não (J)poiad!os.) 

O SR. Ho'MERO B'APTISTA - V. Ex. faz muito bem em discutir. 
O SR. BARB<JSA LIMA - Mas senhores, eu não posso proseg:uir; os 

apartes chovem de todos <JS lados, obrigam-me a um constante esforço 
mental para não pel'der o fio d:as minhas idéas. 

O SR . DAviD CAMPISTA- Sempre .que eu falJo. aqui S. Ex. me 
honra com os seus apartes. 

O SR. BARBOsA LIMA - M·as, eu queria que esta gigantesca la-
voura, este Alcides capaz de mais trabalhos do que um outro lendario, 
esSe Atlas, que -carrega aos hombros, tostado pelo sol, o nosso Brazil . .. 

O SR. BARRos FRANco JuNIOR- E o é realmente. 
O SR. BARBOSA LIMA - Está carecido desse paTadoxal . reme di o; 

ou faz de Pelicano, que tira de .si pro·prio recursos para vencer a ane-
mia em que se e.stiola, ou vae buscar no resto do Brazil umas borrachas, 
uns algodões, uns assucares, umas correias, umas maniçobas. . . _ 

o SR. JóÃo Lmz ÁLVES - São productos que sempre mereceram 
tambem o cuidado do Congresso N acionai. (A partes. ) 

O SR. BARBOSA LIMA - Nós teremos a valorização da borracha 
opportunamente, nós teremos a valorização do assucar brevemente. 
(Aparte.s .) 

Mas, senhores, si é ist<J que se está fazendo, si são os Estados que 
estão fazendo, eu nada tenho que dizer; mas, si somos chamados a 
dizer alguma causa, eu alguma cousa quero dizer, por mais heterodoxo 
que possa parecer. 
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Como a do bispo da anecdota a opinião o·rthodoxa é a minha; a 
dos outros não, é sempre heterodoxa. 

Não faz mal; são sombras que darão muito maior realce a esta 
esplendida solu ção da qual vae surgir o El-DoraYlo dos plantadores 
de café. 

Oxalá qu~ não tenha razão, quando vaticino a ineffica·cia de tal 
medida ! 

Tomara eu que o convenio esteja nisto com a verd·ade com que se 
está em un1 theorema de géometria, e eu ficarei muito consolado. veri-
ficando a. JW8teribri a minha incompetencia, pela certeza da exubel·an-
r.i a da fortuna publica, da qual algua:nas pepitas cahirão para os para-
sitas. in elo ter á. classe a que pertenço. 

Mais forte de todos, é o café: é o elemento mais vigoroso e esse 
elemento mais vigoroso, primeiro (é uma das alternativas) vae tirar 
.ele si mesmo, -com essa taxa supplementar dP- 3 fr ancos. remedio nqra 
a sua crise. ou vae buscar pelo concurso da União os elementos oriml-
dos das outras fontes que aviventam o er ario nacional. 

UM SR. DEPUT.ÀDo - Em hypothese nenhuma. 
O SR. BARBOSA LIMA - Então não tem o endosso da União? 
O SR. :ELoY CHAVES dá um aparte. 
O SR . BARBOSA LIMA - Então para que é o endosso da União? 

(Apartes.) 
QUJando se enil ~ossa uma operação, está-se sempre na possibilidade 

theorica de se a vir pagar. . 
UM SR. DEPUTADO- A responsabilidade é positiva. (T1·ocam-se 

muitos apartes . ) . 
O SR. PRESIDENTE - Attenção. 
O SR. BARBOSA LIMA - Todas as possibi lidad'es, todas as csm-

telas são para que o endosso não se torne effectivo, mas desde que 
existe en dosso. é porque ha possibilidade da União vir a pagar. 

A União não podia pagar .melhor qnalqner sacrifício (deixe que 
lhes -iliga, sem o menor vislumbre de ironi?-) do que aquelle que fizesse 
pela lav-oura . 

O SR. J O.AQUIM .A.uausTo - Mas o endosso não é substancial no 
projecto . 

O SR. BARBOSA LIMA - Perdão; nós estamos na vigencia de uma 
disposicão orçamentaria da lei de orçamento . 

O SR. ELoY CHAVES - Então é materia vencida. 
O SR. BARBOSA LIM~- Então, que estamos nós fazendo ? 
O SR. ELoY ÜH.A.VES - .Aqui, é méra fórmula a app1·ovação do 

convenio. 
O SR. BARBOSA LIM.A. - Me-ra fórmula. não. 

· Não votamos aqui méras fórmula·s . Nós não damos o nosso con-
cnr.so moral, nós não dan~os o nosso concurso legislativo, juridicamente 
pratico, com effeitos que podem arrastar as partes aos tribunaes? E , 
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alguniaa vezes, Sr. Presidente, tal seja o descuidio· com que ·se provi-
denoi·a nesse assl1mpto, que somos arrastados não só aos tribunaes, mas 
ás chancellarias e a:o circulo interessante que já ameaçou de descrever 
no theatro int€rnacional a um ceTto e muito -conhecido biq-s·ticlc. Que 
o diga a Venezuela. . 

Mas eu insisto, e insisto porque tenho um requei'imento para que 
o projecto vá á Oommissão de Constituição, Legislação e Justiça e ,á 
Commissão de Agr~.cultura. O requerimento não é votado, porque não 
ha numero, mas ficará nos Annae.s . 

Não faz mal nenhum a não ser a possipilid'açle de irrita1·, com 
peza.r meu, ou maguar alguma susce'ptibilidade . Vejamos, porém, o 
que diz a Constituição : 

"Art . 34 . Attribruições do Congresso. 
"ATt. 48. Attribuições do Poder Executivo." 
No art. 34 vej·o que ao Congresso compet€, entre outras cousas 

"resolver definitivamente sobre os limites dos Estados entre ·si . .. " 
Conceder-me-hão .que não seja este o caso. (Patts!a). Pelo silen-

cio, vejo que foi concedido . 
"Resolver definitivamente sobre tratados e convenções · .. com a~J 

NAÇÕES ESTRANGEIRAS." 
S. Paulo não é estrangeiro, nem Minas, nem Rio de Janeiro. 
No art. 34, "attribuições do Poder Legislativo'', não · vejo mais 

nada. 
'Agora, .que veJO no art. 48 --' Att?'ibWições dJo P1<esUlent·e 'da 

Repub'lica? 
"Entabolar negociações internacionaes, celebrar ajustes, conven-

ções e tratados, sempre ad refM·endurn do Congresso. : . " 
E' a parte das relações da União com o estrangeiro. 
" ... e approvar os que . . . (este pronome- os -refere-se a ajus-

t€s) os :Estados celebrarem na conformidade do art. 55, submettendo-os, 
quando cumprir, á autoridade do Congresso." 

O SR. ·ALBERTO SARMENTO - Eis ahi o caso : o President€ da 
Republica assim o ent~ndeu . 

O SR. BARBOSA LIMA - Elle não podia entender sinão de accôrdo 
com o art. 34. 

O SR. 'Â.LBERTO SARMENTO - Tanto assim entendeu que mandou · 
para cá. 

O Sn. BARBOSA LIMA - 1VIas . 11 submettendo-os" a quem?. Ao 
Congresso? As attl'ibuições deste estão limhadas no n. 34. Ha ahi al-
guma cousa que não seja "limites"? Não; só está escripto "limites". 
E isto é limit€? Não. J_,ogo não tem razão de ser. ( II a apartes.) 

Por isso, SI'. Presidente, devo dizer: só sei soletrar por cima, e 
muito mal. (Não apo'i:ados.) Y. Ex. me pe.t'doará as heresias que estou 
diz-endo em portuguez, muito parecido com o do embaixador que che-
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gou o outro dia. (Riso.) Ave rasteira que não póde competir com o 
albatrós das exegeses victoriosa,s do dia de hoje; azas curtas, fico aqui 
neste terreno pequenino, proprio para as aves de capoeira. 

O ·SR. DAVID CAMPISTA - Não apoiado; V. Ex. é aguia. 
O SR: BARBOSA 'Lnu- A culpa não _é minhà. Nem só de aguias 

se pó de compô r o Congresso N acionai : compõe-se de ·delegados dos 
contribuintes. . 

Estou dizendo umas cousas que provocam protestos geraes; a:dmi-
rados, talvez, da's rninhas heresias. 

Eu vou ao mesmo passo me penitenciando da minha impotencia 
congenital para abalança1·-me a problema tão· intrincado, porque não 
tenho a educação juridica, a cultura precisa para ler nesse paragra-
pho . . . 

O SR. ·ALBERTO SARMENTO - Tem de sob1·a. 
O Sn. BARBOSA Lnú - . _ . aquillo que a honrada Commissão e 

a quasi totalidade da Camara entende que é o que está neste estatuto. 
O SR . DAVID CAMPISTA - E' uma questão de interpretação, e 

V. Ex. tem o direito de interpretar dive1·samente o texto da lei. 
O Srt. BARBOSA Lnu - E stou admirado _com o f1-isson que eu, 

sem querer, estou fazendo correr pela Carnara. 
O SR. DAviD CAMPISTA - V. Ex. sempre faz COl'rer o frisson 

da admiração. 
O S:r... BARBOSA LIMA - Bastava ter lido o nome illustre do re-

lator do parecer para não abalançar-me ... 
O SR. DAviD CAMPISTA -Aliás entrB o relator e V. Ex. não tem 

havido s.inão dive1·gencia em todas as questões capitaes. 
O SR. BARBOSA LIMA - O Jesprazer é todo meu, porque mostra 

que o discipulo é rebelde e difficil de se conduzir ao bom caminho; 
espero, porém, encontrar um caminho d~ Dama·sco e que d;aqui até o 
fim da lf·gislatura possamos caminhar de accôrdo. 

O SR DAVID CAMPISTA - O prazer será todo meu. 
O Sr.. BARBOSA I"IMA - Bem, Sr. Presidente, assentado, assen-

tado, é um modo de dizer, porque assentar-me nesta questão ainda nã'o 
me foi possivel. 

:Mas, delineados, gaguejados os pontos iniciaes do debate, vou a 
outros. 

No meUJ requerimento, em que eu já affirmei que não se deve en-
xergar de modo algum uma pratica ele ohstruccionista, recordando que 
abstive-me de tomar paTte na segund.a discussão, peço o conselho da 
Commissão de Constituição, Legislação e Justiça. 

A Commissão de Constituiçã.o dirá, com. a competencia que lhe 
sobra em todos e em cada um elos seus membros, sobTe o convenio em 
suas clausulas primitivas e sobre as ultimamente adaptadas. 



324- ' 

Entre essas clausulas, penso eu, algumas existem que despertarão 
sua attenção. 

O convenio f<Ji celebl,ado entre os Estados de S. Paulo, Minai! 
e Rio de Janeiro. O Esta,do do Espírito Santo creio que tem seu orça-
mento principalmente assentado sobre lavoura de café; D E &tado da 
Bahia. f'mbora em pequena fracção . tenho lembrança de andar por 
muitas centenas de mi·lhares de saccas, o café exportad<o por aquelle 
Estad<J. Não. direi o Ceará, que embora houvesse plantado por alg-um 
tempo o café, muito se tem dedicado agora á plantação da maniçoba, 
que em algum tempo foi muito exvortada· para a Inf!laterra, mostrando 
assim que os filhos · do pobre Ceará bem ccgoitavam dos seus interesses. 

Mas, a minha questão não está propriamente no plantar; o que é 
que se vae produzir como Temedio ou peln ·menos como tal reclamado 
e como tal annunciado nor toda a parte ? Melhnres preços para o café, 
preços ·mais remuneradores. preç•)S que convidem. · 

Ora. pergunto eu : si nós vamos contribuir paria que estes genel'OS 
de actividade sejam mais remuneradores. mais compensadores áquelles 
aue o cultivam, como vamos prohibir a plantaGão do . café, desse genero 
da actividade que melhor retTibue o tl'abalho? 

Pois, senhores, D que se quer r proteger áquelles que teem sua for-
tuna empenhada na lavoura do café e que possam ganhar e auferir 
n.s vantagens oriundas ·desse concur<so das forças federaes e estadu aes. 
Só a esses e não a quem quer que amanhã compre algumas dezenas 
de alqueires de terra, de S. Pau]o mesmo. pois não poderá plantar 
café, na vigencia deste convenio. Daqui pm· deante ninguem, potquc 
está pro1ibido que se estendam as áreas destinadas á cultura da famosa 
r ubiacea. 

O que está plantado póde esperar por este velocino, por esta re-
muneracão atA 70 fr ancos por saeea de 50 kilos. 

U}<r, RR. DEPUTADO- ·Dentro dos tres Estados. 
O Sn. BARROs :FRANco JuNIOR - O Rio obriga-se a manter as 

leis existentes. simplesmente. . 
O Sn. BARBOSA LIMA - Ar:centuemos : são Estados vivendo den-

tro da C<mstituição; a Constituiyão r>elo art. 72 garante os direitos até 
ao estrangeiro e ha uma fulana liberdade de industria. §. 24, umas 
preoccupações doutrinarias aue supponho estarem enroladas. . . , 

São os Est·ados de S. Paulo e Minas . Em primeiro lagar, dá que 
pensar, e por isso é que pede o conselho d:a Commissão de Justiça, ess.a 
prohibiqiio aos habitantes de S. Paulo e J\finas. 

O Sn. BARRos FRANCO J UNIOR - Não é prohibição, é imposição 
de tributação. · 

O Sn. BARBOSA LIMA - E' prohibição indirecta .. : 
O Sn. BARROS FRANCO JuNIOR - Dent:m da lei. (Ra outros 

apartes.) 

,_..., 
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O SR. BARBOSA LIMA - Ha o proposito delibera{to de não deixar 
passar café, porque ha muci.to café . Si subisse o preço, o café daria 
muito dinheiro e não haveria prohibição; agora, porém, não podem 
plantar. 

O SR. BARROS FRANCO JuNIOR - Em S. Paulo houve quem . 
plantasse, apezar da lei. Verdade é que pagou o imposto, mas continuou 
a liberdade de plantação. 

O SH. DAVID ÜAllfPISTA - A prohibição em S. Paulo é igual á 
taxação alfandegaria sobre o alcool, taxação que póde ter intuito moral, 
economico e social. 

O SR. BARBOSA LIMA -- E' . um facto illusorio. 
O poder de coercção desses estatutos não é tão seguro quanto se 

afigura ú fantasia daquel_les que são naturalmente levados pelos mais 
eleva,dos interesses e aspirações. 

No proprio Estado de S. Paulo o nobre Deputado confessa que a 
lei não conseguiu evitar semelhante facto. 

Pois bem, o Estado do Espírito Santo, por exemplo, que tem a 
sua fortuna repousando sobre o café, si este producto, em virtude 
desta disposição vae dar muito dinheiro, esse Estado ha de fazer gran-
des plantações para ter dinheiro, pa:rta reconstmir suas finanças. 

O SR. BARROS FRANCO J UNiün -- E teremos muito prazer nisto. 
O SR. BARBOSA LIMA - Então . para que a providencia? Não é 

para diminuir a offm·ta? · 
Não é este o unico ponto que desperta reflexão_no tocante á situa-

ção Cl'eada para os brazileir·os fó:ta c1o circulo daquelles que mais de 
perto influíram para a assignatura deste convenio? · 

Aqui está esta outra disposição : 
''Os governos conÚactantes, por meio de medidas ade-

quadas, pTocura;l'ão difiicultaT a exportação para o estran-
geiro, dos cafés inferiores ao typo 7 ... " 

Por essa disposição, os cafés inferiores ao typo 7 não sahem. 
Oontinúa a disposição : · 

" ... e favorecer no que fôr possível o desenvolvimento do 
seu consumo no paiz." 

Consumo de que? 
UM SR. DEPUTADO - Dos cafés inferiores ao typo 7. (Ha ot~t?~os 

apartes.) 
O Srt. BARBOSA LIMA - ~im; quer isto dizer qüe para o Brazil 

bacalháo basta. 
Estou procurando tanto quanto é possivel amarrar de vez em 

quando o fio que se vae partindo. 
Dizin.-se-me ha pouco que esta p11ovidencia tinha caracter transito-

l'io. Transitorio de quantos mezes? 



O SR. BARRos FRANco JUNIOR - No Estado de S. Paulo a 'me-
dida está em vigor ha dous annos 1;J meio; foi votada para cinco; é facil 
de ver o que falta. 

O Sn. BARBOSA LIMA - Não; refiro-me ao convenio e pergunto 
qual o prazõ: 

Implicitamente se deduz que é o nec.essa.rio para a amortização 
do emp.restimo de quinze milhões esterlinos, não é? E' uma questão 
de fazer o calculo. 

Uma das ·clausulas do convenio diz que não é licito ao Estado reti-
rar a taxa ... 

O SI!. BARRos FRANco JuNIOR - ... emquanto subsisth• o em-
prestimo. _ 

O SR. BARBOSA Lnu - E1:tão não é tãü provisorio assim·; é 
durante todo o tempo do serviço da amortização do emprestimo: 

Teremos todo e.sse tempo aquella prohibiçã-o de que falava, visto 
que o convenio é sohdal'lio em todas as suas partes, todas as suas dis.-
po.sições se completam e se-integram. 

O Sn. BARROS FRANCO Ju~roR - O convenio não póde dispor. 
um absurdo; e, a tirar a ~Qnclusão logica das palavras de V. Ex., iria 
se extinguir a lavoura de éafé no Brazil, por não se consentir na renü-
vacão dos cafésaes. . . 

O SR. BARBOSA Lnu - Digo o que está aqui. 
O SR. BARRos FRANCO .T UNIOR - Não, desculpe; leia com atten-

ção. 
O · Sn. , BARBOSA. Lnu - Dnrànte esse tempo podem-se faze1: novas 

plantações? 
O Sn. BARROS FRANCO JuNIOR - A disposição diz: "manter as 

leis", e como a lei de S. Paulo foi votada para cinco annos, já subsis-
tindo ha dous e meio, restam sómente dois e meio. 

O Sn. BARBOSA LIMA ---:- Entã.o é só para esse tempo? 
O SR. BARROS FRANCO JUNIOR - Só . 
O SR. BARBOSA Lnu - Então só para os apertados de agora; 

para os de amanhã, não ! ... 
O Sn. BARROS FRANCO ,JUNIOR - A crise é transito ria, o café ha 

de se valorizar por si mesmo, dentro de tres ou quatro annos; é questão 
de passar este tempo, est.e momento ruim. 

O Sn. BARBOSA LIMA ·- Bem, vamos a outra questão. 
Pelo convenio é creada sobre .cada sacca de café uma taxa de 

3 francos, que ·a 600 réis representam 1$800, os quaes vem ·a ser 7 % 
dos 25$200, valor actual da saccn. 

O SR. BARRos FRANCO JuNIOR - E) mais facil fazer o calculo 
pelos preços estatuí-dos no addendo. 
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O SR. BARBOSA LIMA - Estou me referindo á situação de agora; 
achamo-nos nesta situaç!o e arrumamos os 3 francos, representand:o 
7 %. 

o SR. BARROS FRANCO JUNIOR -- o eonv~nio garante um preço 
mínimo e esta taxa só será applicada quando tornada effectiva a ga-
rantia. . 

:Por conseguinte V. Ex. só pôde fazer. o calculo levando em 
conta o preço mínimo, que no caso é de 8~ por arroba ou 32$ por sacca. 

O SH.. BARBOSA LIMA --'- Chego a outro ponto de minhas ponde-
rações. 

Ouço dizer, e peço lioonça aos dignos collegas para proferir mais 
esta heresia, -que toda a lavoura de café est~ em situação lastimosa; 
mas uns quantos disculos afastam-se deste côro, para me informar que 
nem toda a lavoura de café está em t aes condições. 

U:~>t SR. DEPUTADO - Perdão; nem todos os lavradores; mas toda 
a lavoura está. 

O S1~. BARBOSA Lnu - Quando digo ilavoma, é o conjunc_to dos 
lavradores. 

Dizem que a lavoura de café dá, ainda com estes preços, 18 %· 
(Apar·tes, protestos.) 

Sei de fazendeiro do oeste de S. Paulo que tira de 10 a 12 %, com 
os p1·eços actuaes. _ 

Dez c 12 ·% de lucro não basta ? 
O SR. JOAQUIM AuGUSTO -- E' porgue faz um preço mínimo do 

valor da propriedade. 
O SR. BARBOSA I .. IMA - Com o preço actual, de 6$; pergunto·: 

qual é o idéal, ,qual é a taxa, que se coUima, uma vez que se trata da 
valorização? 

Até onde vae essa valorização? •At-é dar que lucro? 
O Su. ELOY CHAVES - O convenio o diz; marca o mínimo. 
O SR. BARBOSA LIMA - Marca o mínimo, que, nas condições 

actuaes, pôde dar muito bom resultad<>, mas que no dia de amanhã 
pôde nos conduzir a um novo convenio. 

Esta questão de lucros da lavoura de café, Sr. Presidente, faz-me 
recordar que o resultado de semelhante genero de acti-vidade, como de 
qualquer OlÜl''O da lavoura, depende das condições em que a fazenda 

' foi adqtJiridf!. · 
Fazendas adquiridas na é:eoca aurea ... 
O SR. JoAQUIM 'AuGusTo -Mas a lavour a j á não pretende isto ; 

a lavoura pTe~nde tirar apenas aquillo que despende com o custeio. 
O Sr:. BARBOSA LIMA - ... na época au rea dos 84$ e 86$, repre-

sentam :1m capital que carece de uma remuneração bruta, extraordi-
naria para _que possa dar lucro. 
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O S1~. BARROS FRANCo JUNIOR - H a muito tempo que a lavoura 
não cogita disto_;_ satisfaz-se com o necessario para o custew. 

O SR. BARBOSA LIMA - O custeio tambem depende por sua vez 
das condições do orçamento da ·despeza -~e cada lavradOT. E, havendo 
lavrador que tira lucro de 10 e 12 .,%, nem mesmo S. Paulo, com esse 
mesmo imposto de exportação, com esses mesmos fretes de estrwda de 
ferro, com essas mesmas porcentagens arrancadas por commissarios, 
ou outros, não se sabe qual a razão p~or qne esses outros não terão a 
renda ele 10 e 12 %· -

O SI{. BARROs FRANCO JuNIOR - V. Ex. poderá me dizer por 
que na totalidade, sem excepção desses poucos a que V. Ex. acaba de 
se •.referir, as propriedades estão completamente desvalorizadas? Porque 
não ha hoje no Brazil uma propriedíl'de de café que tenha valor . 

O SR. BARBOSA LIMA - Valor como? 
O SR. BARROS FRANCO JuNIOR - Valor mercantil. 
O 81:. BARBOSA Lnu. -- No tempo de 84$ a arroba? 
Senhores, vimos da época -~ grandes fantasias e hoje achamos que 

nada tem valor, que tudo ha de ser aferid0 por aquella escala; mas 
vamos á lição do estrangeiro. 

A lavoura do _assucar se l?ncontrava em crise, em situação analoga 
á do café; se encontrava na França em grande crise, os preços não 
e11am remuneràdores. 

Qual foi a providencia alvitrada por um dos mais notaveis esta-
distas francezes? Foi crear algum imposto novo? 

Note-se que este é um genero de lavoura sobre o qual não se co-
brava imposto de . importação; ao contrario, da'Vam-se premios aos t.r:a-
balha:doTes do assucar em França. 

Pois bem; nestas condiçÕes, a crise attingiu a proporções analo-
gas áquellas de que padece uma certa parte de lavrado11Bs de café no 
Brazil. · 

O SR. BARRos FRANco JUNIOR - Diga a totalidade. 
O Sn. BARBOSA LIMA - Uma certa parte de lavradores de café 

no Brazil. r 1 

Perdôe o nobre Deputado; será uma heresia, mas desculpe. 
O SR. JOAQUIM AuausTo - E' bom dizer - lavoura de café. 
O SR. BARBOSA LIMA - Não é tantú assim. 
Que fez o Sr. Rouvier, em um caso an:alogo a este? Cobrou tres 

francos por sacco ·de assucar, afim de servir de taxa para a amortiza-
ção do emprestimo que se co:rttrahisse com o intuito de valol'izar o 
assucar? 

O ·Sr. Rouvie1' ... A_qui está o que elle fez escripto no relatorio 
do nosso consulado em La Rochelle : 
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"A producção do assucar na França foi de 273. 000 toneladas em 
1884, de 700.000 em- 1889 e 1890 e de 1. 040.000 toneladas em 1900 
e 1901. 

Este consideravel augmento, em um período relativamente curto, 
foi favoreddo pelos premios concedidos á producção, que os industriaes 
estafavam-se por desenvolver, afim de mais amplamente beneficiarem 
as subvenções do EstadoL sem se preoccuparem si os seus productos 
seriam vendidos ou não. 

Emquanto os fabTicantes augmentavam assim as suas operações, 
o consumo sacrificado pelos pesados illl,postos necessarios ao pagamento 
dos premios, pouco se ·desenvolvia. 

Por esta razão, em setembro de 1902, o me:rcado via-se a braços 
com o enorme stoclc de 2. 300. 000 toneladas de assucar. 

O ÍmQosto era nessa época de 65 francos por 100 kilos ·ou 65 cen-
timos por um kilo. O governo arre·cadava por anno, sobre uma média 
de consumo de 400. 000 . 000 a 450. ObO. 000 de kilogrammas, a quantia 
de 260.300.000 francos, dos quqes 100.000.000 a 150.000.000 eram 
distribu:idos como premios aos productores. Ao que pàrece, a maior 
pa1'ite desses premios era empregada em combater a concurrencia pela 
baixa dos preços; systema este que aproT"eitava aos paizes· importa-
dores, como a Inglaterra, que consumia o as;,;ucar da França 50 ·% 
mais barato do que o proprio contribuinte francez." 

O que eu 1\eceio, Sr. Presidente, que a.conteça, é que; na vigencia. 
do Convenio de Taubaté, venhamos a pagar mai~ caro o café que con-
sumirmos e que nos virá d!!s casas de Nova-York. 

UM SR. DEPUTADO- E' um paradoxo! 
O SrG. BARBOSA LIM.A.- E' Ulp. paradoxo! Mas, vamos acceital-o; 

elles bordam .as questões. 
Eu receio, Sr. Presidente, que tenhamos, sob o imperio dos Mor-

gan e out110S reis do café, a possibilidade ele comprar o café, aqui no 
Brazil, mandado de lá, por preço mais barato. 

O SR. BARROS FRANCO JUNIOR - E onde elles vão buscai-o si 
temos o monopolio do producto ~ 

E' a diffemnça entre o caso francez e o nosso. 
O SR. BARBOSA LIMA - Mas, si eu ainda não disse· qual era o caso 

francez .; 
Mas, o que fez o Sr. Rouvier, um homem, um estadista que não 

se tinha convencido ou ainda não tinha noticia destes procesAos novos 
de valorização por meio de impostos descarregados sobre a mercadoria, 
desvalorizada~ 

Aqui está. Oontinúa o relatorio. 
"Esta crise se teria aggravado si, logo depois de aggravadas as 

bases da Convenção de Bruxella·s, o Sr. Rouvier, então Ministro das 
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Finanças, não decidisse a suppressão dos premios e a reducção do Im-
posto do assucar de 65 a 25 francos por 100 kilos. 
· O resultado desta benefica reforma não se fez esperar. 

O consumo total de assucar, durante a campanha de 1903 e 1904, 
diz a Ci?"CttlaYire i!Jes fabriican.tes ifu sucre, attingiu a 720.000 toneladas 
contra 371.190 em 1902 e 1903, isto é, um excedente de 349.000 tone-
ladas ou 94 olo ! 

Convém, entretanto, notar que, ·durante os tres meies ·que precede-
r am o 1° de setembro de 1903, data da promulgação da lei Rouvier, 
poucas provisões se fizeram. 11odos. aguardavam a baixa dos preços. 

Tendo em vista esta circumstancia excepcional de espectativa, e 
admittindo-se que o consu)llo de 1902 e 1903 foi de 430.000 ton~ladas, 
como o do anno anterior, fazenc]:o-se, para se chegar a este algarismo, 
o transporte de 60.000 toneladas da campanha de 1903 e 1904, con-
clue-se que o assucar vendido. na França passou de um anno para o 
outro de 430.000 a 660.000 toneladas. 

Assim, pois, quando o imposto do asswcar era de 65 centimos e o 
consumidor pagava 1 f r. 10 por um kilo, elle ·gastava 473.000.000 de 
francos para 'Übter 430.000 tonel adias . Depois da lei do eminente -Sr. 
Rouvier, o preço do assucar desceu a 70 centimos o kilo. O consumidor 
comprou 660.000 toneladas por 462 .000.000 de francos, isto é, com a 
mesma somma elle obteve uma grande quantidade de assuéar 60 % 
superior á que elle obtinha antes da reducção do imposto. 

Esta tão sábia medida deu a todos uma justa compensação : ao 
productor com o augmento d:o consumo, ao consumidor com a diminui-
ção dos preços; tudo isto obtido sem perda apreciavel para os. ·cofres 
publicos. 

Era esta, pouco mais ou menos, a situação do mercado do assucar 
ao declararem-se as grandes fallencias dos ultimes tempos ." 

Quer dizer que a diminuição do imposto facilitou o consumo. 
Nós aqui augmentamos o imposto, creando uma sobre-taxa addi-

cional de tres francos! 
Agora, vamos ver si esta heresia não encontra antecedentes nos 

pronunciamentos de algwem que planta café e que, como estadista, tem 
uma competencia que eu não cesso de a·dmirar, o eminente prefeito da 
cidade de S. Paulo, o Dr. Antonio Prado. 

Intenistado, quando já se fallava em valorizar o café pela inter-
venção dos poderes publicos (o modo especifico; este ainda não estava 
formulado) está aqui o que ·dizia o Sr. conselheiro Antonio Prado, em 
setembro de 1905 : 

"Penso que estão completamente illudídos os que julgam ter en:. 
contrado remedio para a crise d:a lavoura caféeira nos procesws que 
teem sido lembrados para esse fim. Diz-se geralmente, e quero a·credi-
tar, que o mal vem do excesso de producção. Ora, si ·ass·im é, o simples 
bom senso, de conformidade com o .que ensina a sciencia economica, 
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aconselharia · como remedio para o mal indicado a diminuição da pro-
ducção ou, rnJelhor, a redu:cção nos ga;stos della. " 

E' cousa de economia política com que estou de accôrdo: reducção 
dos gastos da producção. Isto não se faz aqui por decretos nem leis: 

" . . . para o fim de obter-Se o augmento do consumo, isto é, desta 
ou daquella fórma, o necessario equilíbrio." 

Entretanto, todos os projectos até agora formulados para resolver 
o problema por meio do que se tem chamad:o valorização dJ.o café, teem 
por objecto exclusivo augmentar o preço. do producto sem cogitarem 
dos effeitos desse processo sobre o Gonsumo do artigo . Basta esta sim-
ples observação para; . a meu ver, conétemnal-os . 

Não é isto o convenio ? 
uM SR. DEPUTADO - E'. 
O SR. BARBOSA LIMA- O Sr. Antonio Prado entende que esta 

medida é até ceTto ponto contraproducente, porque, ficando o producto 
mais caro, ha de diminuir o consumo e facilitar a falsificação por 
meio da chicorea, da cevad'a, das bolotas ·do carvalho, etc. 

Basta esta simples -observação para, a meu ver, oonde~nal-a. 
A Sr. Antonio Prado condemna os processos que consistem em 

augmentar -o preço do producto . 
Ora, eu nã-o podia me encontrar em mais judiciosa companhia. 
UM SR. DEPUTADO - O Sr . Antonio Prado é o chefe desta casa 

a que V. Ex. se referiu ha pouco e levou ao conhecimento d:as praças 
da Europa a informação do governo de S . Paulo. · 

O SR. BARBOSA LIMA - Assim parece que o Sr . Antonio Prado 
mudoUJ de opinião, o que não acre. dito ... 

UMA voz - Póde acreditar. 
O SR. BARBOSA LtMA-. . . porque o Sr. Antonio Prado ·é tido no 

mundo político como um typo de sisudez, de criterio, de competencia 
e de Jargo ·descortino. (Apoiados.) 

Mas, Sr. Presidente, não quero melindrar a quem quer .que seja. 
Ter durante um anno o ensejo de vender a 36$ o café que no mercad-o 
só obtem 25$200 não é cousa que se de.ixe passar assim, abandonando 
e recusando. Vende muito bem o· café, mas tem a certeza de que este 
processo ephemero não deixará o menor vestígio, a não ser a repercussão 
para os annos posteriores . 

N este parlamento, tão malsinado como adversario, inimigo da la-
voura, tive na celeberrir ) discussão d-o Banco da Republica ensejo 
de apresentar com o Sr. Bricio Filho uma emenda facilitando os em-
prestimos a esta lavoura. Si agora este projecto é capaz de salvar 
ou ·diminuir a crise em que se encontra a lavoura, aquella emenda 
daquella época podia ter contribuído de alguma . sorte para tirar da 
difficu1dade ou melhorar a .situação em que agora se encontra. 

O SR. BARROS FRANCO JuNlOR dá um aparte. 
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O -BR. BARBOSA LIMA -Daqui a pouco veremos até onde se póde 
ter confiança no mundo economico em que 15 milhões valem por uma 
gotta de agua. Do que me recordo é dfu licção que V . Ex. melhor do 
que eu sabe, de Francisco Belisario, notavel estadista que se envolveu 
em situação analoga, dando em resultado o formidavel crack. 

O SR. BARROS FRANco JUNIOR - As circumstancias eram .di-
ver.sissimas da actual. 

O SR. BARBOSA LIMA - E' engano de V. Ex. 
O SR. BARROS FRANco JUNIOR - A difficuldade de braços e de 

capilal é que tem impedido as novas plantações, pelo menos em São 
Paulo. 

O SR. BARBOSA LIMA- Perdão; esse argumento .1-.Jsolve ou não a 
questão da difficulda.de de braço? Si não resolve, continúa na mesma 
OUJ persiste na mesma difficuldade. 

O SR. BARRos FRANco JuNIOR - Melhora a situação . 
O SR. BARBOSA LIMA- Então os que forem plantar aproveitaTão 

a melhoria . Ha seis annos era o mesmo em S. Paulo: o qúe quer dtizer 
que só ·daqui a seis annos daria a mesma cousa . 

O SR. BARROS FRANCo JuNIOR - Esta é uma .questão impossível 
de se respondeT a,ssim em apartes . · 

O SR. BARBOSA LIMA - Não é impossivel fazer-se em .apartes. O 
que é impossível é em um terreno nestas condições fazer cousa pare-
cida com um discurso. Isto é o 'que duvido que o mais illustre e com-
petente dos oradores o faça. · 

Bem. VoUJ continuar, sendo qu,e na 'hypothese de terminada a 
hora, previno a V. Ex. que · pedirei uma prorogação de quatro horas 
para dizer tudo quanto tenho necessidade de dizer com a abundancia 
da alma que ponho em todas as cousas em que me empenho. 

Passarei a fallar um pouco mais baixo para poupar as forças 
in dispensa veis a esta caro panha. ( P OJUS;a. ) 

São dous pontos que o Sr . Antonio Prado accentúa. Devo dizer á 
C amara que, mesmo antes da leitura desse trabalho do Sr. Antonio 
Prado, já me havia impressionado o abandono em .que se encontra o 
nosso café no centro dos consumidores estrangeiros. 

Este ponto pa.ra mim é capital. 
O allemão póde negociar em toda a parte do mUJndo; faz o nego-

·cio em sua terra, mas ·abTe suçcursoos e casas em todas as cida.des do 
mundo; o norte-americano, nem .é preciso lembrar; o inglez, a ;mesma 
c ousa; o . francez, um pouco menos., embora já o tivesse feito mui to ; o 
italiano tambem assim vae procedendo. 

Por que razão o brazileiro não faria a mesma cousa? 
Isto é, por que razão, não se ha de cuidar de auxiliar o brazileiro 

que se quizer collocar á testa deste com;merc'io, de fazer a sua propa-
ganda nos proprios centros consumidores? 
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O SR. PALMEIRA RIPPER - Por diversas vezes esta medida tem 
sido proposta ao Congresso e rejeitada. 

O SR. BÂRBO'SA LIMA - Aqui não me consta. 
O SR. BARRos FRANco JuN:roR- Mas esse é um dos objectivoa do 

convenio, promover a ·diffusão do café e a sua propaganda. 
O SR. JoAQUIM AuGusTo- Aqui mesmo já se votou verba par-a a 

propaganda do café. 
O _SR. PAULA RA:M:os - E na Europa já tivemos um propagan-

dista. 
O SR. BARROS FRANCO JUNIOR - O melhor é nem fallar nisso. 

(Apartes. O Sr. Pri3'Sidenilie re,dlatma attienção. ) 
O SR. BARBOSA LIMA- Transportando directamente, como opina 

o Sr. Antonio Prado, o café para lá, para as casas brazileiras, evitando 
o intermediaria e- evitando que o ·café seja vendid'o a 9 centavos ame-
ricanos e revendido ao consumidor a 36 centavos, isto é, sem essa des-
proporção ·de 9 para 36, isto é, 27 centavos, poderia essa differença 
ser convertida em lucro para os productores brazileiros. 

Neste ponto est·ou de intimo accôrdo com aquelle illustre paulista 
e tenho até emenda. 

O SR. BARRos FRANCO JUNIOR - Está eomprehendido no conve-
nio, regular o ·commerc:io do café. · 

O Sn. BARBOSA LIMA - Mas não basta dizer os tres Estados 
sómente, é preciso o concurso da União para a abertura· de novos 
mercados. 

E aqui vou referrir as palavras do mais notavel dos nossos diplo-
matas, o Sr. Oliveira Lima, que publicou o impo1·tante trabalho sobre 
a reciprocidade e represalia, procurando com toda competencia orien-
tar o Governo e levai-o para o caminho de tratado de commeTcio, 
unica eousa capaz de melhorar as condições da nossa lavoura, muito 
melhor do que o emprestimo de 15 milhões, porque o nosso intuito 
só póde ser abTÍT novos mercados á nossa producção. 

O S1·. Oliveira Lima, diplomata que, a meu ver, melhor encara 
as questões de actividade internacional, despido como vive das preoc-
cupações pueris das exigencias de protocollo, diz: 

"O perigo_ allemão, o perigo americano; o peTigo italiEmo podem ' 
ou não vir a ter realid!ade e consistencia. O que é no emtanto imme-
díato e urgente é cuidar da nossa economia e promover o nosso bem-
estar, sem. o que 0: progresso é fallaz, as liberdades precaTias, a justiça 
amarga, a nacionalidade amorpha." 

Tamhem á acção intelligente de outro diplomata, que teve o bom 
senso de se preoccupar igualmente com rstas questões Je actividade 
mercantil, de taxas internacionaes, o Sr. Salvador de Mendonça: 

"A maior intimidade do Brazil com os Estados Unidos, depois 
da mudança das instituições e do 'advento da política pan-americanru 
de Blaine, trouxe um convenio famoso e injustamente malsin&do, o 
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celebl'ado pelo Sr .. Salvador de Mendonça, que tão vantajoso foi , á 
sahida -do nosso assuoaT para a Ame rica do Norte, determinando aquel-
les preços ultra remuneradoTes de 12$ e 13$ a arroba, que · ainda 
agora fazem as espeTanças da nossa lavoura e .se repetem maravilha-
dos, como esplendores de contos de fadas, nas conversas ao branco· 
luar dos nossos engenhos." 

Quer dizer que esta intervenção discreta e intelligente nasceu 
independe-ntemente de nenhwn emprestimo, de nenhuma taxação, para 
obter para um de nossos productos preços excellentemente· remunera-
dores. 

De modo que tenho assim tocado em um dos pontos em que não 
sei como deixar de censurar a inercia do poder central, quanto á falta 
de aetividade da nossa chance.llaria, por demais preoccupa·da exclusi-
vamente com as questões que entendem com a rectificação de nossas 
fronteiras, deixando -de lado a defesa dos nossos productos nos mer-
cados exteriores, -defesa que, _por toda a pa-r.te, como é sabido, a 
nartir do tratado de 1860, . feito sob a SD;ggestão de Gladstone com a 
França, provocou medidas de reei procidade "por um lado e de repre-
salias por outro. . 

Já mostrei, em relação ao café, isso mesmo. No governo do 
Sr. Oampos Salles ensaiamos -um~ regimen ele represalia e reciproci-
da;de,s. Conseguimos a diminuição do imposto do café em França e, 
mais tarde, recomeçamos com a Italia, não tendo ido p,or deante o 
ajus1;e porque, segundo estou informado, o nosso ministro entendeu 
que não se podia tratar de uma simples reducção, mas se devia con-
seguiT da nação italiana. a suppressão . completa do imposto . 

. O 81'. Antonio Prado toca em outro ponto capital, ponto essen-
ci-a-l e que nos conduz, me. parece, a Teflectir um pouco sobre a comple-
xidade do problema, e refe1•e-se á nossa impaciencia pela resolução de 
tão complexo problema, impaciencia que não . nos deve transviar tra-
tando-s,e de um problema formidavel, complexo, que deita raize·s fun-
das para a nossa nacionalidade, para as nossas tr.adições, nossos vícios 
e nossos r,ostumes·. 

O Sr.· Antonio Prado toca admiravdmente neste ponto quando 
,se refere á introducção de tr-aba;lhadores pelo desenvolvimento da im-
migração ou melhocr - para fi:lrar mais o problema - pelo desenvol-
vimento da colonização. 

Esta. -distincção afigura-se~me da maior importancia, porque 11. 

immigração só nos póde trazer reduzida a simples transporte de 
p-essoal, o entrada e sahida, . só nos póde trazer, repito, as decepções 
que S. Paulo tem tido. 

Vê-se .bem que a crise resulb sobretudo da passagem do trabalho 
escravo, quasi gratuito, para o assalariado, para o trabalho livre. 

E' o trabalho d.e accumulada ftctivi,dade de uma naciona:lidade que 
bebeu o sangue maldito da escravidão durante annos. ' 
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Qualquer que seja nossa impaciencia, podemos suppor que temos 
, resolvido este problema formidavel pela approvação rapida de um 
convenio como este, mas que niio o teremos resolvido no conjuncto 
das necessid&des agricolas, industriaes e fabris da nossa raÇa si não 
attendermos á totalidade das pTovidencias que a situação impõe e 
impõe á nossa contemplação, não em uma discussão desta or.dem, que, 
por seJ' ·demorada, desperta imit~ções, mas em uma discussão como o 
Congresso deve e é capaz de fazn·. 

Vantos a outro ponto. 
(Lendo) "Em 1905 o preço do ·café é de 48 francos por 50 kilos, 

e entramos no período de fra'llca :reducção da producção; entretanto, 
porque a taxa cambial de 11-12 em 1903 passou a ser de 18, perdura 
a crise." · 

Parece que o Sr. Antonio Prado se inscreveu no numero d'aquel-
les que entendem que, para a solução da crise, precisamos descer do 
t.elhado até á altura onde pára a cabeça de anões. 

Pois, o Sr. Anto:riio Prado não está de accôrdo com isto. 
Diz elle: "A situação do café, apezar da permanencia da cnse, 

é hoje consi·deravelmente melhor do que ha dons annos." 
Quem diz isto ? ( .Pattsa.) 
Senhores, tenho esta preoccupação de fazer justiça ·a todo o mundo, 

mesmo aos politicos de quem posso estar mais profundamente diver-
gido e com quem me posso achar mais sinceramente magoado sob ou-
tros aspectos da vida publica. 

O Sr. Dr. Rodrigues Alves, por ter dito isto mef:lmo, foi extraor-
dinariamente malsinado entre nós. 

Repito () que dizia o Sr.. Antonio Prado, já em setembro do anno 
passado: "A situação do café, apezar da permanencia da crise, é hoje 
consideravelmente melhor do que ha dons annos." 

E o Sr. Rodrigues Alves: "A crise do café, segundo opiniões muito 
autorizadas, está em declive." 

Parece até que uma das "opíniões muito autorizadas" é a do 
Sr. Antonio Prado. 

Continúa a entrevista. Perguntando o reporter_ si S. Ex. consi-
dera vantajosa pa•ra a lavoura a baixa do cambio á média das taxas 
de 1903, S. Ex. responde : 

"Não, absolutamente." 
E' do Sr. Antonio Prado; está aqui . 
Feitas outras considerações sohre o caso, perguntou o . reporter: 

"Que pensa V. Ex. do projecto Siciliano~" 
Ei~ a resposta: "Como todos quantos toom vindo á luz, assenta 

sobre a base f_alsa da valorização do café por um processo artificial de 
exportação e consumo, em substituição das leis economicas reguladoras 
do preço dos productos, segundo .as necessidades ou conveniencias da 
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offerta e da p~ocura. O Governo entregárá a exportação do café, 
durante seis annos e por contra-cto, a um grande syndicato que, além 
do·s lucros dessa colossal especuln:ção, receberá o premio de 2 1/2 ã 
3 1/2 francos por sacca ·de -café por ~lle exportaâo, e essa quantia será 
tirada do producto, por um accrescimo de imposto de exportação; 
créo que me dispensará de commentar semelhantes disposições, tanto 
mais quanto a idéa já foi condcmn;:~da por aquelles que teriam de 
v:otal-a no Congresso do Estado." 

.Assim toda a vez que se trata· de medidas analogas a estas do 
Oonvenio de Taubaté, a condemnação do Sr. Antonio Prado é a mais 
formal. 

.Ainda mais: "E que pensa V. Ex. da lei prohibi ti v a da:s novas 
plantações de café?" . 

V amos a ver si elle tambem neste ponto diz heresias, como andei 
dizendo. "Não posso acreditai" em beneficios resultantes de uma leri 
anti-economica e anti-liberal, que é a negação da riqueza pelo traba-
lho, é attentatoria d·a: propriedade e da apphcação arbitraria ao di-
reito de coh~ar impostos." · 

Até parece que o Sr . .Antonio Prado estl'}va nessa occasião eivado-
do spencerianismo ou positivismo, ou que outro no~e tenha, 'de que 
se faz tanta ca:rga·· a nós outros. 

Que é baratear ,a producção? É' vender barato 
Que é ·que se vae fazer?' E' vender mais caro. 
Que faz o Sr. RouJVied 

.Aconselha que se venda mais barato. 
Logo, desaconselha o processo acceito no Oonvenio, ao qual vamos 

à-ar o nosso assentimento, ain:da que seja a titulo moral. (Trocam-se 
apartes.) 

Senhores, fallou-se ha pouco em valorização da borracha, e isto · 
despertou sorrisos de incre·dulidade e uma mal velada suspeição, que, 
aliás, :n,ão era necessario que se tornasse patente, sobre a competencia, 
a capacidade do orador. 

Senhores, de que é que .se trata? E' de produzir mais café? Não : 
nã\;> póde ser mais pr<ivilegiadl'} a nossa situação em relação ao café, 
cuja producção já é até demasiada. 

No momento, o que afflige o lavrador vem a ser: o preço do café 
não é sufficientemente remunerador; o lucro do café, aquelle que 
chega ás mãos do lavrador, é insignificante, comparado com aquelle 
que colhem os exportado11es e os negociantes estrangeiros. 

Pois bem; em relação á borracha, alguma cousa já se dá. 
Já a borracha de Oeylão tem melhor ·cotação do que a bornicha 

do Am:Jzonas e do Pará; já a borracha de certas zonas do Perú al-
cança em Londres melhor preço do que a da nossa Amazonia. 

I_ i 
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Pois bem; não vi:fá longe o dia em que se acke que os preços da 
borracha não são sufficientemente remuneradores. 

Pergunto: então, não ·deveremos fazer um :aovo convenio, com um 
novo 0mprestimo -de 15 milhões para valo ri?. ar -a· borracha? 

Pergunto tambem si não é uma injustiça, sabido que a crise do 
assucar é mais alarmante do que a do proprio café, não se promover 
qualquer -accôrdo tendente a valorizar este procl,_udo? 

Ficam aqui as minhas interrogações, e passarei aos outros pontos. 
O relatorio do nosso consul geral dá~nos _ todas as illiormações 

sobre este ponto a que me refiro; pa:sso sobre- elle p·a:r.a ir ao ponto que 
I'eputo capital na minha intervenção no debate. 

Mas então o orador não queria que se fizesse cousa alguma? Não. 
o orador o que não acredita é em remeclio instamtaneo, é que esses 
3 %; para aquelles que, na phr<ase popular, estão de corda ao pescoço, 
venham salvar a situação, a não ser directumente dando-se-lhes o di-
·nheiro necessario para pagarem suas hypothecas, para remirem suas 
dividas e collocarem-se em situaçào nova. 

Para isso não ha remedio por parte do Estado, sinão este. 
:Mas á lavoura eJ;U geral, não só para a lavoura do café, para a 

agricultura do meu paiz, para o desenvolvimento da sua riqueza eco-
nomica, encarado o problema em seu r.onjuncto, sem p116dilecçõcs 
regionaes, sem preferencias oriunda-s do maior ou menor volume que 
attingiu a exportação desta ou daquella mercadoria, penso que, enca-
rado o problema nestes te:rmos, o Estado poderá descançar sobre a 
com petencia, sobre a operosidade do Congresso N acionai. 

. Devemos dizer francamente que o Congresso Nacional, que os 
poderes publicas federaes, que os poderes publicas est3Jduaes- teem 
feito tudo que é possível IJara difficultar o desdobramento das nossas 
f01~ças economicas. Vou apontar, capitularei uma por uma das diffi-
culdades. 

Primeiro, a tributação inter-estadual. 
O SR. JOAQUIM Auau-sTo - Que não existe em S. Paulo. 
O SR. BARBOSA LIMA - Perdão, eu ia dizendo que agora sahia 

da questão da valorização, na:quillo que possa affectar _sómente o in-
teresse da. lavoura nesses tres Estados, para uma questão, parfl. mim 
mais geral, que abrange, como um caso mais generico, esses diversos 
aspectos específicos -do progrramma, condições indispensaveis por parte 
dos poderes publicas a facilitarem o sueco daiS nossas forças economi-
cas, naquillo ·que entendem com a lavoura, com a agricultura toda, 
desde o ·café até esta outra parte da nossa actividacle agricoh, que 
é uma vergonha para os brazileims; re eu tinha me referido aos 35 % 
da nossa importação -de cereaes; ao feijão que importamos atê do 
Chile, á batata, ao milho, ao arroz. Primeiro, tributação inter-esta-
dual; ·segundo, pl'ivilegio de navega:ção de cabotagem, contra o qual 
votei na Constituinte; terceiro, a questão dos fretes nas ferro-vi'as, 
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pelo que votei contra o arrendamento das estradas ·de ferro, porque 
a meu ver, e até hoje não tive motivo para me desp.ersuadir desta 
convicção : o Est•ado nas condições quasi coloniaes em que ainda nos 
encontramos em relação ao mundo de_ metropoles que po-r ahi v,ivem 
e para os quaes nós trabalhamos, as condições do Brazil impõem ~ 
antes este systema de estradas do que esse a que se referiu ha pouco 
com razão o nobre Deputado pelo Rio' de ,Janeiro, recordando em pre-
zas que dão 12 a 14 %_, quando não occultam a possibilidade de divi-
dendos maiores, pela gymnastica da escripta, pela bonificação, pelo 
'accrescimo de fundos de reserva, de capitaes, ete. · 

Portanto, é importantíssima a: questão de fretes e desdobramentos 
de estradas de ferro. 

Será impossível ter nma lavour-a de milho nas margens do Para-
hyba, nos estupendos chapadões do Abbadia., nas margellS do Eio Pará 
e outros affluente.s do T'io S. Francisco, desde que o frete, já agora 
em uma estrada até então officiàl, impossibilita o transpoi-·te de um 
sacco de milho wbsorvendo tudo. 

Portanto, o problema dos fretes é realmente um prob1ema a ser 
resolvido quanto antes, sob pena de vermos a lavoura e a industria 
em um estado tal que, para viverem, careçam de todos os a-rtifícios 
officíaes. 

4. 0 Organização bancaria. Nós somos Ull:! formidavel paiz, exten--
síssimo, COJU meios de commercio deficientíssimos; pai:z em que se póde 
dizer quasi não ,existe a coordenação indispensavel aos meios de trans~ 
porte e locomoçã.o; paiz cujas partes principaes se ignoram absolu-
tamente; paiz em que se ouve dizer, na phrase popular, que Matto 
Grosso ~1ão existe, que isto parece um recanto lá dos sertões da Africa 
Central; paiz que nestas condições, tem o. Banco da Republica con-
stantemente organizado, constaniemente desorganizado ~ constante-
mente concertado, sempre na casa do carpinteiro official. (Riso.) 

Banco Central no Rio de Janeiro para as necessidades da praça. 
Da pmça, que é ? Nem se precisa dizer mais, a praça é - rua da 
Alfandega e suas a;djacencias - e tudo mais é assim neste extensís-
simo Brazil. 

5.0 A falta de tratados de commercio, a falta de defesa interna-
ci®d I 

6.0 Babylmlismo estadual, o exaggero nas despeza.s locaes. PaTece 
que o orçamento de um Estado, -de um Estado em crise, cujas fontes 
principaes de riqueza estão mingoando e se confinando a ponto de 
alarmar as consciencias mais seguras, um Estado nestas condições, não 
póde ter os orçamentos que nós \remos por ahi. 

S,empre entendi que,. antes de qualquer apoio da União, cabia FtOB 
poderes locaes cortar e cortar fundo nas despezas constantes do seu 
orçamento publico. (Apoiados.) 
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S-::nupre entendi que a esses poderes cabia a ob1<igação inilludivel 
da iniciativa na reducção do detestavel imposto de exportação. Mas 
reducção crescente, Teducção .cada vez maior não se póde, dir-me-hão. 
Mas não se póde reduzir mais porque ha ahi um sorites, em que ca,da 
proposição encadeia a immediata. 

O orçamento mantém um cer-to numero de serviços. A política d~z 
que conserva alguns servi__ços. Esses serviços exigem um certo numero 
de empregaJos. Para manter esses empregados é preciso ter verba nob 
orçamentos. Para taes despezas estes pTecisam ter recursos. 

Logo, o que se faz preciso é que tenha aquillo que nos diz a men-
sagem do eminente Sr. Tibiriçá: aiCcuse saldos não pequenos no pro-
dueto, no resultado da arrecad•ação do imposto de exportação. 

Parece que neste caso a reducção nesse infeliz imposto deveria 
pro.seguir, porque isso era um dos meios indirectos de ir alliviar as 
condições dQ Thesouro, que, na opinião de todos, foi o ponto de p3ir-
tida da discussão, é o alicerce em que repousa a riqueza publica do 
Estado. 

O SR. JOAQUIM AuGUSTO - A tendencia da administração de 
S.' Paulo é reduziT e ha dous annos pm.·a cá não tem feito outra cousa. 

O SR. BARBOSA LrMA - Senhores, não nos illudamos; eu tenho 
a maior admimção pelo que, fazendo justiça1 se chama civilização 
paulista. 

E' uma dessas impressões que nenhum brazileiro esquece mais, 
aquella que fica no espírito do mais superficial observador que nestes 
ultimos tempos se tenha transportado a S. Paulo. 

· Mas, eu direi: apezar de toda essa admiração, si alguma cous.a 
havia a fazer no temeruso da crise, deante ela qual apresentam-se affli-
ctos, justamente anciados e agonizados, todos os representantes da-
quella feracíssima região, era reduzir e reduzir ainda ·mais. 

O SR. JoAQUIM AuGUSTo - Justamente essa era a tendencia da 
administração, sem prejuízo do serviço. 

O SR. BARBOSA LIMA - Perdôe-me V. Ex. Devo dizer san;s a1·-
riflre p1msée: ten1ho visto que a despeza com o serviço de S. Paulo, 
dada a crise em que nos encontrúmo.s, poderia ser mais parcimoniosa. 

De longe só vejo ist.Q: o apparelho marcial ... 
O SR. JOAQUIM AuGUSTO - Era um& necessidade. 
O SR. BARBOSA LIMA - . .. inclüsive com a organização intelli-

gente de um pequeno exercito. 
O SR. JOAQUIM AuGusTo ·- A corcrente immigratoria em São 

Paulo é enorme e, portanto, faz-se preciso alli, para o serviço de poli-
ciamento, um bom numero de praças. 

O SR. BARBOSA LIMA - Para o s•imples policiamento?! Tem ra-
zão·. S. J>a:ulo póde ser que tenha necessidade brevemente de jugular 
as maleitas do Ooxipó ou de Matto Gr.osso! 
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Mas, não sendo assim, sendo as exigencias da policia, não vejo 
necessidade de instructor fran·cez ; si não, Minas teria. E aquelle 
grande Estado, convém salientar, tem um corpo de policia admiravel 
e bem orgrunizado. 

Aqui está um ponto em que não d'irei que o total de praças seja 
deficiente, mas basta que se observe o numero dos estados maiores e_ 
menores, dos mUJsicos, corneteiro·s, tambores e instructores francezes, 
para ver que a despeza é superflua. (T<1·ocam-se apartle~.)· , 

O Sn . .Y OAQUIM AuGusTo - S. Paulo tem menos do· que aquillo 
de que precisa para a sua policia. 

O Sn.. BARBOSA ÜMA - Entretanto, Sr. Presidente, eu não tenho 
a intenção de encontrar defeitos nesse ponto; e em S. Paulo apenas 
o que noto é uma manifestaç~o da actividade de seus poderes, que eu 
quizera ver copiada peJa União. 

Refiro-me á administração da pasta da agricultura e industria, 
notadamente naquillo em que ella se tem desdobrado sob a direcção 
do eminente Sr. Dr. Botelho. 

Eu quizera que se generalizasse pelo Brazil inteiro o pr<>cesso 
por elle seguido para protecção á lavoura; màs lavoura de qualquer 
gener<>, abandonando-se a velha rbti];!a. ' 

O Sn. JoAQUIM ÂUGTJSTO - Pór ahi V. Ex. verá que as decla-
rações do Sr:. Anto11io Prado não são nov·as pa1'a S. 'Paulo. . 

O .Sn.. BA~BOSA LIMA - Não ha duvida; estou dando disto tes-
temunho. 

Nós estamos constantemente a deliberar sobre · collegios eqnipara-
do.s e sobre preparatorios. 

Preparatorio.s para que~ Para o proleta1,iado intellectual, contra-
rio a<>s orçamentos federa,es, estaduaes e municipaes, sob a fórma de 
uma profunda alteração na política cont,emporanea - o fabrico de 
entidades destinadas a hypertrophiar a burocra.cia. 

Já que J20demos fazer agora aquillo que ha tanto tempo já podia-
mos ter feit<>, façamol-o, ao menos, attendendo ás necessidades vitaes 
do nosso paiz. 

Eu tambem, por minha vez, tão modestamente quanto as forças 
do meu esta.do permittiam,__procurei, quando administrei aquella cir-
cumscripção da Republica, fundar institutos de agronomia pratica, 
não para doutores que lessem o ultimo livro exposto na vitrine das 
livrarias e alli fossem fazer pulições sobre a theoria• abstracta do 
arado e das charruas, mas campos de exp,erimentação, fazendas -mo-
delo emfim, com a outillage, apparelhada com o que fiz vir da .L\.lle-
manha e segundo o que se faz nos Estados Unidos, no Agricwlh~ral 
Gollege. 

Infelizmente essa tentativa bald<>u-se após a minha administração, 
sendo cerl,o que hoje o meu querido Estado volta a essas felizes teu-

. dencias, vel'd&deiramente organizadas. 
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Tenho assim me referido a outro defeito a que attribuo a gravi-
dade da crise que atravessamos - a falta de preparo technico, a. 
ausencia de educaçãü profissional, a tendencia para a cultura que 
jã o e;>pirito eminentemente pratico, judicioso e penetrante de Fran-
cisco Beliz·ario, chamava a cultura nomade. -

Acredito que., ·si a União adaptar a feliz oriéntação, que já no 
Estado de S. Páulo· se v.ae systematizando, não só de agoTa mas desde 
os tempos do-s Srs. DraeneTt, Dafert: acredito que, si a União pelos 
seus poderes publicas se entregar decididamente á organização desse 
genero de instwcção, teremos dado () primeiro passo para começar, 
não a curar instantaneamente a ·crise que ahi está, mas tornai-a menos 
provavel, a encaminharmo-nos para melhor processo, a abrir-nos ho-
rizontes mais largos, a fazer os alicerces da fortuna publica mais 
solidos e estaveis, e, sobretudo, mais de aceôrdo com a extraordinaria 
varied~de de climas, de aQ_tidões,. que apontam á admiração do mundo 
o nosso vastíssimo paiz. 

- Si sahirmos da monomania da borracha e do café, sobretudo si 
zelarmos a .decretação da-s despezas publicas, si formos• sinceros e 
leaes para com os nossos concicradãos a quem tanto promettemos 
quando lhes acenamos com as seductoras palavras de federalismo e 
Republica, si correspondermos, 110 tocante á decretação da despeza 
publica, ás exigencias impostas pela descentralização de serviços, si 
reduzirmos a União ao strictamente indispensavél, ao seu papel como 
nexo da federação, teremos poderosamente contribui-do para .a; estabi-
lidade, para o progresso, para o adeantamento do nosso desdobr1amento 
econom}co,. e conseguintemente financeiro, para rarearem cada vez 
mais as crises. 

Tenho me referido, Sr. Presidente, á tendeneia a que ha pouco 
alludiu o honliado Deputado pelo Estado do Rio de J aueiro, quando 
em aparte tratava da protecção dispen&ada pelas tarifas aduaneiras 
até á prohibição no tocante á importa~ão ele um certo numero d.e mer-
cadorias congeneres das produzidas no paiz. 

Penso que a tendencia do Oongres~o para sobretaxrur generos e 
pro'ductos estrangeiro.s suscepti veis de difficultar o desenvolvimento 
das industrias brazileirl:ls, penso, repito, que essa tendencia, indo na 
carreira em que vae, até o ponto que já se póde, creio que sem dema-
sia, assignalar como de extr:emo exaggero, provocará crises, dentro de 
alguns annos, da maior gravidade. 

Chego a crer - si é possível se crer na existenciru de partidos 
regularmente organizados entre nós, dentro de pouco tempo - chego 
a Cl'ler que seremo.s co.nduzidos á o.rganização. do. pal'tido que syste-
matizará e accentuará essa tendencia proteccionista, hiper-proteccio-
nista, por meio de um instrumento perigoso que é a tarifa :vduaneira 
e de outro que se opporá a oomelhantes proces,sos legislativos, tendendo 
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de preferencia para a escola de Basteat, Cobden, J ohn Bribht, I ves 
e Guyot. 

Não escondo as seducçõ,es que este ultimo exerce sobre o meu espi-
pirito e faço votos para o advento regular de taes partidos, conduzin-
do-nos .ao exame cuid'ad.oso dws condições em que se desdobra a nossa 
riqueza publica e particular, d'w acção que sobre esse desenvolvimento 
podem ter esses processos legislativos, o que traz aintta o advento 
de uma quadra parlamentar, em que a gente goste de discutir estes 
·wssumpto.s, sem despertar uma tal ou qual irritação, como a que eu 
infelizmente percebi no começo do meu dis·curso. . 

Preoccupado tambem em construÍT, dou á agricultura, dou á 
lavoura do nosso paiz um testemunlio sincero do quanto me interesso 
pela sua sorte, e, de accô!'do com as predilecções qve revelei por esse 
conjunctc:f de medidas indirectas, ·de pTeferencia áquellas que são con-
substamciadas no pl'!Ojecto, envio á Mesa algumas emendas que con-
cretizam, dq meu ponto de vista, a-s providencias a que alluài. 

Penso que, approvando .simplesmente o convenio, não temos ar-
mado o poder federal de modo tão energico, para acudir á crise em 
qÚe se d~bate a lavoura, como o armaTianws si votassemos, de modo 
expresso e manifesto, alguma cousa de paTecid·a com o que ouso sugge-
riT nas minhas emendas. · 

O parecer sobre as emendas dirá, talvez, que implicitamente no 
convenio tudo está contido, ou dirá, porventura, que melhor será re, 
digir essas auto1'!Ízações ·por outTa maneira, ou guardai-as para. occa-
sião que a Oommissão julgaT mais opportuna. 

Sr. Presidente, eu porém terei cumprido o meu ·dever, eviden-
ciando que, ao tratar dos interesses da classe .que me merece a mais 
sincera e pmfunda sympathia, não podia ser -conduzido a esta tribuna 
pelo instincto demolidüT, pelo desejo de crear difficuldades á decre-
tação de medidas que possam &alval~a -da crise em que se debate. 

As minhas emendas conteem providencias bebidas quer na intel-
ligente ·exposição do conselheiTo Antonio Prado, quer nas experien-
cias ·dadas ·a publico por varias ont.ros profissionaes, que teem escripto 
sobre este caso complexo e, já ag01·a digamos, tempestuoso, da crrse 
do café. 

Mando á Mesa as minha·s emendas. (Muito bernJ, mui~o bem., 
O orador é C1tmprimentl1!do .) 

Vem á Mesa, é lido, apoia·do e posto conjunctamente em discussão 
o seguinte Tequerimento: 

Requeiro que, sobre o projecto n. 59, de 1906, seja ouvida a Com-
missão ·de Constituição e Justiça e ·a de Agricultura 

Sala .das sessões, 21 ·de julho de 1906. - Ba1'bosa Lima. 
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V Jêm á Mesa a seguinte emenda : 
Ao projecto n. 5-9 iCe 1906. 
Ao art. 1°, accrescente~se : 
§ 1.0 A responsabilidade da Uníão, segundo prevê o § 3° do art. 1° 

do convenio, em caso algum excederá a importancia de dous milhões 
de libras b'ierlinas. 

§ 2.0 O Governo promoverá, pelas medidas de Teciprocidade ou 
de repres·alias que julgar convenientes, a reducção dos impostos que 

gravam a importação e o consumo do café em 
Bmrenlda Portugal, Italia, França, He.spanha, Russia e ou-

/outros paiws . 
1§ 3.0 P ·ara que o endosso dR União se realize, deveTão os Estados 

interessados obrigar-se a reduzir, successivamente de armo para anno 
1 %, no imposto de expoTtação qUJe respectivamente cobram sobre o 
café, até que o dito impo·sto fique reduzido a 5 %. 

'§ 4." Acceita a condição anterioT, ficará o Governo da União 
autoTizado a emprestar até a importancia de 60.000 :000$, a juro· de 
6 %, a c~asas commerciaes de comprovada honorabilid&de, metade do 
capital que a juizo d{)s agentes e peritos do Governo fôr julgado ne-
cessario pal'a o estabelecimento de casas brazileiras, consignatarias 
directas do l avrador brazileiTo nos principaes portos da Europa e da 
A.meTica, com succursaes nas principaes cidades, para a venda a reta-
lho do café torrado ou como a experiencia melhor aconselhar. 

Sala das sessões, 21 de julho de 1906. - Ba.rbosa Lima. 

O Sr. David Campis:ía (pela ·ardem) (*) -O nobre Deputado 
pelo Di.stricto Federal acaba de enviar á mesa emendas ao Convenio 

de Taubaté. 
Quero crer, embora seja errada minha dou-Questão :&e 

ordlem trina, que o Convenio é um contracto entre Es-
tados e não podemos emendai-o porque não somos parte nelle : somos a 
autoridade superior que approva ou não o contracto feito entre paTtes 
contractantes, Estados de S. Paulo, Minas e Rio de Janeiro, mas não 
podemos., ·como .quer S . Ex., emendar esse contracto. 

O SR. BARBOSA LIMA - O p1~ojecto hoje em debate modifica o 
contracto . 

. O SR . DAVID CAMPISTA - Não, senhor . 
O SR. BARBOSA LIMA - E a Caixa de Conversão? 
O DR. DAviD CAMPISTA - E' porqUJe está no Convenio. 
Ha um convenio chamado de Taubaté; os contractos se fazem, se 

transformam e se 1'8fazem pela fórma por que são feitos. 
P-ois bem, os tres contractantes de Taubaté em fevereiro combina-

ram uma cousa; posteriormente alteraram este contracto . Que ficou? 
Uma unidade contractada que se ·compõe das duas partes ; as duas 

( *) 'Este dis•cu•rso não foi •rev>isto •pelo >O~ado.r. 
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partes .se integram em uma, que é hoje o Convenio de 24 de fevereiro 
com o additamento de 24· de junho. . 

O SR. BARBOSA LIMA - Neste contracto se mantém a Caixa de 
Conversão. 

O SR. DAviD CAMPISTA- Não, senhor; não ha tal. No Convenio 
de Taubaté o que se dizia é que aquelle emprestimo só podia ser feito 
como lastro para a Caixa de Conversão que o Congresso creasse, isto é, 
não se valorizaria cows,a alguma, porque ·ha de se valorizar por dinheiro, 
e co:rn esse dinheiro que havia de ser recolhido á Caixa d'e Conversão 
é que \Se faria -a valorização. 

Que resolveram os Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas·? 
Que se faça a valorização independe:p.te da Caixa de Conversão, que 
fica dependendo -do Congresso. 

E que faz o Congresso? 
Approva o contracto feito pelos Estados, excluind'o a Oaixa de 

Conversão que foi por elles excluida. 
Por ·conseguinte, é um contracto composto do 'Convenio e do addi-

tamento posterior, e o qual me parece que não podemos alterar, porque 
não somos p·arte nelle . · 

O SR. BARBOSA LIMA ,.-- Só podemos votar. 
O ·SR. DAVID CAMPISTA- Approvar ou reprovar. 
Si acham que é inconveniente, reprovem. (Apartes.) 
E' possível que eu esteja em erro, mas manifesto a minha opinião; 

e o Sr. Presidente deve resolver a questão q:Ue, acima de tudo, me pa-
rece regimental. 

A Mesa deve accei ta r ou não as emendas. 
Conforme a orientação que eu tenho, erronea ou não, ella não 

póde acceital-as. (Mwito bem, mrufto lJ,em.) 

O Sr. PreiSild:ente - A Mesa não póde acceitar as emendas do 
nobre Deputado por força da disposição constitucional combinada com 
a do art. 17 4, ·do Regulamento, que diz: 

"Não é permittido em .qualquer discussão offerecer emendas ou 
artigos add'itivos que não tenham relação immediata ·com a materia 
de que se tratar." ' .--

Trata-se da approvação ou rejeição de um Convenio feito entre 
Estados que accordaram medidas tendentes á valorização de 1:llm pro-
dueto seu. · 

A Mesa, estribada no art. 174, do Regimento, não póde acceitar 
as emendas do nobre Deputado, porque ellas não teem. 1-elação imme-
diata com a ma teria em discussão. Ellas não altemm. o projecto em 
discussão; alteram um Oonvenio que não póde ser modificado;, referem-
se a accôrdo feito entre Estados, no qual o Congress.o não ~foi parte. 
Ao Congresso, como ao Presidente da Republica, .só cabe approvar ou 
rejeitar o Convenio. 
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O Sr. Bar.bosa Lima (*) (pela 01·dem)- Sr. Presidente, quan-
do, o anuo passado, tivemos de nos pronunciar aqui sobre uma questão 
igualmente momentosa e irritante, que foi a do Banco da Republica, 
sustentou-se que .se tratava de alguma cousa feita e acabada completa-
mente pelos accionistas reunidos em assembléa geral para remodelarem 
aquelle ins·tituto bancaria, que podíamos ou acceitar aquillo que tinha 
sido accordado pelos accionistas ou rejeitar. 

No ' correr da discussão, na qual tomei parte, uma emenda minha 
foi acceita e· incorporada a este projecto. 

O projecto que se discutia, então, era tal qual este, ou antes, era, 
do ponto de vista em que se colloca V. Ex., Sr. Presidente, ainda . 
melhor. Dizi"a: ficam approvado.s os estatutos, organizados pelos accio-
nistas do Banco da. Republica na assembléa geral de tal data. · 

Discutindo este texto que approvava os estatutos, sé disse aqui que 
példeriamos ou approval-o ou rejeital-o, pois que não havíamos feito 
parte daquella assembléa. 

Pois bem, uma das muitas emendas que apresentei foi approvada 
pela Oamara e incorporada áquelles estatutos. 

Trata-se agora -de .que? 
Trata-se ·de um pi·ojecto de lei que .se não limita a approvar o 

Convenio, porque este Convenio tinha primitivamente, quando surdiu 
de Taubaté, quinze artigos. 

O art . 1 o estipulava um preço mínimo em ouro para valorizar o 
café. 

Graças á nossa .demora e á resistencia do Sr. Presidente da Re-
puhlica não querendo ·convocar uma sessão extraordinaria, os signa-
tarios do primeiro accôrdo formularam um additamento que reza 
textualmente isto: "O art. 1 o do Convenio fica substituido pelo se-
guinte". E vem uma série de i terns e paragraphos. 

Então, que é que Se modificou no Convenio primitivo? 
O art. 1 o ficou substituído por outro. 
O SR. DAVID CAMPISTA '- O que vae ser approvado é o Conveuio 

com as modificações. 
O SR. BARBOSA LIMA- Jl,llas, V. Ex. excluiUJ desta approvação a 

clausula referente á Caixa de Conversão. 
O SR. DAVID CnrPISTA - Porque no proprio Convenio as pro-

prias partes contTactantes fizeram independer a sua approvação desta 
Caixa de Conversão. 

O SR . BARBOSA LIMA - · Então isto que aqui está é uma reclun-
clancia. ( Troc.wm-se rnt~itos .apartJ.es. ) 

O a.clditamento não excluiu a Caixa ele Conversão, tanto que o 
projecto manda excluil-a. 

Si o proje·cto manda excluil-a, fi ca modificad:o o Convenio depois 
do novo accôr•do complementar. ( T1·ocaJn..;se apartes.) 

( •) E-ste di.s·c·urso não foi 1·evisto ·pelo •orador. 
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Si o modifica, as. minhas emendas podem ser acceitas, não só pela 
força ·dos precedentes, mais ainda porque a Commissão não tem o pri-
vilegio de emendas quando nós não o temos. · 

Que a materia é attinente ao assumpto basta ler as emend!as para 
ver que o é. · 

Fica o meUJ protesto; elle tem no momento uma significação bem 
suggestiva. V. Ex. decidirá como entender. 

O Sr. PI'e.s:i:d:ente - A Mesa, nas .suas decisões, sempre procede 
com a maxima imparcialida·de . 

. Eu mantenho a decisão toniadà., ainda quando o artigo que citei 
dç Regimento não servisse clarame,nte para estribar a minha resolu-
ção. A ma teria em ·discussão é acceitar ou rejeitar o Convenio feito 
entre Estados. Nós não po·demo.s impô r condições; o que nos cumpre 
fazer é approvarmos ou rejeitaTmos o que os Estados accordaram. 

Nestas condições, a Mes.a entende que não de.ve receber as emendas 
~present-adas pelo nobre Deputado que importam na modificação· do 
Convenio, no .qual o Congresso não é parte. 

O Sr. Paula Ramos (pela. ordem) - Sr. Presidente, vejo que 
V. Ex. agoTa modificou a opinião qne tinha ha pouco expendido a 
res.peito de questão de ordem, á que deu lagar a apresentação de emen-
das pelo -Deput-ad.o pelo Districto Federal. V. Ex. misturou as duas 
questões: a questão constitucional e a questão regimental. V. Ex. de-
clal·ou que ... 

O SR. PRESIDENTE - Foi o que eu disse a primeira vez, is,to é, 
que o projecto approvara o Convenio. 

O SR. PAULA RAMOS- ... o art. 174 do Regimento o autorizava 
a não acceitar as emendas ou artigos additivos que não tivessem rela-
ção com o projecto. 

Ora, nem V. Ex. ne_m a O amara, lendo as emendas do illustre 
Deputado pelo ,Districto Federa), poderão negar .que ellas teem inteira 
relação com o projecto. 

Uma dessas emendas reduz o emprestimo de 15 milhões a 2 mi-
lhões; tem inteira relação com o· projecto, porque Tefere-se, não ha 
duvida nenhuma, á questão ·da valorização do ·café. 

Não me parece que tenha a pplicação ao caso o art . 17 4 do Regi-
mento. · 

, E como o procedimento da Mesa é pautado pela nossa lei interna, 
pelo nosso Regimento, não vejo nelle disposição ·alguma que autorize 
V. Ex. a não acceitar as emendas d'o nobre Deputado. 

O S'R. AFFONso CosTA- Nesta materia V. Ex. é autoridade. 
O SR. PAULA .RAMOS - Não soUJ autorid!ade; fali~ com o Regi~ 

mento; e quem quer que o leia dará a inteTpretação que dei e que me 
parece ser verdwdeira, e o Sr. Presideilte não encontra apoio no Regi-
mento, muito menos encontTal-o-ha na Constituição. 
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Quanto á questão de saber .si os convenios podem ou não soffrer 
modificações por parte do Poder Legislativo, é uma these constitucio-
nal que póde ser largamente discutida. 

À nossa Constituição, .quando enumera as attribuições do Poder 
Legislativo, nas quaes se encontra, entre outras, a de "resolver defini-
tiv.amente sobre tràtados e convenções celebrados com paizes estran-
geiros", não f az a .meRor referencia aos convenios celebrados entre os 
Estados, a não ser relativamente ás questões de limites entre elles, 
para o que dá ao Congresso a -competencia exclusiva de resolver ·defini-
tivamente sobre esses lim:ütes. · 

Sr. Presidente, não sei o que nos tolhe o direito de emendar uma 
questão ·sujeita ao nosso conhecimento e á nossa deliberação . Não me 
parecem proce·!ilentes os argumentos apresentados por V. Ex . 

Na questão mesma dos convenios e ajustes internacionaes, é hoje 
doutrina corrente nos Estados Unidos 'que elles podem soffrer modifi-
cações . 

O Senwdo Americano, ao qual teem sido submettidos ·alguns con-
venios internacionaes nestes ultimas annos, tem feito emendas, tem 
feito m.od:ificações. 

E' um facto no·vo para mim este . Creio mesmo que é a primeira 
vez que o Poder Legislativo é chama-do a intervir em questão dessa 
natureza. Sobre um tal assumpto, posso dizer mesmo .que não temo& 
precedentes. E nós que procuramos nos Estados Unidos autoridade 
12ara a solução de nossas questões ·constitucionaes, quando os textos 
não são claros e prestam-se a interpretações, não podemos deixar de, 
neste momento, procurar em uma das fontes d!a nossa Constituição a: 
interpretação .que sobre este ponto se tem. dado na grande e livre nação-
americana . O Senado Americano entendeu, e entende ainda hoje, que. 
os proprios tratados internacionaes podem soffrer modificações. 

O SR . ÀLBERTO SARMENTO - Entretanto, V. Ex. entendia que o-
projecto não devia ser submettid.o ao estudo d!o Congresso . 

O SR . P .AULA RA.MOs - Perdôe-me o nobre Deput·ado ; por ora. 
trata-se de uma questão de ordem. 

Já que o nobre Deputado me provoca, sou obrigado a dar uma 
explicação immediata a S. Ex . 

O meu voto na Commissão foi este: que o Congresso não tem 
competencia para tomar conhecimento ·da questão da valorização do· 
café, nos termos em que ella está hoje posta. 

O SR. ÀLBERTo SARMENTo - Nem para emend:al-o. 
O SR . PAULA. RA.MOS -Mas, desde que o Convenio está submetti-d0o 

ao conhecimento do Congresso, este, incontestavelmente, tem o direitCF 
de emendai-o . 

O meUJ voto foi fundado nas seguintes razões: 
Celebrado o Convenio de Taubaté, em virtude da-- autorização dO> 

Poder Legislativo na lei 0rçamentaria vigente, nesse Convenio havia. 
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uma clausula em que se tratava da Caixa de Conversão. Submettido o 
Convenio á approvação do Poder Executivo, este entendeu, e a meu 
ver entendeu muito bem, que não podia approval-o porque, como disse 
em sua }.{ens.agem o Sr. Presidente da Republiea, não só o Convenio 
tinha exorbitado da autorização dada ao Poder Execul.'ivo, como tor-
nava a questão Tegional em uma; questãJo nacional (são palavras da 
Mensagem) e o remettia, na fórma do art. 48, n. 16, da Constituição, 
ao Poder Legislativo. 

Antes que o Poder Legislativo se manifestasse, os tres governa-
doTes entende-ram fazer, não um nOV'O convenio, mas um a:dditivo ao 
Convenio de 26 de fevereiro, isto é, não substituíram o convenio, mas 
fizeram um additivo e o remetteram ao Poder Executivo que entflndeu 
que não o devia ,approv-ar desde que o i11.strumento principal estava 
submettido ao conhecimento do Poder Legislativo. 

A Commissão de Finanças da Camara entendeu que devia separar 
as duas questões. 

Separou a .questão da valorização ·do café, contida em uma parte 
do Oonvenio de 26 de fevereiro e no adçlitivo de 4 de julho e a questão 
da Caixa de Convel'são, fazendo dous projectos: um relativo á valol'iza-
ção, isto é, approvando o accôrdo· sobre o -café, ·o que era da sua ·exclu-
siva competencia, e o outro sobre a Oaixa de Conversão . 

Entendia, como ainda entend'o neste momento, que o procedimento 
da Commissão devia ser ·devolver ao Poder Executivo o Convenio na 
parte relativa á valorização e ·discutir o outro pmjec1Jo, que é da nossa 
competencia ; 

Foi este o voto que dei, sem que até agora as opiniões manifesta-. 
das tenham conseguido me demover dessa: opiniã•o. 

Fui foTça;do pelo aparte do meu illustre collega por S. Paulo a 
dizer estas palavras.; mas, em todo caso, assim procedendo, não tenhio 
outro intuito sinão mostra1· que tenho sido coherente. 

Tod:Os smbem, Sr. Presidente, que sou infenso ao projecto da va-
lorização; e aquelles que me -conhecem sabem que tenho sido um homem 
coherente na minha vida publica. 

E desde a primeira vez .que se tratou deste assumpto no seio da" 
Commissão de Finanças, eu e o Dr. Erioo Coelho votámos contra 
aquella: autorização. 

Meu procedimento de hoje é, portanto, uma consequencia logica 
do meu procedimento de hontem. 

O Sr. Eloy Chaves (pe·lxL oràem) - Permitta V. Ex. que eu 
venha dar a minha opinião sobre o incidente que se levantou. 

E' bem de ver que é uma ousadia da minha parte pretender accres-
centar alguma cousa ás observações brilhantes que foram aqui produ-
zidas. Parece-me, porém, que ha uma consideração a fazer e que vem 
toda ella em ·apoio das opiniões manifestadas pela Me·sá. 

De facto, é a primeira vez que nós tratamos no Congresso de um 
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caso como este do Convenio de Taubaté. V amos ver si na ConstitUJição 
não encontramos alguma cousa que nos sirva para resolver o caso. · 

O art . 65 ·diz : "E' facultado aos Estados: 1°, celebrar entre si 
ajustes e convenções sem caracter poli ti co." 

O n . 16 do art. 48 diz: "compete privativamente ao Presidente 
da Republica: appl'ovar os ajustes, convenções, .que os Estados cele-
brarem, na conformida·de do art . 65, submettendo-os, quando cumprir, 
á autoridade do Congresso" . 

Si os nobres Deputados que me precederam na tribuna entendem 
que nós somos incompetentes para tratar do ·caso, hão de concordar 
que o Congresso N acronal vae exercer um direito que era da compe-
tencia do Presidente da Republica, e que elle julgou dever transferir 
ao Congresso . 

Portanto, nenhum direito exercemos no caso maior do que aquelle 
que competia ao Presidente da Republica . 

Ora, este só podendo approvar ou deixar de o fazer, sem entrar 
no conhecimento da substancia desses ajustes, nós só resolvemos em 
identicas condições. 

O Sr. Pl'esidente - Como os nobres Deputados veem, é uma 
questão constitucional, sobre a qual não ha uma opinião .corrente .. · 

As vozes que se manifestaram divergem radicalmente e eu con-
tinúo mantendo , a decisão da Mesa até que o Congresso, por meios 
regulares, modifique o Regimento, inter pretando a Constituição sobre 
si podem OUJ 'não ser emendados os .convenios. 

Dou por encerrado o .incidente. 

O Sr . Pr·esidente - Continúa a discussão do projecto n. 59, 
de 1906, approvando o Convenio de T.aubaté ·com as modificações 
constantes do accôrdo firmado em 4 de julho do corrente anuo. 

O Sr. E1oy Chaves (pela 01·dem) - Sr. Presidente, estando a 
findar a hora peço a V. Ex. que con&ulte a Camar:a si concede pro ro-
gação da sessão por duas horas. 

O SR. MALAQUIAs UQNÇALVES - Não póde oor prorogada . Está 
finda a hor a . 

O Sr. Pr•e.sid'ente - A hora não está fin<la; a sessão termina 
ás 4 114. 

O SR . MALAQUIAS GoNÇALVEs - O Regimento manda que a sessão 
comece ao meio-dia. Prote.sto . 

VozEs - Não apoiado. 
O SR. PRESIDENTE - Os senhores que concedem a prorogação pe-

dida queiram levantar-se. (Pa'll()a.) 
Foi concedida . Tem a palavra o Sr. Eloy Chaves. 
O SR. MALAQUIAS GoN.ÇALVES -Protesto; é contra o R egimento . 
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O Sr. EJ oy Chaves - Sr . Presidente, V . Ex. bem ha de ima-
g inar o constrangimento com que venho á tribuna . Sou a ella sempre 
arredio. Entretanto, proposições que foram aqui levantadas, já pelo 
meu -distincto amigo, representante da Bal:u.ia, o Sr. Miguel Oahnoh, 
já pelo nobre Deputado pelo Districto Federal, o Sr. -Bàrbosa Lima, 
.me forçam a fazer algumas observações e:rb. prol da. approvação do 
Convenio de Taubaté. 

Antes de tudo -devo abordar uma proposição deiicada, que tem 
sido varias vezes proferida na tribuna -desta Camara e na imprensa, 
isto é, que a valorização do café é medid·a que vae apenas favorecer 
a uns tantos laVTadores arruinad:os: Peço licença para frizar que se-
riamos incapazes, por não nos ser digno, de vir aqui advogar a causa 
de meia duzia de productores de café em más condições. (Apoiados. ) 

O que pa.trioticamente fazemos é procurar dar providencias effi-
-cazes a favor de toda uma classe respeitavel, além do mais porque for,-
nece ao Brazil mais de metade dosr recursos com que elle satisfaz seus 
.encargos no estrange['ro. . ' 

Devo em segn,ida tocar em outrR questão, que é a da competencia 
de nos pronunciarmos sobre o Convenio de Taubaté, apez~n· de ter sido 
.ella brilhantemente debatida em discussão anterior pelo meu hqnrado 
:amigo, relator do pa,recer, o Sr. David . Campista. 

De fact'o, disse o nobre Deputado pelo Districto Eederal, que si 
nós nada mais queremos sinão que ·o projecto passe Vj:jlozmente, por 
que não o submettemos simplesment~ á . approvação do Sr. Presidente 
d-a &publica? ,Accrescentam que no seu parecer isso é qne seria· corre-
do e constitucional. 

Entretanto, o meu . illu.stre amigo e collega, o Sr. David Cam-
pista, e neste· ponto reproduzo· sua argumentação, ponderou que, p13lo 
art . 48 d'a· Constituição, compete ao Presidente da Republica a func-
·ção de approvar ou d13-Saprprovar o convenio feito pe)os Estados, desde 
que não tenham caracter político, submettendo-os, si curnpiT'ir·, ao Con-
gress-o N acionai. 

Não poz a Constituição limites ao arbítrio do Presidente em jul-
gar taes casos de sua competencia ou do Congresso . Elle age como. 
unico juiz. Assim, desde o momento em que-demittiu de si este direito, 
'.era de ver que não podíamos deixar de deliberar a respeito; pois podia 
dar-se o caso de ficar o Convenio sem o complemento de sua aJ>prova-
ção por nã'O ter poder que o julgasse. 

Portanto, entendo que bem andamos em reso-lver o caso que o Sr. 
Presidente da Republica submetteu á nossa deliberação. 

Varias objecções foram levantadas contra as medidas de que trata 
o Convenio sujeito á nossa• apreciação. Estas objecções foram, pri-
meiro, que o processo ideado para a valorização era um pro(}esso chi-
merico, que não . tinha absolutamente a menor applicabilidade, que na 
pratica, daria de si os peiores resultados, porquanto era de· todo o 

,/' 
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·ponto um absurdo queTer .augmentaT o valor de uma mercadoria tirando 
della uma parte .do seu valor, -desde que .se a onera com mais tributos. 

Mas, que é q]le determina o Convenio? Determina que os Estados 
.aféeiros cobrarão uma sobre-taxa de tres francos por sacca de café 

q e fôr ·exportada, especialmente parq, fazer face ao emprestimo que ' 
se estina á v:alorização. 

' bem de ver que, si o productor dá ao Estado uma parte maior 
de im~sto, vae receber em troca desse beneficio compensação muito 
maior, · sto é, dá pouco para receber muito. . 

O ue elle recebe a mais provém da defesa que os Estados vão 
fazer do \ roducto . . 

Que m{tis se allegou aindia? Que .era um absurdo sobrecanegar os 
impostos sobre uma determinada marca de café, destinando-o assim, 
pela sua inf eriorida·cle, só para o brazileiro. 

Que ess1a medida, além do mais, era attentatpria contra a liber-
dade de commercio. 

Mas, Sr. Presidente, ·qual a medid:a. de que trata o GoveTno e 
que vem produzir todos esses inoonveniente~ ? 

Sr . . Presidente, trata-~e de uma providencia que já consta de lei 
em meu. Esta·do, e que crêa impostos mais elevados sobre este ou aquelle 
typo de café baixo. 

E sta medida visa a defesa d.o nOSflO producto no exterior, 'Visa 
elevar o café de procedencia brazileira ao logar que elle · mereée pelas 
BU~iLS qualidades sem par. 

O meu nobre amigo Deputado pela Bahia deçlaTou que estavamos 
á cata de cl;timeTas, dizendo que não ha café de Moka nem de Java. 

Nós nunca affirmamos qu~ não houvesse café dessas procedencia;s; 
o que ·affirmamos é, sim, que este c#é de Moka e de Java é excessiva-
mente diminuto e ·que o café de Moka e Java, q-qe se toma• na Eu-
ropa e nos Esta·dos Ünidos, em grande parte, em sua quasi totalidade, 
é café brazileiro . 

Assim, quando sobretax&mos o café de typo baixo, queremos que 
vá para o estrángeiro um producto que ·acredite o café brazileiro, ainda 
agora mal julgado e reputado. 

Foi ainda dito que era estranhavel que o Estado que queria va-
lorizar o producto viesse offender uma das cousat;; mais preciosas, que 
vem a ser o direito de ca·da um cultivar suas terra:lJ como melhor en-
tender. 

A lei que limita o desenvolvimento da cultura do ca.fé no Estado 
de S. Paulo, e .que vae ser reproduzida na legislação dos outros Es-
tados, que são partes no Convenio, é lei de cm·a·cter provisorio, lei de 
salvação, lei que desapparecerá ·desde o momento em que se bça o equi-
líbrio completo entre a offerta e a procura do genero. 

l.fuito longe de merecer censuras, é lei que tem dado de si todos 
os resultados que della se deviam esperar. ( Hta .varias apartes.) 
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Quanto a ser inconstitucional ou não, parece-me que não é mate-
ria da nossa competencia; os que se entenderem lesados por essa. lei 

·devem appellar para o unico poder competente para julgar ·da consti-
tucionalidade della - o judicia.rio; nós apenas julgamos da utilidadfl, 
que é manifesta. · / 

Sr. Presidente, teem sido levantadas varias idéas para se minorar 
a crise aguda que atravessamos, idéa:s esta·s que todas se consubstmlciam 
em medidas indirectas. · j 

De facto, si estivessemos em plena prosperidade, simp)esmente 
discutindo esta questão sem a nec'essidade imprescindível e . ufgente de 
soccorrer a lavoura de café, corrigindo erros passados poderi~mos per-
feitamelite estudar as vantagens desta ou daquella provide'ncia, como 
CI'eação ·de bancos agrícolas, diminuição de fretes ·das estr~âas de ferro, 
diminuição ·do custo da producção, etc. ; ma.s estamo·s 1~implesmente 
na parte mais aguda da crise, precisamos soccorrer a lav'oura do café 
com medidas promptas, energicas, e,' pois, as providencias de caracter 
indirecto absolutamente não podem ser a;pplicadas no caso. (Apoi01dos, 
não apoiad.o'B. A parfe8. ) 

A resolução do problema dà valorização do café .trazida pelo Oon-
v:enio baseia-se em dados positivds, que não podem deixar de ser re-
conhecidós por todos os que estudam o aHsumpto. Baseia-se no conhe-
cimento dia capacidade productora do Brazil e dos outros paizes que 
concorrem ao mercado mundial, baseia-se no conhecimento do consumo 
dessa producção. · Da comparação do consumo com a: producção foi 
que se tirou o mecanismo do apparelho com que se póde chegar á defesa 
do nosso principal producto. 

Effectivam_~nte, é hoje um facto conhecido que a prod.Ucção mun-
dial do café é actualmente de dezeseis milhões de saccas, em média 
annual, e que o consumo mais ou Iilenos está em relação com essa pro~ 
ducção, o que faz com que os preços est.ejam 'em ·depressão e o stock 
avolumado, ·que vem ·das safras anteriores. Desde que pudermos retirar 
do mercado a sobrecarga desse stock, desde .que ]mdermos esperar que 
o consúmo se dilate, ·que o consumo continue a soffrer o augmento que 
se tém da·do em todos os ultimos annos, necessa-riamente teremos feito 
o equilíbrio entre a offerta e a procura, e a valorização do nosso prin-
cipal pi10ducto estará feita. . 

:Portanto, o Oonvenio não vem contrariar a lei da offert·a e da 
procura, e antes ---'- vem facilitar o. caminho para que ella dê toda§! as 
suas consequencias, vem remover os obsta·culos que fazem com que esta 
lei .seja burlada. . 

Si nós esperarmos quatro ou cinco an11:os, é innegavel que o equilí-
brio se dará. Mas, qual a sorte ·que ha de aguard:aT a lavoura do café 
durante esta longa espera? 

Pois bem, o Oonvenio vem dar a esta lavoura os meios 'de resistir 
durwnte estes quatro ou cinco a1mos, vem fazer com que ella tenha 
forças para esperar este equilíbrio fatal. 
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Pergunto eu agora: ao Estado repugna, porventura, essa missão de 
protector ·de uma classe tão importante, como 3i Lavoura? 

· Responderei com as proprias palavras do meu nobre amigo, illus-
tre relator do parecer: · 

"Seja o Estado uma simples instituição· de policia e de bo-a ordem, 
sejru effectivamente uma machina de progresso, não se póde sensata-
mente reduzil-o, entre nós, ao invariavel papel de demittir-se solemne-
mente deante de cada difficuldade que apparece e que joga com os 
mais elevado·s interesses CLa nação." 

Francrumente, senhores, sou daquella escola que entende que o 
Estado não é simplesmente um Estado gendarme, que deve ser antes 
um centro de propulsão, de educação. 

Portanto, o Estado, m um paiz como o nosso, que, na phrase 
do nobre Deputado que me precedeu n:a tribuna, está ainda quasi que 
na phase ·colonial, não póde deixar que crises como esta se resolv-am 
naturalmente; tem de intervir. Não interveiu em outra questão im-
portante, como a do Banco da Republica ? · 

Dizem os contrarios que a União vae, com -a fiança que; porven-
tura, poderá dar para o emprestimo que fôr contrahido pelos Estados, 
arriscar a sua fortuna. 

Pergunto·: não demos ao Banco da Republica por sua 'natureza -
de funcções tão delicada·s, que joga com trãnsacções a·s mais alleato-
rias, como •as ·bancarias; não lhe demos a garantia da União para jogar 
com o cambio, cousa da:s mais perigosas ? · 

Como, pois, queremos negar agora a obrigação e o dever, ·que com-
pete á União, de soccorrer uma classe importante, como ·e a da lavoura, 
maximé qua1ido ella não lhe pede - e isso mesmo dispensará si fôr 
mistér - sinão uma mera fiança, uma mera responsabilid:ade moral, 
porquanto os Estados d·ão amplas garantias da completa solvabilidade 
do ·emprestimo que vão contrahir ? ! 

E' preciso, sempre, não esquecer que os Estados que fizeram o 
Convenio . vão tirar dos seus proprios recursos o dinheiro necessar10 
.para fazer face ao erhprestimo. 

Não é, pois, umaJ protecção regional. Nem os Estados contra-
ctantes querem para si favores que os outros Estados não possam ter. 

Si elles vão arriscar os seus capitaes• para custear o emprestimo, 
querermos est~r a difficult-ar, w esmiuçar tudo, para saber si as van-
tagens são ou não reaes, si ·as probabilidia·des são ou não boas, parece-
me que não é justo, maximé no momento presente, em ·que cada hora 
que passa é preciosa' para a lavoura . -

O SR. MIGUEL CALMON - Quanto a mim, resalvo a minha parte. 
Apenas trouxe informações que julguei do interesse do Estado. Tendo 
esta-do no Oriente, julgava da minha obrigação trazer ao Congresso a·s 
impressões que colhi durante a viagem . 

O SR. ALBERTO SARMENTO Outros estão querendo assumir o 
papel de tutores dos Estados. . 
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O SR. ELOY ÜHAVES- Sr. Presidente, não quero deixar de tocar 
em um ponto a que a imprensa adversa ao Oonvenio e o nobre Depu-
tado que me precedeu na tribuna se referir-am: ao termo vcalor~iz-ação. 

Sempre que tocam nesse termo fazem-n'o com certa ironia, como si 
elle contivesse uma idé.a que não fosse nobre e a•deantada a favor de 
uma classe que contribu.e com tres quintas partes dos recursos com qqe 
o Brazil faz faee aos seus compromissos no · exterior. 

Aquélles que julgam que a palavra 1Jialor~zação é uma palavra qqe 
envolve qualquer cousa de menos ~xplicavel o,u de menos real, eu queria 
que me déssem outro termo qualquer que dissesse, nem m_llis nem 
meno·s, o .que queremos e precisamo& fazer: .a defesa., a todo o- transe, 
do nosso principal producto. 

O SR. ALBERTO SARMENTÇl - O relator do parecer já demonstreu 
que o termo valo1-ização é perfeitamente technicq. 

O SR. ELOY ÜHAVES - Perfeitam~.nte technico, e que çorrespon-
dia ás medidas que queremos pôr em pratica. 

Mas se disse que este meio de valoriza;r o ·café tei:t;J. perigos e que, 
a•ssim como nós queremos valorizar o café, devemos valorizar a borra-
eha, o assucar, etc. 

Mas l).ão se póde comparar a; lavou~·a de café com a do. assucar ou 
outra qualquer . . 

O Oonvenio de Taubaté a,proveita jústamente, para a valorização 
do café, um facto que é incontestavel - o monopolio da producção. 

E este facto foi brilhantemente demonstrado pelo mQu digno 
amigo, relator do parecer. 

Portanto, si os Estados se aproveitàram de um facto que é incon-
testavel e dimana da; propria natureza do producto, é bem de ver qu..? 
não s,e póde comparar a valorização do café com a de outro qualquer 
producto. 

Eu podia expender muitas outras considerações; podia mesmo 
descer :11 detalhes, á analyse de cada um do'S argumentos e dados e$ta-
tisticos apresentados aqui pelo meu nobre amigo, digno representante 
da Bahia, a cu.jos talentos rendo as minhas homenagens ... 

O SR. MIGUEL ÜALMON - Muito obrigado. 
O SR . ELOY ÜHAVES - .. . como pelo nobre e illustre Deputado 

pelo Districto Federal. A Oas:11 está, poré;m, visivelmente fatigada 
(não apdiados). Não quero mesmo privar outros collegas, mais compe-
tentes, do direito de discutirem esta questão. 

Pedi a palavra para rebater varias argumentos, e o fiz per swmma 
capita, ligeiramente; não desci absolutamente a detalhes da questão. 
Es.tou interessado em que se abrevie o debate . 

Antes, porém, de terminar, peç·o licença aos meus n·obres collegas 
para rebater uma censura que foi feita aqui. 

Extranhou-se que o Esta;do de S. Paulo - por meio de uma 
casa importante, como a casa Prado, Oha~es - annunciasse no estran-
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geiro que o projecto de valorização do café não tinha 8ido abauclonado 
e que seria convertído em le.i dentro de pouco tempo. 

Senhores, este aviso mostra ainda o nobre intento que tem o go-
verno ~o Estado de S. Paulo na resolução dessa temerosa, questão; 
mostra o empenho com que está, de·scLe agora, defendendo o no8so 
principal producto das constantes explorações que contra elle se fazem. 

O que o govemo de S . Paulo quiz 'foi evitar a baixa, que já se 
pronunciava com a divulgação da falsa noticia de que o Convenio de 
T1auhaté estava posto de lado. 

Portauto, quando mandop. annunciar que o convenio estava de pé, 
que o Congresso d~via convertel-o em lei dentro de pouco tempo, mos-
trava a esperança de que •3m breve ficaria resolvida esta magna questãO. 

N~o era uma insinuação ao Poder Legislativo, não era uma in-
juria . . Manifes.tava apenas a esperança ·da conversão, em lei, de uma 
medida tão justamente e tão ánciosamente de-sejad:a por toda a lavoura. 

· Vou terminar e espero que este assurmpto sej a, .quanto antes, re-
solvido, porquanto da sua 'resolução depende . a terminação de uma das 
crises mais profundas, mais sérias e perigosas que o nosso paiz tem 
atravessado . 

.. :V-GzEs - Mui to bem ; mui to bem. (O orlado r é cumplrimentaâo vi-
;ziiirriente 1 pelos Srs. D eputados .) 

O Sr. Pauli.no d'e Souza diz que, pertencendo á repr.esentação 
de um Estado, cujo governo tomou parte no Convenio de Ta ubaté e 
tendo sempre -defendido os interesses da lavoura, deve dizer com fran-
queza o Eeu modo de pensa],' sobre o assumpto e bem assim as razões 
que o justific::am. Refere-se ao art. 48 n. 16 da Constituição, parece11-
flo-lhe qne andou bem avisado o Governo sujeitand-o. o convenio entre 
os tres Estados á apreciação do Congresso e tambem á Oommissão 
de Orçamento, trazend.eo-a á consideração da Camara. Em primeiro 
Iog·ar entende que o Couvenio e bem assim o additivo, que lhe foi 
feito, não dispensaram o endosso da União; faz esta observação por-
que pare-ce que ouviu do nobre T•elator da Commissão opinião di.ffc-
reute. 

UM Sn. DEPUTADO -Isso niio está expresso. (!Ia o~dros apa-ries.) 
O SH. P A.ULINO DE SouzA entrando na mat-!:'ri a em debate diz que 

o impressiona em primeiro lagar a cifra avultadissima do emprestimo 
proposto, quinze milhões ele libra.s esterliu as. 

Basta lembrar que o emprestimo de consolidação, feito em 1898, 
o ~ funding loan - graças ao qual regcllarizou-se a nossa situação 
financeira, foi apena•s de 10 milhões esterlinos. De pouco mais de 
15 milhões foi o emprestimo denominado R esci.sion Bonds, com cujo~ 
recursos o Brazil adquiriu um patrimonio immenso . A nossa divida 
externa, dedu zido esse emprestimo do resgate das estrad·as de ferro , 
que está Eob um regimen especial, é de 54.311.917 libras. A somma, 
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que se p::·etende addicional' a essa, avulta de um modo exti·aordinario. 
No emt:mto o Oonvenio, propondo esse grande augmento da divida 
publica, não diz com precisão o fim .a que 1elle se dest ina. Usa de ex-
pressões vagas. No art. 8° diz que será em;pregado na r<egu~arização do 
cornrne1·áo do café e sua v.alorização; no art. 1 o do additamento diz 
que os EBtados se obrigam a rna11ter o preço m·inimo de 32 a 36$ por 
sacw de 60 kilos. E nada mais! Mas de que modo se pretende obter 
esse resuitado; quaes os processos que vão ser empregadós para se 
regularizar esse conunercio e obter-sé esse preço certo e determinado? 

O Oonvenio nada diz; mas se tem alguma luz, é nec.essario recor-
rer aos commentarios·, que delle teem sido feitos, i:n_as que não teem 
cunho official. Qua;nto á fiscalização por partB da União nas opera-
ções constitutivas da valorização, nenhuma disposição se encontra. 
N enhuma ptovidencia a estB Tespeito foi tomada. Diz o art. so: ",A. 
orga11Ízação e direcção de todos OF. serviços de que trata este Oo11venio 
serão confiadas a uma commÍssão de tres membros, nomea:dos um 
por cada Estado, sob a presidencia de um quarto membro, apenas com 
voto d.e desempate, e eseolhidos pelo.s tres Estados". Os Estados é que 
organizam esses serviços; a ellcs exclusivamente cabe essa direcção. 
Não pócle, pois, convir em que a União assuma tão grand·e responsa-
bilicla·de para fins tão vagamente determinados e sem ter a menor 
parcella ·de autoridade na direcção ou na fiscalização de tão arrisca-
das operações. Suppondo aind·a o endosso pela União do emprestimo 
ele 15 1Ti.ilhões, pergunto á Oamara si o Brazil, que ainda tem as ren-
das das suas ·alfandegas hypothecada.s e suspensa a am{)rtização das 
·suas dividas, pódB apresentar-se nos mercados esü·angeiros propondo 
uma operação tão avultada par.a emprez·a tão aleatoria? 

O dfeito não se fará esperar sobre as cotações dos nossos tituloo, 
cuja situaçã9 neste momento ê- li;wngeira, dando mesmo logar á fun-
dada esperança de uma possivel conversão dos juros para uma taxa 
mais favoravel. A quéda dess-as cotações será forçosamente determi-
nada peh emiss,ão dos novos titnlos. 

Pass:mdo a ·analysar a hyp9these de se fazer o emprestimo sob a 
responsahilidade exclusiva dos :Estados, observa que elle aggravará, 
de um modo aterrador, /a , situaÇão financeira des.ses Estados, cujas 
fontes productoras acham-se tão augmentn.·elas. Lembrará que a divida 
fundada ele S. Paulo é de 58.000 :000$, a de Minas é de 32.644:000$ 
e rr do Rio de J aneiro de 28.671 :700$. 'J'otal approximado de 119 a 
120.000 :000$. O novo emprestimo, calculado á taxa de 16 dinheiro;;, 
accrescentará 225.000 :000$! Será intoleravel a situ•ação para os con-
tribuintes, especialmente si se não realizarem as esperanças dos qne 
pretendem a supposta valorização. 

Quanto ás condições do emprestimo realiz·ado pelos' Estádos, é 
facil de prever que não ·serão favoraveis. As apoiices de Minas, 5 % 
estão a 80 % e .as do Rio de Janeiro, 6 %, a 82 %. 
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A nova emJ:ssao, augmentando extraordinariamente a divida des-
ses. Est&dos, só se. poderá fazer abaixo desse typo. Será um emprestimo 
l'UlllOSO. 

Quer seja o emprestimo feito com a garantia da União, quer seja 
feito sob a responsabilidade exch1siva dos Estados, é sabido que o seu 
producto é destinado á compra de café nos nossos mercados e tem 
de ser convertido em moeda naci,)nal em um curto e&paço de tempo, 
pois se tem em vista que a operação aproveite á colheita actual. Or'a, 
essa conversão da moed·a ouro em papel dC'terminará uma alta rapida, 
brusca, ela taxa cambiál. 

A niuguem podem passar desJlercebidos o& inconvenientes que dahi 
se hão ele originar para o commercio, para a propria lavoura e para os 
Esta,dos que vão contrahir o emprestimo. Tão convencidos estavam 
disto o.s signatarios do Oonvenio que estabeler-eram, como correctivD, 
a quebra do padrão e a Caixa ele Conversão. Neste caso a entrada dessa 
somma em circulação, representada poT uma nova emissão de notas, 
viria augmentar a circulação em perto ele 300 mil contos, o que de-
terminaria a depreciação do pap;,l-moeda, não se podendo prever até 
onde llesc:eria ·a taxa cambial. Graças ao emprestimo funding, resga-
taram-se 116 mil contos; com a nova emissão ltmçar-se-ia em circula-
ção quasi o dobro dessa somma! 

Os inconvenie11tes e os perigos desse coloss·al emprestimo são, pois, 
incontestaveis. 

Passa a analysar a situação ela lavoura e do commercio do café. As 
crises elo café estão sujeitas ás mesmas leis que teem sido e.studadas 
e fo rmuladas em relação :aos p1>oductos de todas as industria:s . .t.\s cau-
sas e os remedios são os mesmos. 

O legislador eleve interviT, mas com eautela e prudencia, pois é · 
nas forças viv·as do :proprio organismo economico que se encontram 
os elementos de reacção, graças aos quaes são debelladas ou removidati 
essas situacões anormaes. 

·Na dÚferença extraordinaria entre o preço primitivo por que o 
café é comprado ao fazendeiro e o preço ultimo por que no estrangeiro 
é elle vendido pelo retalhista, reside o principal symptoma ela crise. 

E' necessario organizar a offerta que fazem os aos negociantes em 
grosso das grandes praças estrangeiras, assim como estes o fazem em 
relação aos retalhistas. 

:Nias isto deve ser feito por meio de credite devidamente organi-
zado. Lembra os meios, no seu entender, mais adequados para se ven-
cer a criee. O proprio parecer da maioria ela Oommissão ci ta dous 
exemplos, um fornecido pelos Estados Unidos, outro pela Russia, os 
quaes demonstram que, em situações analogas, os governos desses 
paizes m1:xiliaram os bancos, por meio de depositas gratuitos, de modo 
que os productores ele algodão e de trigo puclera1n Tesistir e detenni-
naram a valorização desses procluctos. 
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O processo seguido não foi o do C-orJveniô, 1)ara o qual não se 
encontra precedente _na histeria àe nenhum paiz; mas o que o orador 
lembra, isto é, o deposito, sem juros pelo Governo, .da somma de 50 
ou 60.000 :000$ no Banco do Brazi l, media11te a creação de uma car-
teira especial de credito agrícola sobre warrants ou titnlos de deposito 
de café. 

As C'perações seriam feitas em agencia,s distribuídas convep.iente-
mente. Si dos beneficios do credito se juntassem tarifas ferro -via.rias 
razoaveis e um serviço de propaganda, teriam os poderes publicas se 
desempenhado da sua elevada missão. Os Estados não ficaTiam one-
rados com a responsabilidade de uma divida esmagadora; · o producto 
que se quer proteger não ficaria privado de um imposto tão pesado; 
não haveria probabilidade de p8rda, cousa certíssima, si se realizai' 
o Conveuio, como está architectado, pois a sua essencia consiste· na 
especulat;:ão sobre o preço do café. O o1:ador passa a analysar os arti-
gos do Convenio que est-abelecem medi·das restrictiv·'a.s quanto á plan-
tação de novos cafésaes e venda de cafés de typos inferiores a 7. 
Combate-os como exorbitantes' das attribuições govern:ament-aes, anti-
economicos e . attent-arios -do direito de propriedade. Passa a analysar 
a situação da lavoura do café no Estado do Rio de J aneiTo, a dimi-
nuição d~ pmducção que de mais de cem milhões de kilos ém 1890 
desceu a pouco mais de cincoenta milhões em 1904 e d:iz que não 
encontra justificação para o governo desse Estado, quando fimou o 
Oonvenio de Taubaté. Não justifica as responsabilidades immensas 
que sem Tazão ·assumiu nem as restricções que acceitott quanto á venda 
do café c á S;Ua pLantação, restricções que podem ser favoraveis ao 
ffistado ck S. Paulo, mas são incontestavelmente prejudiciaes ao do 
Rio .de Janeiro, cujas condições são differentes. (Muito bem>. mu~to 
bem. O ;orador é muito cum.p1·imentado.) · 

O Sr. Se;rzedello Co·rrêa ·-- Sr. Presidente, ·a esta hora adean-
tada não tomaria, de certo, a palavra, paTa discutir, sob o ponto de 
vista .dv"s consideTações que foTmulei, o projecto de lei relativo á 
questão do café, si não fôra a convicção em que estou e de que, deante 
das -obseTVações adduzidas por aqueHes que teem combatido 0 mesmo 
projecto, o illustrado e digno relator tem necessidade de vil• á tribuna, 
afim de responder ás arguições formuladas sobre a materia, não se 
encerrando o debate. 

Que·r o no·bre e digno Deputado pela Bahia, cujo nome peço venia 
pa1•a declinar, o Sr. Miguel Calmon, quer o meu nobre camarada e 
amigo o Sr. Barbosa Lima, quer, ultimamente, o nobre Deputado pelo· 
Estado do Rio, o Sr. P·aulino Junior, em divergencia co,mp1eta 'com 
o projecto em di.scussão, formularam considerações que n aturalmente 
levaTão o relator dess'l:l mesmo projecto 5. tribuna · da CamaTa, para 
dar-lhes resposta, que terá: de ficar nos Annaes deste Parlamento. 



V. E x. comprehende que em assumpto de tal magnitude, qu·e 
tií.o visceralmente está preso aos interesses mais vi taes deste paiz, 
quando o debate tem corrido com certa e determinada precipitação 
neBtà Oas!l, sel"Ía inexplieavel qne, mais tarde, quem tivesse de com-
pulsar os Amwes do nosso Parlantento, p~ra estudar e conhecer do 
modo por que se passaram as causas, ·SÓ encontrasse, quasi que exclu-
sivamente~ · ao lado do parecer do emintmtissimo e digno relator do 
projecto, a palavra daquelles que, com calor, o impugnaram. 

O nobre Deputado pela Bahia, o Sr. Calmon, trouxe ao dehate 
. estudos curio.sos, observações interessantes e baseou sua argumentação 
em da·dos estatísticos, e necessar.io se faz, naturalmente, dar uma 
resposta a S. Ex., desde que fundamentalmente divergiu, não já do 
pr•Jprio texto do projecto, mas até mesmo da cauf:a primordial apre-
senta·da por . aquelles que, como e ll, ;acceitam dentro das consideTações 
que forr.nilei, no voto que dei., o projecto em debate . 

.Sou dos que pensam que esta questão é uma das que envolvem 
maior somma de interesse·s para o nosso paiz; sou dos que pensam 
que esta questão não é uma questão regional, não é uma questão que 
affecta pura e simplesmente os Estados caféeiros; não é uma questão 
de S. P aulo, não é uma questão do Estado do Rio, do Espírito Santo 
ou de Min~; é uma questão profundamente republicana e nacion al. 

- (Muüo bem. Apo~aàps gerae's.) 
Somos um paiz que de longa data vive sob ·O Tegimen da mDeda 

inconve.rsivel; moeda que nos isolao e nos deixa absolutamente sem 
assistencia financeira nos demais mercados do mundo. · 

A unica moeda que temos para manter o convivia internacional 
das permutas para pagar tudo .a:quillo que importamos, para Temune--
Tar a actividade ·e os capitaes estrangeiros empregados aqui, panv a 
remessa dos lucros dessa activida-de e desses capitaes, .a, unica moeda 
de que dispomos é a letra de cambio. 

· E as letras de cambio, em sua maior parte, em cerca de tres quin-
to~, provee;m do café. 

Este facto, Sr. Presidente, basta . para mostrar ao espírito de 
todo o mundo a importancia extraordinaria que ha em dar a essa pro-
ducção um valor positivamente ·seguro, remunerador dlo trabalho, da 
actividade e dos capitaes nacionaes nella empregados. 

E, si se attender a que estamos em um paiz ·Onde o absentismo é 
um dos males que mais nos corromn; paiz onde a maior parte dos lucros 
da actividade não nos pertence; paiz onde a regeneração da moeda é 
uma necessidade tão essencial á vida da Republica como uma sadia 
alimentação o é par.a o vigor dos organismos individuaes ; Tegeneração 
que não se poderá conseguir sem levantar-se o valor de nossa producção, 
bem facilmente se comprehenderá a importancia que tem o café, atten-
dendo-se principalmente á circu;mstancia de que os capitaes emprega-
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dos na lavoura do café ainda co'nstituem uma das poucas riquezas na-
cionaes que temos. 

Assim sendo, e tendo essa questão .a· importancia que acabo de 
descrever, e que está na consciencia de todos os meus collegas, creio 
que não póde haver divergencia no ponto de vista da intervenção dos 
Estados e da propria União, para attender á crise que as•soberba a, 
nossa principal riqueza, de onde promanam 315 da moeda que temos 
para commerciar com as demais nações e entretermos a vida das per-
mutas exte111a,s. 

Em toda a parte, Sr. Presidente, quando crises desta ordem se 
offerecem, assumindo importancia pela sua gravidade e pelos grandes 
interesses qoo .a:ffectam, o 'Estado toma cautelas, precauções e intervem 
para minorar-lhes os effeitos, para ·debellal-as, salvando os interesses 
envolvidos, interesses que, si são individuaes" são nacionaes, são do paiz, 
porque este-s nada mais são do que .a,. soinma dos interesses individuaes. 

Ainda. ha poucos dias li interessantíssima obra a l'espeito do cre-
dito agrícola na Allemanha, onde se demonstrava que o governo .alie-
mão não reéuou quando senti1l: a necessidade de centralizar os esforços 
dos pequenos institutos de credito espalhados por todo· o paiz, propa-
gando e den·.amandJo o cre-dito agrícola, e, para lhes dar maior vigor, 
para augmentar o alcance de suas operações, em instituir utn grande 
banco central favorecido por largo auxilio governamental. ' 

Póde-se mesmo affirmar, apreciando o modo por que procedeu o 
governo allemão, que ·á sabedoria de sua intervenção se deve a expan-
são do credito .agrícola sobre o qual em grande parte assenta a prospe-
ridade da agricultura allemã. 

O dever de intervir por parte do Estado não póde ser seriamente 
atacado. Si ha o que censurar é não tel-o feito ha mais tempo. Isso é 
que lhe impunha-m o patriotismo e a consciencia da missão que tem 
hoje o Esta-do. 

Sr. Presidente, as ca-usas que principalmente affectam, e de long:t 
data vêm affectando a producção do café em nosso paiz, são de duas 
naturezas . 

Ha causas que se podem cla.ssificar no numero das verdadeira-
mente naturaes, e ha, causas .que ind·iséutivelmente são de caracter ar-
tificial. De entre as die caracter natural, ba,sta citar o facto da super-
producção. 
. De um certo numero de annos para cá, capitaes .avultados correram 
para a lavoura do café, sendo innegavel que no período da.s emissões, 
de credito facil, de dinheiro barato, a cultura se estendeUJ e a pro-
ducção cresceu espantosamente. E nós, que somos quasi sempre des-
cuidados e imprevidentes, ao passo que assistimos ao crescimento 
constante da pro·ducção, não cogitavamos, como fa.zem• todos o·s go-
vernos, de providenciar no sentido de alargar o nonsumo ! 

Este consumo póde se dizer que se dilatou natural e espontanea-
mente. 
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Más é fóra de duvi:d.a que ao aHgmento -constante da p;roducção 
não cororesp@ndeu um equivalente augmento do- consHmo. · 

Ao lado, porém, e aqui divirjo completamente do nubre Deputado 
pela Bahia, ao lado de -causas na.turaes, -como esta, a da superproduc-
·ção, ha uma outra causa -de caracteor artificial, de pr-ofundo· .a.lcance. 
Refiro-me á especulação · feita dentoro -do-mercado, de modo a subtr-ahir 
,o :prodcwto comple·tamente á;s leis da offerta e da procura, ;regulador.as; 
dos preços. E esta .especulação não se tem dlado sob o impulso de cor-
rentes que soffra;m a influencia das leis da concurrencia. Eis a minha 
.divergencia com o meu i1lustre collega Deputado pela. Bahia. 

E' facto que, nem em t:fu.eoria e nem na pratica, se póde condemnar 
a es,peçulação. , Ella é quasi sempPe um ·bem, . quando ex~rcida dentl'O> 
do regimen 'da concurrencia. Quando ·a especulação se faz dentro de 
um. mercado: que está submettido ao regimen da liberdade franca dw 
concunencia., estabelecem-se naturalmente, confol'·me as conveniencias: 
de -occasião, tendencia.s par•a a alta e para a baixa nos preços de certos 
generos e uma corrige a outra. iE, si esta espéculação· se exerce em 
paizes que teem uma moeda sã, díe valor quasi invariavel, que regula 
todas as transacções e tem acceitação universal, póde~se affi'rmar, ella. 
quasi nunca é um mal, sendo no maior numero dos •Casos, uma fo;rça 
que estimUJla o commercio e impulsiona a producção . 

.. _ O nosso .caso é exactamente o contrario . . Paiz de moeda. inconve·r-
sivel, tendo commettido o erro de emissões successivas, que profunda-
-mente a des-valoriza1·am, a especulação entre nós lentamente se consti-
tuiu em um verdladeiro monopo1ío, t'a-nto mais forte e -invencível, 
quanto elle se exercitava contra lavradores abatidos pelas e-xigenciaSl 
prementes de pagamentos, sem recursos pal'a f.a-zel-os, sem meio,s de. 
obter esses recursos pela ruína do credito interno -e pelo desmorona-
mento de todos os bancos nacionaes. 

. Ao lado desta situação deploravel do lavr·a.dlor sem recursos e selDl 
meio.s de -credito, sob a pressão ·da urgencia do pagamento -dos. salarios 
devidos aos trabalhadores, colloque-se a circuinstancia aggravante para 
uma conveniente offerta de preços dia entrada do café em um período' 
certo e curto do anuo, ex-wbrupto, facto que se dá com toda producçã<:>-
agricola, que se dá tambem com o trigo na Russia e nos. E<Bbdos Uni-
do.s, e comprehender-se-ha como são grandes, como são quàsi formida-
veis as forças de que dispõem os especuladlores para exercer um mono--
polio perigoso, sem resistencias, sem . correntes que se lhes possam. 
O·ppôr. 

Productor sem recursos e sem credito, obriga-do· a pagamentoS' 
certos e insophismaveis, producto em excesso por effeito de um con-
sumo que não cresceu na razão do augmento da proqucção, offerecidO<· 
quasi que ao mesmo tempo ao merca-do, e é possível evitmr a especula-
ção? E é possível impédir o monopolio? Haverá melhor cultura para 
exercer o microbio todla sua acção c.ontra . os interesse-s do paiz e em 
beneficio dos exportadores? Querer que os monopolizadores exercessem 
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a sua acção no interei"'Se de nosso lavrador e contra ó seu interesse, é 
querer o absurdo·; e suppol-os _capa-zes de o fazer é ser .ingenuo, a 
menos que não seja ·.mais o egoismo a principal força motriz que ali-
menta a vida commercial dos indivíduos e dos povos. 

Senhores, nesse cruel monopo1io a posição de nosso lavrndor ·é 
ta,nto ;mais precaria quanto o exportado·r, apoiado em um gral).de stock, 
apresenta-se seii). pressão· e sem interesse na compra. Elle age com 
liberdade, affectando nenhuma urgencia na procura, emquanto a of-
ferta exige ~ compra, insta por ella, submettendo-se ao preço que tem, 
qualquer que seja elle. Que triste e deplonvel situação! (A.poü:td:os.) 

A habilidade dos especulacfores estr:angeiros no commercio de 
nosso café se traduz, Sr. Presidente, por dous fa;ctos que estão no 
conhecimento de todo o mundo. 

Haj·a, a compra que houver, haja ou não um crescimento extraordi-
nario nas offerta·s nos nossos mercados, suba o stock mundial die 7 a 
10, a 12, 8! 14 ou a 15 milhões de saccas, o preço no mercado a reta-
lho é pro.fund.amente remunerador, é sempre alto; é sempre elevado. 

Isto revela a sagacidade· do especuJado•r, .regulando as condições da 
offerta, de modo a manter, apezar de um sto1clc avultado, os preços ele-
voados para o consumidor, tal como se faz com a venda d:Os brilhantes 
do Cabo e do Trans:vaal. 

Si assim é, como attribuir o augmento do consumo á· baixa dos 
preços? Por que recear, como pensa o nobre Deputado pela Bahia, 
que a · pequena- alta que se pretende determine reducção do consumo e 
a introdncção de 1succedaneos do café nos mercados que · delle fazem 
uso? O segundo facto em que se traduz essa habilidade é· mais interes-
sante, é mais curioso e revela que estamos em presença de inimigos 
que teem uma organização, teem systema e sabem agir. 

Refiro-me, Sr. Presidente, a esse .accôrdo que, de certo tempo a 
esta pa:rte, se tem notado entre .as oscillações cambiaes• e as variações 
do preço ouro do café nos mercados estrangeirns. Senhores, si o p.reço 
d:o café fosse dictado pelo no.ss•o mercado e em nossa moeda, compre-
hende-se que se pudessem dar, mantid-o o mesmo preço em no:ssa moeda, 
oscillações no valor ouro do genero, em consequencia de oscillações 
cambiaes; mas isso não :se dá porque o preço dos mercados externos é 
que determina os preços no mercado interno. E' por elles. que se guiam 
os que aqui nos comp1·am café e nos fazem offertas. 

Si assim é, · claro está que não são as alter.açõe.s cambiaes que 
devem influir no valor ouro da merca-d-oria, e sim a maior ou menor 
offerta, a maior ou menor procura da merca:dor}a. E s•i com a alta do 
cambio temos observa-do, em períod-o de safra e .abrmdancia de café, 
uma alta gradativa no preço <Lo genero, e si, com a baixa do cambio 
temos visto uma descida no valor ouro de.ssa mercadoria, em período 
de pequenas entrad•a-s, passado o período da safra, Ís·so ' é .a,. prova evi-
dente da especulação exigida em .monopolio e da habilidade com que 
procedem os que o dirigem contra nós. A mercadoria· desceu ao preço 
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ínfimo, e si, com uma alta de ·cambio, se mantivesse · o mesmo preço 
ouro, o preço em papel · seria tão pequeno que levaria 'a lavoura á 
ruína e a abandonaT tudo. Eis a razão ·de altas no valor ouro só por 
éffeito·s de · altas cambiaes. · 

E' preciso· tirar a lã ao carneiro, tiral-a completamente; maà 
não convém tirar-lhe a pelle, porque ou não haveria mais possibilidade 
de ver crescer de novo a lã ou se poder'ia ir até a morte do · animal. 
(Riso.) 

Es:tá a razão por que se encontram na.s ·estatísticas di·sparidades 
e absürdos que, dentro das leis economica.s, não podemos explicar. 
(A poriados >. muito bem. ) 

E' que, si temo·s quasi que o monopólio da producção, deixamos 
desgraçadamente que o estrangeiro ficasse com o monopolio do com-
mercio, d;ictando-nos o preço como entende e como quer, de um lado, 
porque o productor precisa de vender seja como fôr, de outro, porque 
o comprador, apoiado no stoclc existente e no· excesso de producção em 
Te1ação ás neces-sidades do cons·umo, apparenta, no meio da ma.ior gl'a-
vid·ade, não precisar do genero, não precisar de comprai-o. Deaute 
disto, como contestar que a especula·ção, sob a fórma de monopolio, 
e a nenhu1111a defesa de nossa parte são factores de grande vigor na 
depreciação do <lafé ~ Como negar isso para acceitar quasi .que como 
causa ímica - a superproducção ? Mas, Sr. Presidente, quando mesmo 
se acceite a opinião dos que entendlern que o baixo preço é devido á 
superproducção, mesmo assim, é neoossario deante da grande ·safra 
actual, a defesa para regular as entradas, para dar ordem á offerta, 
de modo a evitar os máos effeitos da especulação que fatalmente se 
fará no sentido de uma baixa maior, tanto mais quando sabemos que 
a g1·andes safras succedem annos de diminuição de producção e que 
tudo de futurO· se póde normalizar, Teservando hoje O que temos de 
mais, panu amanhã, para o.s annos em que tiverm<ls de meno.s . Isso é 
proceder com acerto e de accôrdo com os ensinamentos sadios da 
sciencia economica . Isso é regular as condições da offerta, pondo-as 
de harmonia com a procura para governar a lei .que rege os preços. 

Isso devia levar o nobre Deputado pela Bahia a dar o seu voto ao 
projecto em questão e não a com batel-o. Quando se attende, porém, a 
que o commercio do ca·fê é um monopolio; quando se attende que em 
todo o monopolio a lei d;a offerta e da procura não funcciona; quando 
se attende a que temos deante de nós monopolizadores que conhecem 
todos os segredos do negocio, tO'da a desgraçada situação dos no.ssos 
lavradoTes, todia a falta de coordenação de no·ssa.s forças de resis·tencia, 
se comprehende a gravidade da crise e a habilidade extl-aordinaria dos 
que nos exploram e nos esmagam. (ApoiJa,dos; rrvuito bem.) 

Senhores, não nos illudamos. Nos paizes de moeda conversível 
tambem ha crises dia ordem da que se dá com o café. Em certos pe-
ríodos aviltam-se parw este ou para a!quelle genero os preços, que 
descem ás vezes em condições de não remunerar mais, o trabalho; mall 
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essas crises encontra~, no curso normal e . regular das leis naturaesr 
a sua s()lução. Si a crise é de cereaes, do trigo, do chá, de productos 
agrícolas emfim, como essas culturas são annuae.s, O·S prejuízos nãO' 
assombram e corrigem-.se facilmente de Ym· anno par, a outro. Para: o 
Br·a:zil, porém, a crise do café é es·p~cialissima. O cafésal n,ão é comcr 
uma plantação de trigo, uma especie de capital circulante que se tranS-
forma, q1,1e muda de fôrma, que se consome, que se converte de mil 
mo·dos. 

O cafésal é como a terra,. é como a• machina, é como a pro·pria 
installação rural um capital fixo, um capital por conseguinte cuja de-
preciação affecta o amago da producção, affecta os mais vitaes centros 
d.o organismo productor. E quando isso se dá em um paiz como o nosso 
de moed:a inconversivel, de moeda deprecia:da, c.om o . credito interno 
anniquilado, ninguem é capaz de avali.a.r a extensão · dos males que 
podem -opprimir a N·ação. P·ara ver as vantagens, no terreno em que 
estou collocando a qlJesfão, que possuem os paizes de uma boa moeda, 
basta dizer que espontaneamente e naturalmente não temos meios d~ 
corrigir o inconveniente das ' entradas do café ex-abrupto, em período 
certo do anuo - sobre o cambio, eniquanto que nos E.stado.s Unidos, 
onde o mesmo .se dá com ó trigo, tudo está regulado, sem receio de 
altas e baixas cambiaes, que tão grandes prejuízos acarretam. 

Lá ·como aqui, com as safr.a.s do café abunruam em certo.s período-s 
as letras de cambio representativ.a:s do ya.lor do trigo exportado. Em 
consequencia disso a balança cambi.wl é favoravel aos. Estados Unidos•, 
par·a dei.xar de ,sel-o em outra.s occasiões em que escasseiam essas 
letras, como, po-rém, a moed!li ouro é a moeda dos Estad:os Unidos, 
como os ins;titutos de credito americanos teem assistencia financeira 
dos demais institutos de creditas de outros paizes, os banqueiros ame-
xicanos supprem pelos sa·ques a descoberto as faltas do perio·ruo de :re-
tracção de letras, certos de pagai-os no período da abund·ancia. E é 
assim que se evitam as grandes ·oscil1a:ções, .quer no sentido ·da alta em 
um certo período, quer da baixa em outro, evitandio-se ainda a grande 
corrente de ida e volta do ouro·. 

Nós, infelizmente, não podemos usar desse recurso, porque a 
nroed.a que temos nos isola e nos deixa abandonados. E é por isso· 
ainda que a especulação que se. faz sobre os mercados nas 
operações de compra e v.enda, e que em -outros paizes é muitas 
vezes um bem, .quasi sempre um p1·ocesso acceitavel de commercio, 
,entre nós degenera, com() degenerou para o café em um monopolio que 
supprime o funccionamento das leis economicas regulado·ras dos pre-
ços e tU!do aspbyxia e arruina. Está a razão por que não procede o 
exemplo traziruo pelo nobre Deputa.d:o pela Bahia em defesa da espe-
culação no caso do trigo ein Fr:ança, poTque o trigo é. uma cultura 
annua, porque a França é um paiz de moeda conversível. Tudo ·se 
póde corrigir de um ·anuo para outro pelo jogo das proprias leis na-
turaes.- · 
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Dàndo-se combate, Si·. PrHsídente, ante a avultada safra que 
ahi. está, a especulação para regular as condições da offe~·ta e nor-
malizar. os preços, dando-se combate assim aos vicios do mercado, 
é. preeiso não abandonm' as causas nf!,turaes que agem _no sentido da 
de-svalo.rização. E' pnociso não augmentar a producção, é preéiso por 
uma seria p1'opagamla augmentar o consumo, é preciso organizar o 
credito agr.icola, é preciso pôr em pratica o systenia dos ~a1·ron~s, 
é preciso instituir em · Santos e Rio · os leilões publicas. Sem isso, nada 
teremos feito. Sem isso, amanhã recairemos em uma situação peor 
dQ qul'l aquella. que. temos. E' preciso, finalmente, re-solver o problema 
de n0ssa circulação, fixando o valor da moeda. 

O que vamos faze-r é transitorio, é pass[).geiro, é remedio que alli- . 
via a elôL", m~s 'não cura, não arranca o mal. 

Só no conjuncto ele providencias que em synthE:se indico se en-
contra a medicação 'Segura para debeJlar a enfermidade de vez, evi-
tando que reappareça com caracteres maís graves. 
. Está a razão por que dando o meu voto ao project.o salvei a minha 
responsabilidade, •si não forem tomad.'a.s as providencias que indico: 
e si na execuÇão elo que se vae pôr em pratica não se medirem bem 
as forças de Tesistencia que se nos podem oppôr, afim de ·calcular"se 
os recursos de que precisamos dispor. E' preciso não procedei· com 
levi~ndade. Tudo deve ser feito -r:om os alg::J.rismos na mão, calculando, 
pesando, medindo. Desde 1900. que insisti pela organização da defesa 
como meio de combate-r a especulação e só agora se vae fazer alguma 
cousa. D.esde 1903 que insisto pela adop~ão do wMrant e pela orga-
nização do credito agrícola e continúo a affirmar que está ahi a sal-
vação par.a o futuro. (A.poiad'fJs.) , 

A h_ora está terminada e não quero continuar j á tão tarde da 
noite a :.1 busar da hondade dos que me ouvem. . 

VozE~ - Estamos contentes ouvindo-o. Está fallando com grande 
brilho e competencia. . 

O SR. SEJRZEDELr.o CoRRÊA O. t-empo está findo. 
Vozr.:s - Peça prorogação. 
O Sn. SERZEDELLO CoRRÊA Então rogo, a V. Ex. uma. proro-

gação por 30 minutos. 
Oonsültada a Camara, é: concedida a prorogação. 
O SR. PRESIDENn;. - Continúà com a palavra o Sr. Serzedello 

Corrêa. 

~ O Sr. Serze·deHo ·Corrêa -- Antes de ternúnar e não desejanclo 
coosar a attenção dos honrados collegas (não ap·oiádoiS). devo fazer 
apenas. algum·ffis ·referencias. ao bri1hant& discurso proferido E.eStEtJ Casa, 
hoile ·mesmo, pelo h0m;R.do replleEen.tante do Distxrcto Fen,e1·al, meu. 
camarM1a e amigo, Sr. Barbosa l-ima. · 

S. E:x. discordou do projecto em debate e ap:resentou. um conjuncto 
de providencias, segundo as quaes S. Ex. entende que devemos cami-
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nhar para resolver, nã·o a questão pura e simplesmente do café, 'mas 
a ' questão agrícola no sentido geral, naturalmente na sadia e salutar 
preocupação de que para o povo hoje a questão agrícola é questãry 
de · alimentação, e, como tal, não é mais uma simples questão eco-
nomica, mas uma questão profundamente social. 

· · Caminhando nesta rota, S. Ex. apresentou varias providencias e 
com alguma·s dellas estou em completa opposição a S. Ex. Sinto mesmo, 
talvez no falso ponto de vista em que me colloco, que S. Ex. foi levado ' 
a eerta r0n rradirção. 

Assim applaudo e louvo o ataque que fez S. Ex. á taxação inter-
estadual. Penso que é dever, que é obrigação de todos os homens pu-· 
blicos, com responsabilidade e autoridade na governamentação dos 
Estados, abolir, fazer impiedosa guerra a esses malfadados impostos 
inter-estaduaeis, que nos constituem .não uma federação, uma patria 
unica, mas republiquetas com mercados a se guerrearem de um modo 
hruta:l e indigno. (A]JiO?:ados.) . . 

, Um paiz que começa por fechar os mercados desta ou da·quella 
I:iarte do seu territorio á producção de outras · partes, não tem direito 
de pedir a abertura de mercado;; estrangeiros. (111uito bem,· apotiados 
geraes.) . ' 

·Mas, ao lado . dessà medida com a qual estou de · accôrdo com 
S. Ex., duas outras citou o honrado Deputado a respeito das quaes a 
minha dive1.·gencia é profunda. 

S . . F.x. acha que grandes males nos traz a navegação de cabotagem 
naciona1 (;' que foi Ú:m erro a operação do arrendamento das estradas 
de ferro. 

A primeirR medida~ a meu vêr, é de necessidade inquestionavel 
p1n·a funtl.armos a grandeza de nossa nacionalidade, para trabalharmos 
e caminharmos seguramente para a nossa indepenclencia economica. 

Os fretes da navegação teem, senhores, grande importancia; avo-
lumam-se extniordinariamente, sobretudo em um paiz vastíssimo 
como o nosso, projectado ao longo de um meridiano, tendo zonas e 
climas os mais diversos e producções as mais differentes, tendo· pro-
duetos de toda especie para nos ·mercados (tos nossos proprios E<>tados 
fazer trocas as mais variadas e ccntinuas. 

O SR. MIGUEL CALMON - A tonelagem dos n!J.vios brazileh"'s 
nos portos da . União representa cifra superior á tonélagem de todos· 
os navios entrad-os nos portos argentinos. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - A navegação de eabotagem é a ex-
pressão do proteccionismo no assumpto. 

Mas, senhores, uma .das maiores nec~ess1dades de um paiz novo 
é a formação do capital nacional, e não vejo por que qevemos. traba-
lhar para que o lucro do frete .devido ao transporte marítimo seja 
estrangeiro, . quando esse lucro é enorme, quando a marinha mercante 
é o maior viveiro da marinha de guerra. 
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\ O privilegio .dado ao nacional patra navegar e fazer o transporte 
e~ uorsn vastíssima costa, dentro de nossos portos e em noRsoq Tios 
é ao mesmo tempo um meio seguro, certo, de reter aqui uma larga 
parte de hlCrOB que devem ficar em nosso paiz a feenndar o nosso 
desenvohimento, a permi.ttir o rlPseJlY.olvimento de novas fon.tes de. 
producção. 

UM SR. DEPUTADO -· E a encarecer o custo da producção. 
O SIL SERZEDELLO CoRRÊA -- Respondo ao nobre Deputado que 

me dá este aparte com um grande fa-cto historieo. -. 
.Cromwe1l, que passa na historia da Inglaterra como tendo sid-o 

o seu ~aior estadista, porque foi o fundador da Inglaterra moderna, 
em sua expansão e seu desenvolvimento, não teve na sua vida acto 
mais importante, que trou:JGesse mais profun-das consequencias no to-
cante ao engrandecimento e prosperidade -daquelle paiz, do que a lei 
protectora da navegação mercante ingleza. 

De tal ordem é esse acto ·que d·izia um estadista e publicista no-
tavel : "Sobre a. marinha mercante é que assenta a grandeza da Ingla-
terra. Ella tem mais valor do que sua marinha de guerra." . 

Por que se expressava asRiin esse estadista? Porque .com o acto de 
Oro~well , fortemente protegida e ,privilegiada, a marinha mercante 
cresC'-eu e foi ella que levou por tod-a a parte a bandeira ingleza, e, . 
coro essa bandeira, o producto . iuglez, fundando_ colonias, fazendo da 
Xnglaterra o emporio do mundo. 

Nós que queremos~ 
Paiz em que a iniciativa particular é fraca, entregar, como entre-

gamos o commercio a mãos estrangeiras, tambem a navegação dos 
noss<Js portos, o lucro de todo o transporte inter-estadual. Sr. Presi-
dente, ocl'ia um dos maiores erros. Precisamos, ao contrario, augroen-
tar o p~triroonio nacional e fixnr em 110sso paiz a maior soroma de 
dinheiros de toda a actividade. E' exactamente, por essa.konsideração, 
que fni enthusiasta, que admirei. a la:rga operação feita oobre as estra-
das de ferro que tinham garantias. 

Nós viviaJ;IJ·Os, senhore;;, no regi.roen das estrada-s com garantias 
de juros. 

O rr~éo pelo qual tínhamos constituído a maior parte qas nossas 
vias-ferrcas, era o da introducç_ão de capitaes estra:ngeiros, garantidos 
por nm juro de 6, ·de 7 °/r., e até de mais, com um largo numero .de 
nnnos de exploração, 40", 60 e mais annos. · 
_ A eonsequencia qual f9i ~ Foi que realmente fizemos um grande 

num-ero de v1as-fereas, mas o ar.-~ionísta estrangeiro pouco se incoro-
roo-da com a direeção dessas estradas, porque para elle era indiffe-
rente que o -custeio fosse grande ou pequeno, que os lucros dos trans-
portes fossem crescendo pelo em'-L'Jllecimento e povoamento das zonas 
percorridas, porque tinha a certeza e segurança de .remuneração nfi ' 
garantia fabulosa que devia.mos de um juro duas ou tres yezes mais 
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fortes de. que os maim:e.s juros fornecidos a capit.aes estrangeiros na 
Inglaterra ou em outros paizes. 

Que s.g conseg:111i'u pela, encampação? Em futuro p:uoximo a uacio-. 
nalização desses avultados capitaes e dos lucros decorrentes da explo~ 

.ração, e desde logo a diminuiçiio anmial das responsabilidades do 
Thesouro devidas pela.s garantias. 

O SR. ALCmno. GuANABARA ·-- Apo.iado. 
O SR. SERZEimLLo CoRRÊA - Sem duvida, não podendo dispor 

de dinheiro para fazer de prorop'to es-sa encampàção, que trouxe, como 
disse, enormes vantagens, porC)'ue, de um lado, diminuiu nossa respon-
sabilidade no exterior e de outro IJeTmittc, em teJUpO mais ou menos · 
seguro, estar o Brazil de posse desse capital estr:.~.ngeiro, que passa 
a ser nacional ... 

O SR. HoMERo BAPTISTA - Augmentando a riqueza publica . 
. O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- ... augmentando a riqueza publica, 

como bem diz o nobre deputado pelo Rio Grande do Sul, não podendo, 
dizia eu, ,dis·por de capital pàT?- isto, n·&turalmente tivemos de fazer 
uma emissão de bonds, ~utjos juros temos de pagar e cujo resgate pre-
cisa de ser realizwdo . 

E o processo que se impunha era o arrendamento dessas ~stradas, 
de modio que a quota de arrendamento fosse depositada em uma · Caixa 
e o dinheiro su'oisse dahi para esse misté1:·. 

Vê V. Ex. ; diminuímos os encargos do Thes6uro desde logo, e 
com as proprias quotas do arrendamento e'stan1os resgatando os títulos. 
e nacionalizando en·orme capital. E' . possível 'censurar ou condemnar: 
essa operação como o fez o nobre Deputado pe~o Districto Federal? 

Es-sa operação brilhante vae continuando,. está .se realiza·ndo, de 
modo que, dentro de pe.queno numero de annos, este avultadissimo 
capital será um capital nacional, as estradas serão do Estado que terá 
mais· a despeza ·annuàl de um milhão esterlino. E quando o capital fôr 
n:al()ional, quàndo os lucros ·dos fretes não tiverem mais de ser converti-
dos em libra,s esterlinas para transpôr o oceano, ir para o estrangeiro, 
a questão d:a.s tarifas ness·a.s estradas será uma · quéstão puramente 
interna. · 
... UM SR. DEPUTADO- Daqui a ôO annos. 

O SR. SERZEDELLO .. CoRRÊA - Da,qui a 15 annos pa.ra muitas es-
trauas e 2'0 e 25 para todas. 

M•a.s que o fosse daqui a 60' annos ! 
Antes seja c1aqui a 60 annos do que nunca, porque 60 annos nad;a 

são na vida de .um povo . (A paiados. ) 
Por isso, Sr. Presidente, dei com o maior amor e com o maior 

enthu!Siasmo a minha approvação a Uli).a medi.da desta ordem; e o 
que fiz hont-em em relação á encall):pação das es,tradas de ferro, faço 
boje em relação ao Convenio de Taubaté, na parte referente ao café. 

Valorizar; levantar· os 1·ecursos da nossa. lavoura relativamente a . 
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um pr0·ducto tão importante, que constitue os tres quintos da moed,a, 
internacionaJ que possuímos, é enriquecer-nos, é augmentar o nos·so 
patrimonio, é desenvolver a nossa riqueza, é estabelecer superiol'idade 
sempre crescente na nossa balanC}aJ de exportação -sobre a importação, 
de modo a assegurar saldos reaes que venham para aqui, que se ín<fil-
trem, pelos mil processos e canaes que tem a circuJ.a(}ão, incrementan-
de o, comme1:cio, desenvolvendo nossas fontes de prod:ucção, creando 
outr.as novas, prepal'ancil.o, emfi-m, o regimen de uma moeda sadia, sã, 
que não nos isole mais, que evite que o nosso paiz seja uma. colonia, 
como é, . que em nO's&a patria; se de o que um illustre escriptor diz que 
se d:á em relação a ted0s os pa,izes cite moedta avariada:, de papel incon-
versivel, depreciado - .a, exploração pelas naç9es ma-is bem apparelha-
das· do suor de seu r0sto e do trabalho de seus :filho.s. (Apoi'ados 
ge,raes.) 

E' por esta.,rnesma razão que voto pelas medidas que visam vaiori-
za:tt o café par.a, que· se prepa;re conveniel'l!temente, tanto quanto possível 
e ém fultl'lTO qu~ acre'dlito nãJo de<ve ser mui>to. rem0to;. a nossa emanci-
·pação economica, o l'lroblema mais importante lega<ilo á actual geraçãG. 

Os nossos antepaí>sados, heroicos e generosos, fizeram a nossa 
emancipação poEtica, Gleram-:a0s uma patria politicamente indepen-
dente, com a integrid-a-de -do· terri.t<n:io, uma bandeira que é o encanto 
de nóssos mares, 11m regime:ru de leis respeitado,. umru Nação constituída, 
cem poderes pu•blicos, com um exercito· e uma esq:wadra; mats toda in-
dependencia p0J:itica é epheme:rra,_ é fra,gi1, qiUamdo, não assenta sob:rre ·-
a i:ndependen.çia ecenomica~, .q,ue é o orça:me:ato; que é o vigamento em 
que repousam a grandeza e a prosperi·G1a·de dos povos. E' peJ:a Ílil.depen-
dencia econom.ica Elo Brazil qlle .precisamos trahalha:r. E' por ella e 
pa;ra ella que voto pelo actual projecto. (Bravo.s. Mtúto bem;>· muito 
bem. O orador é wwito cuxmJprnnMnli[Ldo por todos os Depí·üados p1·e-
senteiS.) 

O Sr. W ences,l:au Escohar - Su. Presidente, a Oama1~a deve 
acha:r-se fatigadissima cil.esta discu.ssãJo, mas eu estou inscrrpto e tenho 
de :t'all!ar, · mesmo poT um dever de consciencia. 

Si não fôra es,tar a União autouiza;da pelo n. 10 do art. 2° da lei 
de 0rçam.e:ato vigente a entrar em accôrdo com os Estados caféeiros 
para valo.rizar o eaf€, a.Ygmentar ·o seu consumo e regw1ar o. seu com-
mercio, p0dendo endo&sar as operações de credito que <Js· referidos Es-
tad!<Ds fize·rem pa:ra este fim, eu me abste-ria de tomar parte nesta dis-
cussã0. 

Esta circwr:nstancia, po·rém, da União pode·r endossar as operações 
de e1·e<itit·0 qne o.s Estados ~nteressados fizerem para realizar este obje-
ctivo, é que me força a occupar a tribuna, porgue, dad'a esta hypothese, 
a respemsabilid:ade do pagamelil.to deste debito -póde env0lver o interesse 
de todos os Esta;dos da Republica. 
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Portanto, V. Ex. vê que não é uma impertinencia de minha 
parte, comquanto esta questão interesse ma1s immediatamente aos Es-
tados de S. Paulo, Minas e Rio, tomar parte nella·. 

Versando sobre o principal producto da nossa exportação, o café, 
a nossa moeda internacional, é bem de ver que a.ffecta o interesse de 
toda a communhão brazileira. 

É nem fei outro o motivo, a meu ver, de ter o Ex.m ; Sr. Presi-
dente da Republica, na fórma d.o art. 48 n. 16 da Constituição, sub~ 
mettido esta questão á autoridade do Congre·sso. 

Desde que todos os Estados da Republica podem directa o.u indi-
rectamente partícipar da boa ou má sorte do Convenio de Tau-baté, · 
qualquer Deputado . está no · dci.reito ·de externar francamente · suas 
opiniões sobre este ajuste, · de ap0ial-o, de com batel-o, de procurar 
esclarecer seu espírito para dar um voto consciencioso em questão de , 
tamanha ~agnitude. 

E nem é outro o meu objectivo, porque não tenho a idéa precon-
cebida de oppôr-se ao Convenio; não quero é dar um voto completa-
mente ás cégas, sem que se desfaçam as nuvens que toldam a visão do 
meu espiri to. 

Como brasileiro, como patriota, não posso ter outro desejo que 
nã.o seja o mais bri1hante exito do Convenio. 

Mas, por que não confessar~ tenho sérias apprehensões; tenho 
duvidas mortificantes; tenho, mesmo, quasi a convicção de .que os 
meios cogitados pelo convenio não darão o resultado almejado, isto ·é, 
não valorizarão ·o café, ·não regularizarão o seu commercio, nem tão 
pouco augmentarão o seu consumo. 

Todo meu desejo, e e·ste o mais ardente possível, é que estas pre-
visões sejam desmentid!lis por factos altamente esmagadores e elo-
quentes. · . . 

Com isto só terão a lucrar os Estados contractantes e a nossà 
Patria. 

Praza a Deus que de todo este artifício dita,do pelo patriotismo 
em desespero, .só não no•s reste, afinal, um onus trintenario a pesar 
sobre a lavoura do café, que, -como a tunica de Nessus, para se lhe ar-
rancar, não tenha de ser com as proprias carnes ! 

A idéa. capital do Convenio . dos tres poderosos Estados para valo-
rizar o café, é .não permittirem a venda, nos mercados nacionaes, da .· 
sacca de 60 kilos, typo 7, americano, por m.enos de 32$ a 36$, isto no 
primeiro anno. Desde que esta venda possa realizar-se por menos 
entram em acção os E stados contractantes e pagam aquelles preços. 
Como consequencia natural terão que fazer grandes depositos d.o café 
assim comprado afim de, quando a procura fôr mais intensa, vendei-o 
por melhor preço. · 

Incontestavelmente, si não_ é a unica, a principal reg1'a de valor, 
é a relação entre a offerta e a procu-ra. 
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Si os Estados contractantes conseguirem sequestrar uma ' grande 
quantidade de café dos mercad.os nacionaes, é natural que a procura 
augmente, que os preços subam e que, portanto, a mercadoria se 
valorize. 

Mas, P!'r-a que isto se dê, .é necessario que a quantidade sequestra-
ela diminua o ·consumo geral no mundo; desde que não haja diminui-
ção do consumo mundial, não póde haver augmento de procma, e, por~ 
tanto, não póde o café valorizar-se . 

.--Segundo a estimativa geral, o consumo mundial orça por 16 112 
milhões de saccas; dügamos, porém, 17 milhões. . 

Só a presente s-afra do Brazil é calculada em: 14 milhões de saccas 
e a dos outros estados productores em qUatro milh!}es; ao todo, 18 
milhões, que, juntos ao stoclc visível actual de 10 milhões, dá um tota.I 
de 28 milhões. 

O SR. BARROS FRANCO dá um parte. 
O SR. WENCESLAU EscOBAR- Pois sejam 27 milhões. 
Os Estados contractantes para realizarem o seu plano, propõem-se 

a contrahir um emprestimo externo de 15 milhões, que, depois de reali-
zado, ficará em 13 milhões e 200 mil libras. 

Reduzida esta quantia a papel-moeda, ao cambio actual, teremos 
191 mil ou 192 mil contos. 

Ooni esta quantia, os tres Estados- contractantes não podem se-
questrar dos mercados nacionaes mais de cinco milhões· de saccas, 
porque é natural. que fiquem com algum dinheiro para occorrer ás 
despezas com o pessoal enipregadro neste serviço . 

Portanto, ficam a descoberto 22 milhões de saccas, que dão de 
sobra para o co-nsumo mundial durante um anuo, ficando ainda um 
stoclc de cinc-o milhõ.es. 

Estes cinco milhões de saccas sequestrados dos mercados nacionaes 
não diminuem o consumo mundial e, portanto, não influem para va-
lorizar a mercadoria. 

·Emqnanto os Estados contracta.ntes estiverem operando, ou antes1 
eS.got~cla a quantia do emprestimo na compra, elo café que sequestra-
rem dos ::nercados nacionaes, que poderá acontecer? O resto d.a safra, 
os 6, 7 ou 8 milhões hão de se sujeitar aos preços correntes dos mer-
cados consumidores. Nestas condições élles ·sÓ terão a lucrar, porque 
emquanto os Estados estiverem operando, aproveitarão a occasião 
para vender grande parte de seus stocks por altos preços, Além disto, . 
vejo ainda outro perigo, perigo que os Estados terão previsto e tra-
tf,Lrão ·de acautela.l-o com empenho, porque não é peque110. Esse perigo 
é o seguinte.: poder a producção futura incorporar-se á quantidade 
do café Eequestrado. Desde que isto .succeda não ha .duvida que o de .. 
sastre do Oonvenio de Taubaté seTá completo, porque irá inundar os 
'mercados consumidores com quantidade muito superior ás suas neces-
sidades. Então tornaT~re-ha :rp.ais critica e afflictiva a situação d~t 
lavoura, porque os preços do café ficarão de rastos. 
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Quando mesmo, Sr. Presideute, por meio deste processo pudessem 
o.s tres pocler.a.sos Estadors valorizar o café, por outro lado daria um 
resultado contraproduae11te. Em primeiro logar, diminuiria o con-
sumo, porque essa é a consequencia da alta do preço de qualquer 
mercadoria, mmdmé não se tFatanclo de um artig.o de primeira ne- . 
cessidade, como não é o café. Além disso, ac.oroçoaria o augmento 
da industria da falsificação em alguns paizes da Europa, onde já 
largamente ·é desenvolvida, e ai11da estimulaTia os outros paizes pro-
ductorcs a angmentarern a cultm1a desta: preciosa rubiacea. OonseguiH-

. temente, valorizado · o cof.é, segundo este processo do Oonvenio, não 
só diminuiria o consumo, mas tambem augmen.taria a industria da 
falsifica~ão e até estimularia os out1.1os paizes pr'oductores a augmen-
tarem a . cultur'a, o. q:ue tud0 seria em pi'ejuizo da lavoUTa do Brazil. 

O café, isto é, o uso desta beb~da está tão generalizado que nã'O 
precisa de propaganda; a propaganda se faz necessaria em l'elação 
ao uso da v:e11dadeir!:l 'bebida. Qua.si diariamente repetem as folhas 
qp.e, só em Milão, ha 11' fabricàs de café fi.ctiéio, o que, seguramente, 
é veTdade, porque ninguem contesta . 

Diz-se que em Portugal 70 % de substancias extranhas entram. 
na composiçã0 de. cada kilo de café. Na F rança, na RtJ.ssia., na Hes.-
panha e em outros paizes é .de chicorea, é de cevada e seus succedaneos 
a maior parte do café que se bnbe. 

Nestas condições, o Jtosso primeiro 'objectivo, o nt>sso primeiro 
ponto -dê vista, eleve ser uma propaganda efficaz contra esta falsi-
ficação., dirigindo, do .mesmo mofi,o, os nos~os esforços no ,senti,do de 
alcan.ç.ar n diminuição das pesadt~s contribuições a que está sujeito o 
café nesses paiZ€'s onde é largami':mte falsificado. 

Na }<'rança, por exemplo, cada kilo de café ns.tá sujeito ao imposto 
de 78 fl·ancos de entrada . ..; na Italia está su jeito ao mesmo imposto; 
na Hesp:mha paga 84 fran(!OS; -em Portugal 60 e na .Russia 57. Bas-
tava que cónseguissemos urp. abatimento de 10 oU 1~ % sobre estes 
impostos para já o productor ficar favo recido COJp. 5 ou 6$000 por 
sacca. Isto só poderíamos conseguir por m.eio de tratados com essas 
nações, obtend'O dellas, mediante reciprocas vantagens, a diminuição 
dos direitos- de entrada desse nosso principal producto ele exportação. 

Só f;,ssim poderia o café fiem· mais :to alcance de todas as bolsas 
e pela sua natural Sllperioridad~: d·ar batalha it SCUS succedaneos . C 
afinal vencei-os, ficando senhor do campo, isto É', de todos ou de parte 
dos merca,do.s mais importantes. Vulgal'izado o verdadeiro sabor da 
preciosa bebida, peJa conunodidade de sen preço, não haveria grandes 
vantagm1s :r,ia falsificação, pelo que teria forçosamente de diminuir, 
comquanto fosse imp0ssivel extinguil-a de todo, porque ,a, ambição 
huma~a não tem entranhas, de modo que o milho tOJ:mdo, a fava, a 
cevwda, a chicorea, o pó de tilojo e, até a propria areia preta para 
augmentar o peso, entrariam ,sempre em acção, 
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Barateando, pois, a mercadoTia e não a encarecendo nesses im-
'pQrtantes centrüs commerciaes, é que augmentaremos o seu consumo. 
( 11 a apartes.) · 

Na impossibilidade de alcamçarmes reciprocas concessões nas ta-
rifas aduaneiras, devemos, então, procura.r a solução do problema em 
nosso proprio paiz, a qlcal não _pó de ser outra sinão a diminuição · dos 
onus que pesam sobre o café nos proprios Estados productores. Muito& 
são os meios pelos quaes se póde chegar a es.s.e resultado. 

O impóst.o sobre a aniagem é exc-essivamente alto, -é, até, prohi-
bitivo, emqüanto que o sobre -a juta em fio, a materia prima de que 
se faz a aniagem, é baixo, é smuma'lllente proteccionista. Si esse im-
posto de impo'l'tação, que é.de 650 réis ao kilo, fos.se reduzido de modo 
que o preço de cada sa-cco., que é hoje de 480 réis, não excedesse de 
240 ou 2 50 · réis, o .custo da producção, n qual é de 14. 000 . 000 d/} 
saccas, seria diminuído em mais de 3. 000 contos. 

Isto· quer dizer que esta protecção á indnstria nacional é á custa 
da lavom;a do milho, do feijão, do assucar e, principalmente, da 
lavour;a do café. 

Devo ponderar que quem lucra não é a hldustria nacional, é uma 
meia ·duzia de companhias, são os directores, os acciünistll!s, os ge-
rentes, que ganham ordenll!dos fabulosos, propinas supeTÍores ao sub-
sidi>o al'mual do Presidente da Hepublica, qüe lhes dá para fazerem 
valiosos presentes aos amigos. Nem · os proprios consumidores auferem 
vantagens deste aberto p1·oteccionismo, porque compram por mais alto 
preç-o, nos mercados nacio;naes, . do que comprar iam si fossem impor-
ta:d-os ess·es artigos, que se manufacturam importando a materia prima. 
2i este direito, isto é, sobre a aniagem, fosse Teduúdo, muito teria a 
lHcl'aT a União, porque então a importação desta mercadoria se faria 
em alta escala, e a nossa real, .verdadeim industria, a do milho, a 
do fei jão, a do assucar, e, prinl'ip-almentc, a do café, seria alliviada· 
em mais de 3. 000 contos, como já disse. 

O prejuízo que a industr ia nacional teri ·t com a cessação da ma-
nufactura deste producto, prejudicaria a poucos, emquanto que o be-
neficio resultante aproveitaria ao principal ·prodncl;o de nossa expor-
tação, á riqueza nacional. 

Outro meio de diminuir o custo da producção do café é a redu-
eÇão dos fretes nas estratdas de f<.'rro que cortam os tl:es Estados con-
tractantes. Nã'O ha muito li em nm dos j::>n1aes desta Capital a noti-
cia, e:xtrahida de dados .officiaes, dos lucros auferidos durante um 
anno por uma ou mais estradas de ferro de S. Paulo, que ascenderam 
a .cerca de 3 6 . 000 contos. E' natuml tambem que as estradas de feTro 
de Minas e Ri.o de Janeiro aufiram lu cros na proporção de suas 
res;pecti v as producções. 

Conseguida uma reducção de 10, 12 ou 15 % nas tarifa~, tornaT-
~-ia ~ais . remuneradora · a lavoura do cn.fé. Esta reducção, porém, 



' -374-

não devia limitar-se exclusivamente ás estradas de ferro, mas igual-
mente aos fretes relativos á navegação de c-abntagem, que concorreria 
assim para duplo fim: augmentar o lucro do procluctor e o consumo 
nos proprios mercados nacionaes, onde, pela carestia do genero, ainda 
se bebe muito café falsificado. 

S. Paulo é, incontestavelmente, o EstL-udó mais interes.~ado na 
valorização do · café, attcnta a sua grancle producção, calculada em 
maís de 10.000.000 de saccas na presente safra. Nestas condições 
parece quê devia ser o primeiro a dar o heroico exemplo de allivial-o 
dos pesados tributos com 51ue o onera ... 

O SR. ELOY ÜHAv:c:s - S. Paulo tem feito o que póde. 
o SR. WENCESL"i.o EscOBAR ·- .. . em 1rez de 9 °/,, crue cobra sobre 

o valor ·de cada sacca, cobrasse 6 ou 7 oio influindo para que os mu-
nicípios fizes.sem a mesma reducção em relação aos direitos que tam-
bem cobram. Eu l1em sei . que S. Paulo tem a Tesponsabilidade de 
pesados compromissos; que, , fazendo a reducção predita, alterará seu 
orçamento. lVIas . si j1llga éssa valorizaçã·o neces~aria, si pensa que está 
nolla a salyação economica e fingnceira do Estado, é o caso de dizer: 
para os grandes males grandes remedios. S. Pauio, innegavelmentr., é· 
o E~tnrlc mais ' prospero da Hepublica. Reus filhos, que ·sempre se· 
distinguiraru por admiravel espírito pratico e progressivo, não deixa-
rão, por certo. de solve!' a crise buscando remedio em outra mecl.ida 
monos arriscada e pel'igosa. 

A contrihuigãt·' de tre~ francos por ~acca, ideada pelos conven-
cionalistas de . Taubaté, para o paga;mento do emprestimo de 15 milhões 
de libras 0str~rlinas, que se propõem os tl·es Estados levantar com o 
endosso da União, póde redundar em um onus para ainda mais 
angmentar o custo da producção, e, portanto, tornar ainda menos 
remunel'a:dora a lav.oura do café. Si fosse garantido ü exito da valo-
rização pelo processo do co:nveni::>, a lavoura supportaria insensível. 
mente esse ünus; mas si esse pr·ocesso der resultado neg'ativo, como 
pensamos, ficará ella onerada com mais esse peso por tanto tempo 
quanto fôr o necessario para o pagamento do avultado emprestimo. 

Teri:í.o assim os tres grandes Estados, com o intuito immediato 
de se hene~iciarem melhorando n lavoura do café, concürrido para 
ainda mais aggra,~ar a sua situação. 

S.i, porém, o cumprimento desse encargo esmagador só corresse 
por cpnta .das forças dos tres Estados contractantes, comquanto todo 
o paiz soffresse indirectamente das más consequencias desta operação, 
como os demais Estados não fossem por ella immediatamente attingi-
dos, tudo se limitaria á satisfação do compromisso em que uma das 
partes faz um máo negocio. O caso, porém, póde não se limitar a 
isto. Si a lavoura não puder remir a divida, o endossante - a Uniã•o 
- terá que pagai-a. E é justo que os tres Estados p.rQJ!l!OYam um ne..: 
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gocio, cuja responsabilirlade do pagamento póde, afinal, pesar sobre 
todos? 

Bem se vê que não .. 
A Camara deve reflectir no voto que vae d ar , e sobretudo os 

representantes dos tres Estados, porque não .vale o preç.o de uma expe-
riencia de resultados duvidosos, ineertos, problematicos, o onus nacio-
nal de mais de 15 milhões de libras. 

O S1:. PALMEIRA RrPPER - A Inglatel'Ta para manter o monopolio 
do ouro gastou 200 milhões de libras. 

O SR. WENCESLAU EscoBAR - A Inglaterra está em outras con-
dições, é um paiz de recursos inesgotaveis. Tão pouco acho o pre-
cedente dos melhores, porque, assim como S. Paulo, Minas e Rio 
podem invocar o endosso da União para melhorarem a sua lavoura, 
os outros tambem podem. O meu Rio Grande pó de pedir tambem o 
endosso de uma operação para melhorar a sua lavoura de milho, 
feijão, batata, etc., e o Congresso não póde com justiça e equidade 
negar . 

Um facto que nesta questão da valorização do café não devemos 
perder de vista - é que hontem, quan:dü o productor julgava alta-
mente lucrativo o preço do café, o .consumidor pagava pelo kilo pouco 
mais de que paga hoje. Portanto, essa depreciação, oriunda do ex-
cesso da offerta, a quem mais affecta, a quem mais directamente 
fere, é ao productor. Os intermediarias entre o productor e o..eonsu-
midior, tanto faz o fazendeiro vender por 50, como por 40, como por 
30, querem sempre ganhar a mesma cousa, e de facto ganham; são 
os unicos que nunca perdem. 

Assim sendo, um dos meios do productor auferir mais lucros, era 
supprir, o mais. possível, as despezas que faz com o intermediaria; 
era, emfim, approximar-se tanto quanto po·ssivel do ·consumidor. 

Emquanto, porém, o nosso fazendei1·o . não aprender a lutar pela 
vida; emquanto permanecer nessa dassica, tra•dicional e deleitavel 
negligencia, •só gritand.o por soccorro nos momentos de perigo, o seu 
trabalho ha de ser sempre objecto de exploTação por parte daquelles 
que forem mais activos e tiverem mais vivacidade commercial. 

O SR. PALMEIRA RrPPER - Elles são verdadeiros heróes. E' do-
loroso ouvir esta injustiça . 

O SR. WENCESLAU EscOBAR- Supprimir em absoluto os agentes 
intermediarios ê imposs-ível, porque quanto maior é o objecto do ne-
gocio, tanto mais vasto é o campo para a especulação, fonte primaria 
do commercio. Diminuindo-se~lhes, porém, os lucros em relação ao 
negocio do café, já .se terá dado um grande passo em proveito do 
productor. 

Este processo de valorizar o café sequestrando alguns milhões de 
saccas do mercado de exportação, não dará, por outro lado, conse-
quencias de resulta·dos negativos ? 
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Os Esta·dos Unidos <'J.Ue i'mpo1tam mais ·de 50 % desta nossa· ex-
portação1 onde nenhum direito de entrada paga o caJé, assistirão, 
de braços cruzados, o encarecimento dessa mercadoria de grande con-
sumo naquella Republica? , 

Não é, pois, de surprehendex que essa grande "Ilação, onde a edu-
cação mercantil é largamente favorecida pelos mais aperfeiçnados ap-
parelhos commerciaes, recorra a represalias nas tarifas aduaneiras 
e em outras medidas que forem aconselha,.d,as; pelas conven:iencila:s 
desse povo essencialmente pratico. Si tal acontecer, mais desastrosas 
serã-o as consequencias do Oonvenio de Taubaté. Não nos illudamos 
com sympathias e coudescendencias internacionaes: em inateria de 
c.ommercio o que todos querem é gan.har, e para chegarem a este 'l'e-

sultado, quasi que todo•s os meios s-ão bons. 
Estou convencido que o café, ainda, a despeito de tud;o, é uma 

lavoura remu111erad-ora . 
. Em relação aos altos preços por qu.e fo·ram compradas muitas 

fazendas, preços fabulosos, verdadeiramente fantasticos, em conse-
queucia da barateza do diuhei:Im, ·oriunda das desregradas emissões 
bancarias e do T:hesorn'o, não ha ·duvida que a lavoura do .cafe não é 
remuneradora. Mas não devemo•s fazer obra por essa ·época anormal, 
em que o .café subiu a altos preços·, devido á escassa offe'ita e exces-
siva procura; época de ephemera riqueza, em que se rasgavam ave-
nid.as, edificavam-se cw3.to•sos palacios, abriam-se, com extrema 
facilidade, contas correntes nos bancos com garantia hypothecaria das 
fazendas e, até, penhor dos fruet-os pendentes; época em que se luxava, 
jogava-se em grosso, em que :se dissipav.a levianamente, sem a mais 
el-ementar previs-ão do futuro, crente·s que nunca mais se acaba.ria esse 
El I)oraé/;o, essa chuva de ouro. Veiu, porém, a reacção e, todos, voz 
em grita, clamam por essa pretendid;a valoriza.ção, como . :Si pudesse-
mos retroagir áquelles tempos, s-alvando, -3Js-sim, das arrematações pu-
blicas, a preços miseraveis, .as fazendas hypothecadas, tendo neste 
empenho, tambem, .grande ·parte as instituições de credito, com o in-
tuito de minorarem seus prejuízos. Não acreditamos na efficacia 
destes meios, ·que, quand-o ·muito, terão o effeito de passageiros pa-
liativ-os. 

O Sr. Dr. Assis Brazil, o nosso diplomata nos Esta·dos. Unidos, 
em 1901, no relato rio que sobre o -ca:fé dirigiu ao Sr. Ministro da 
Fazenda, é de opinião que o Brazil nã-o devia tentar nada de substan-
cial em relação ao . mercado universal do .café, sem entrar em combi-
nação com os outros paizes productores, porque, embora p;roduzam 
muito menos do que nós, podem perturbar a nossa acção isolada. Esta 
é umà grande verdade. De todo este esforço dos Estado~ convenciona~ 
listas, :quem mais proveito póde tirar, são os outros paizes prodiu-
ctores. 

Eu entendo que o meio efficaz de valorizar o café, é a propa-
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ganda quanto ao uso da verdadeira bebida nesses paizes onde ella é 
largamente falsificada, propaganda constante, tenaz e intelligente. 
Assim, augmentar-se-ha o seu consumo e se estabelecerá o eqwilibrio 
entre a offerta e a procura. 

Os fazendeiros devem se compenetrar dra necessidade. da funda-
ção .de sociedades agrícolas e).:n todos os municípios, ·sociedades coope-
'l'ativ3!s, sociedades de vendas ; confederar estas associações, afim de 
curarem de tudo quanto diz respeito á lavoura, de alvitrarem meio·s de 
defesa, de reclamarem, emfim, dos poderes publicos protecção in-
directa. 

Um dos meios que, a meu ver, não deixaria de produzir effeito, 
era a fund·ação de grandes depositos de café nos principaes. merca-
dos, em Hamburgo, 110' Havre, e)ll Nova York, onde os consumidores 
pudessem comprar directamente. Desde que estes e:stabelecimentos 
fossem dirigidos por pessoas habei~s, idoneas, que separassem ou qua-
lificassem os diversos typos do nosso café, de modo· que o boni., o 
superior, não passasse por .café de Moka -ou Java, forçosamente este 
principal producto d·a n6ssa exportação teria ·de valorizar-se, porque 
o augmento de seu consumo ·se daria em maior escala. 

Eu não tenho o intuito de obstar, nem o poderia, a marcha tri-
umphal do Convenio, que segue por entre hosannas dos crentes que já 
anteveem uma nova era de prosperidades ·COm a adopção deste pro-
jecto. Meu desejo é simplesmente dal' as razões por que voto contra 
o Convenio. Sei, perfeitamente, que minha voz é perdida no deserto; 
mas é o brade de uma consciencia que não quer concorrer para mais 
aggravar a ,situação da lavoura e, sobretudo, concorrer para augmen-
tar o debito nacional com mais 15 milhões ·de librUJs. 

Nada tenho direito de pedir á O amara, mas, espe:m que, com-
.. quanto vote contra o Convenio, fará justiça á pureza, sinceridade e 

:Qatriotismo de minhas intenções. (Mrt~ito bem>· muito b,em. O o1·ador· 
é cumprimentaxlo . ) 

. O Sr. David Campista - Sr. Presidente, o honra·do Deputado 
pela Bahia, Sr. Miguel Calmon, que tanto brilho dá á representação 
do seu Estado e a toda a Camara, occupou-se hontem na hora do 
expediente, do merito <La operação que pretendem effectwaT os Es-
tados de S. P.aulo, Minas e Rio de Janeiro, no sentido de obterem 
para o café um preço remunerador da producção. 

Tratandro-se de aTgumentos ba·seados em estatísticas e algarismos, 
S. Ex. leu o seu bello discurso que está hoje publicado no Di!ario do 
Congresso. 

Antes de tudo, devo ponderar, como já tive occasião de fazer, 
que o rque de nós solicitam os Estados contractantes, é simplesmente a 
formalidade legal da approvação do Convenio, nada exigindo da 
União como sacrifício, nem .como -acção directa ou auxilio de qual-
quer ordem. 
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a cargo o exito da operação. O bello estudo do nobre Deputrudo ·ser-
virá c,omo um conselho, competentissimo aliás, como uma opinião 
valiosa que os E-stados interessados devidamente apreciarão. 

Vou, porém, como S. Ex., me manifestar em breve resumo, 
acercru do mecanismo da operação. Aproveito dado.s estatisticos que 
pude colher e opiniões autorizadas dos que melhor conhecem a pro-
ducção e o commercio d0 café. 

Pe·sando as objecções oppostas a esta parte do Convenio de Tau-
baté tive occasião de discutir o assumpto com o.s entendidos, como 
por exemplo os delegados do Estado de S. Paulo, <iommerciantes e 
productm·es, e com o Sr . Dr. Augusto Ramos, que só ha po11cos 
mezes tive o prazer de pessoalmente conhecer e que é incontestavel-
mente um do·s brazileiros mais competentes e esclarecidos nesta mate-
ria, tendo-a estudado nos _merca-dos estrangeiros. de consumo e pro-
ducção, por incumbencia do GoveTno de S. Paulo. 

Dessa discussão resultou uma apTeciação mais clara dos elemen-
tos da operação e da probabilidade do seu exito feliz. A intenção dos 
governo-s contractantes e os meios de acção com que contam, lucram 
em ser expostos por uma fórma synthetica e ,tão precisa quanto 
possivel. 

Vou swbmetter á attenção da Camara, para que fique nos Annaes 
a ~xposi~ão a -que me refiro. 

VALORIZAÇÃO DO CAFE' 

I 

Os Estados caféeiro-s prétendem contrahir um êmpres-
timo externo, e, com o dinheiro resultante, intervir nos mer-
cados, com o fim de irem comprando café, até que se elevem 
os preço.s e po.ssam os productores vender todiO o café que 
exportarem pela quantia minima de 32$, por sacca, livre de 
impostos, paga nas pTaças do Rio e Santos. 

O referido preço minimo e~ende-se para o typo 7, e 
será elevado propoTüionalmente para os typos superi"ores. 

· O emprestimo será levantado a longo prazo, e wmor·tiza-
zai;,el em pia?·te oat no torJ.o, á vontade dos de"'Jedores, a partir 
'd.o '69 1anno . 

O café compra:do será retido indefinidamente, isto é, 
:só poderá ser vendido sem pTejuizo do minimo garantido aos 
productores . · · , ' 

O preço de 32$ por sacca poderá ser elevado a 3 6$ no 
primeiro anno e a 40$ nos annos seguintes. 

Para garantir o serviço da divid!a e cobrir quaesquer 
despeza:s ~ig.idas para o exito das operações, será creada 
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uma sobre.:.taxa de 3 francos por sacca, sobre todo o caf~ 

que fôr exportado, sobre-taxa que poderá ser 'dirrvinuida ou 
augmentada, eonforme fôr conveniente. 

O que se pretende demonstrar é que a operaçã<i é; 
1 o, viavel; 
2°, segura; 
3°, conveniente; 
4°, necessaria. 

II 

A OPERAÇÃO E' VIA VEL 

Em absoluto não ha genero algum de primeira necessidade. 
No Brazil a maioria da população não se alimenta de trigo. 
Na, propria Europa não toca a todos a carne, nem mesmo o pão. 
Quem garante o consumo de um genero alimentício, principal ou 

subsidiaria, é o habito, e o habito tem sua mzão ·de ser. E' por isso 
que elle é despotico e ;mais difficil ainda é perdel-o ·dio .que con-
trahil-o. 

Si, em certas horas do dia, a,s diversas classes da Europa, ricas 
0111 pobre-s, preferem o café a qualquer outro genero de consumo, 
mais substancial ou mais baTato, é poTque, pelo habito, lhe dão, nessas 
occasiões, apreço maior, maior valor; em taes condições é, sem du-
vida, ·o café um genero de primeira necessidade. 

Dentro de suas posses, o consumidor lhe disputa a acquisição 
lllesmo ~oro sacrificio, porque é tambem um sa·crificio privar-se delle. 

Nos limites do seu · consumo actual, é, pois, o café, um genero 
de pTimeira necessida·de; o seu uso é um habíto, que não só mente se 
mantém, como se propaga por imitação e principalmente por trans-
missão de paes a filhos, em cada família. 

A historia do consumo do café, no mrmdio, is·so mesmo 'patenteia 
e é com desvanecida confiança que verificamos o augmento gradual 
e incessante desse consumo, a despeito das mais bruscas e considera-
veis fluctuações de preços por que tem passado o nosso· gmncle pro-
·ducto. ' 

Em 1860 cousumiam-se cinco ;milhões de saccas; 10 milhões em 
1885; 15 milhões em 19UO. 

Só a Inglaterra faz excepção por causa do chá, cuja introducção 
é energicamente promovida por meio de fortes agremiações capita-
listas, ·decididamente amparadas pelo governo. 

Ainda assim tem sido insignificante o recúo do consumo do café, 
tal a resistencia do habito, quando apoiado em virtudes solidas, como 
a·s que indiscutivelmente possue o nosso prodUJcto. 

Do exposto se. conclue .que, retirando-se do mercado uma quanti-
dade oonveniep.te do producto1 qu() !niell~ agora tluperabun'd,a, o·s 
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preços se elevarão, com real proveito para O:S 'respectivos productores. 
E' uma consequencia pura e simples da lei d1a offerta e da procura. 

Quando se esgotou o café no mercado, em 1887, os preços que, em 
annos anteriores, haviam va-riado entre 40 e 50 francos, subiram im-
mediatamente a 100 fl·ancos e assim se mantiveram mais ou menos, 
durante 10 annos, porque durante 10 annos se mantiveram os forne-
cimentos ao uivel do consumo. 

E nem por isso deixou e:sre de augmentar. 
Nem poderia deixar de ser assim, visto que, praticamente, para 

o consu:ini·<1or é insignificante o allivio ou a sobrecarga, que lhe traz 
uma differença, mesmo de 50 francos por 50 kilos, ou um franco por 
kilo, no café de que elle não prescinde. 

Com effeito, as grandes classes <!Onsumidoras não tomam mais 
de duas ou tres chícaras. por dia, em média; e, como um kilo de café 
produz, para ellas, mais de 100 chícaras de café, é claro que, no 
final das contas, o encarecimento resuJtante dessa enorme elevação 
de preços, representada por 50 francos em 50 kilos, não vae além, 
diariamente, de 1 a 2 centimos por pessoa, ou menos ·de 1 franco em 
um mez! 

A .alta resultante da valorização que se pretende levar a effeito, 
não vae além da terça parte do preço figura;dio, o· que quer dizer que 
se cifrará á ag.gravação das finanças dos nossos clientes na ridícula 
somma de 30 centimos por mez, ou, em nossa moeda, ao cambio de 15 .• 
tão sómenre 200 réis em 30 dias ! 

A <lOntra prova, eil-a: 
O augmento de 15 a 20 framcos por ~accas qwe p1·etendemo.s con-

~eguir, cligaJ.nws 200 réis ppr kilo de café, irá pero.r sobre o conswmidm· . 
alZemão (3 kilos por anno) á razão c]e 50 réis por mez! sobre o belga, 
o dinamarquez, .() americano e o sueco, na proporção de 80 tt 
90 réis por meiZ e sobre oa hombros do hollandez, com a quota de 120 
réis e.m 30 dias! E esse·s todos são os mais forres oonsumidores do 
mundo. 

São, pois, inteiramente infundados, os receios tão emphatica e 
a:bundantemente .allegados pelos adve·r·sarios da valorização, esqueci-
dos .de que esse augmento de 200 réis por kilo, tão completamente 
despercebido pelos povos todos, representa para nós a ·salvação e a 
fortuna. 

Cumpre não esquecer, aliás, que no conceito unanime dos enten-
didos, os preços subirão dentro de pouco:s annos e que se inconvenien-
tes offerecesse a a1ta, com elles teríamos· de arcar muito breve·. 

Resumindo : 
1°, o estabelecimento do preço mínimo de 32$ por sacca não 

modifica de modo apreciavel as condições. e a marcha do consumo 
mundial do café; 

2°, a acquisição e retençlio, fó1'a do merca,d:o, de uma sufficientc 
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quantidade de café, conseguirá deva1· convenientemente os prertos do 
pr·oducto. 

Logo : é perfeitamente viavel a operação que se projecta. 
Par.'l ser segura a operação, é necessario que produz;a os resul-

tados a qu:e se destmÇL, isto é, a elevação e sustentação dos preços pro-
postos, e que o faça de modo vantajoso e sem riscos para os capitaes 
empenh.9.-dos. 

Para ·que ·se levantem os preços é necessario, e bastante, que seja 
sufficíentemente elevada a quantída:de de café adquirida, e que, por-
tanto, se disponha tambem do dinheiro sufficiente para a acquisiçoo. 

Para reter o café comprado, cumpre não ser por demais exíguo 
o prazo do emprestimo que se houver contl"ahido. 

Qual ~rá a quantidade de café a comprar-se, para que se consiga 
fazer pre.dominar a procura sobre 'a offerta desse producto, no mer-
cado? 
_ Á resposta a esse quesito ~1wolve o exame da situacão mundial 

do café em toda a sua complexidade e latitude, seja n'o tocante á 
producçfi.o, seja quanto ao consumo, ou quanto aos preços, não só-
mente no passado e no presente, como no terreno de fundadas e posi-
tivas previsões, nos proximos dez annos que hão de vir. 

Infiltrando-se, por assim ·dizer, no uso de todos os povos civili-
zados, embora com desigual intensida·de, o café apresenta-se, ha muito 
tempo, ao alcance do consumidor, em condições de1 preços 6ensive7-
mente invariav-eis, a despeito das fluc tuações consideraveis dos preços 
de origem, nos mercados productores. 

E' que as despezas que sobrecarregam o producto, desde o dia 
em que é pago ao commissario do Rio ou de Santos, até ·a horà em 
que é bebido pelo consumidor, no interior da Europa ou dos Estados 
Unidos, sommam uma quantia muito mais avultada do que o preço 
origin:al do mesmo commissario. 

Assim, por exemplo, em Telação á 1\.llemanha, onde são relativa-
mente moderad·os os impostos de entrada, o café nosso, que ha 10 
::nmos é vendido ao exportadoT, em Santos por 60 ou 70 centimos 
o kílo, não consegue penetrar na Allemanha sem haver feito, só em 
despezas de acondicionamento, transporte e impostos, despezas de um 
franco pelo menos, isto é, mais de 160 ~.<, do primitivo custo. 

Mas, seguem-se logo outras muitas, cuja somma attinge a uma 
quantia avultada. 

DE>spezas ·de carretos e armazenamento, são as primeiras. Em 
seguida -siío Ds lotes examinados e fre,quentemente alguns se eJ1COn-
tram imp1·oprios para o consumo, embora merecedores de boa quali-
ficação pela apparencia. Esses são logo vendidos a termo, encarecendo 
natmalmente os lotes satisfactorios. 

Vem ·depois a catação do grão cr1í , a torração seguida, não raro, 
de nova .eatação, tudo a dedo. 
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~egue-se a c.ollocação ou venda do ' producto ás casas do interior, ' 
operação dispendiosa pelas exigencias ·do coilSum1dor e pela concur-
rencia de casas commerciantes. 

A casa Tesdorf, de Hamburgo, tinha 20 viajantes; a casa Kath~ 
reiiJ,er dispunha de 36, todos a per:correl'em varias regiões, n.a faina 
de vender café, em partidaB ás vezes mínimas. Isso em 1904. 

Hão despezas enormes, ás quaes se vêm juntar as vendas a ,reta-
lho em casas-bazares, onde de tudo se vende, porque, com o consumo 
reduzido do café, não podería este, só par si, suStentar uma casa 
qualq1.wr. Os alugueis dãs casas, os vencimentos d-os empregados, o 
acondicionamento do producto (empacotamento), os impostos, os 
juros do capital empatado, etc., são outras tantas verbas que de tal 
modo encarecem o artigo, que, mesmo vendido a quatro fmnCOtJ o kilo, 
deixa um lucro insignificante. . 

São despezas .que não pôde reduzir de modo apreciavel, mesmo 
que, appa:rélhados de capitaes, n()S propuzessemós a negociar d1recta-
mente com o consumidor. 

Aquelles que nunca e~tudaram es,sas cousas, mas que, sem em-
ba1·go, entendem, nã-o Taro, sobre ellas dar lições ao publico, saltam 
por cima .das difficuldades, que não enxergam, e fazem uma conta 
muito simples, . assim: 

O café custa um . Íl'la'hCo por kilo, no Hnvre, paga 1,30 de 
direitos; perde 20 centimos na torrlação e é vendido a 4 francos em 
Paris: logo, dá um lucro de franco 1,50 por kílo. 

E faJlam no esbulho do productor e no dever que no.s assiste de 
conquistar o mercad•o! 

Dir-se-ia que não passam de imbecis os negociantes em grosso 
das graPdes praças, que, podendo ganhar no retalho pelo menos um 
franco por kilo, estão nos deixando, a nós brazíleiros, a exploração 
de tão gordo negocio , emql!anto se contentam corri lucros · de um cen-
timo 'por kilo, quando de longe em longe não rDdam esmagados por 
avultados prejuizos. 

Si, quando vendem o_ café a quat.l'lo francos no retalho, baixa ou 
sobe esse p roducto de 200 réis ou 30 cent imos por kilo, no mercado 
de origem, é evidente que, parn. serem logicos os negociantes, terão 
de baixar ou de levantar de 30 rentimos, apenas, o preço do producto, 
isto é, de 7 ou 8 % sobre {) preço então em vigor. 

Entretanto, essa baixa ou alta de 200 réis por kilo, no Br:azil, 
represenià muita vez 50 % do valor {lo genero. Assim aconteceria, 
com effeitó, si pas.sassemos a vender agora o nosso ~afé a 32$ por 
sacca. 

Contentam-se os censore·s em fazer a conta de proporção, que-. 
ren;do q'.le, no varejo, no estrangeiro, se vendesse o café, sinão por 
dous francos. (com ·abatimento de 50 %) , ao menos po1· tres, no casq 
de bâ.ixar -aqui o producto de 6$ a 4$ por 10 kilos. · 
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Não sendo o café susceptível de vaTiação apreciavel, no preço âe 
retalho, a consequencia natural foi fixar-se esse preço em um nivel 
correspondente a um alto prec;o do producto, em grosso (talvez 80 ou 
90 :francos por 50 kilos, no Havre) , tanto na Europa como nos Esta~ 
dos Unidos. 

Nesse ponto as opiniões são concordes. Isso quer dizer que os 
preços dé consumo não se modificarão, em geral, para qualquer cota~ 
ção não superior a 75 francos (Havre) e que, portanto, emquanto nos 
mantheT1n:o.s a1Jaixo dessa cotação, o consumo ;não modifi·c-ará •a sua 
màrcha habitual. 

Resulta ~e taes factos que só lentamente se realiza o augmento 
ou diminuição do consumo do eafé, sendo pueril contar, como remedio 
a uma crise, com uma absorpção anormal do prpducto, ou receiar que 
elle l:nDdere ·a marcha éxpansiva que o diBtingue desde muito tempo, 
por entre tod.as as classes dos povos da Europa e do Novo Mundo 

_ ( est·á visto que me refiro a alterações de 30 ou 40 centimos por kilo e 
não a differenças de 1 ou 2 franc.os nos mer cados productore&). 

As esüvtisticas isso mesmo denunciam, bastando citar o caso dos 
Estados Unidos como uma prova cabal de quão lentamente cresce o 
consumo. 

Apezar da entrada livre do café neSise paiz tão rico e tão incli-
nado ao uso do café, não logrou augmentar o consumo em um_ kilo 
por pessoa no longo período de 20 annos. 

Não é possível ·avalia-r-se do consumo de café, em um paiz qual-
quer, pelas entregas de dous. ou tres annos sómente. 

A casas commerciantes d.o interior, no estrangeiro, abastecem-se 
ás vezes abundantemente quando se aneceiam da alta do producto. 

O consumo apparente é então avultado e póde illudir aos inexpe-
rientes. 

No período de superprodueção, de 1881 a 1886, baixaram os 
preços, e· como attribuissem curta duração á baixa, as referidas casas 
fizeram grandes suppi-imentos. / 

Quando sobreveiu a alta em 1886. a 1887, aquellas casas mode-
raram naturalmente as compras. 

CahiTam então as entregas e parecia que o consumo, baixando, 
retomara o volume anterior á baixa. A verdade, porém, era outra. 
O consumo continuou a augmentar como anteriormente, mas á custa 
do gene'ro ·comprado na baixa, isto é, da8 fortes entregas dos annos 
anteriores, entregas que erradamente se ·confundiram ·com o consumo. 

Esse facto reproduziu-se nos primeiros annos que se seguirrun 
ao pe·riorlo de altos preços, de 1887 a 1896. 

Baixan,do os preços, as casas do interior abastewram-se abundan-
temente e houve muita gente que pToclamou um grande augmen.to no 
consumo, como si tal cousa se pudesse dar da noite para o dia, pri:n-
cip alm~mte sem diminuição de preços no retalho. 
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Sempre receiosos da alta., os referidos supprimentos continu•aram 
em augmento, com ligeiras intermittencias. durante os annos de 1898 
a 1899, 1902 a 1903, em que, nos d{)us ultimas, attingiram a 15 e 16 
milhões de saccas, fornecidas, principalmente, pela colheita monstro 

\ de 1901 a 1902, conforme se vê do .seguinte quad11·o: 

QUADRO HEPRESEN'l'ANDO AS ENTREGAS ANNUAES DURANTE OS ULTIMOS 
20 ANNOS, BEM OO·IviO AS COTAÇÕES NO HAVRE 

Amnos 

1,q85 - 188 6 . . ' '.' . . . . . ' 
188·6 - 1887 .... ' . . . . . . . 
188 7 - 188 8' .... ' .' . . . . 
1888 - 1889 . . ... ' .. ' ... 
1889 - 1890 .... . . . . . . . . 
189 0' - 1891' ' ..... ' . . .. 
18nl - 1892 . ... . . . ' ' ... 
1892 --:-- ·1893 . . . ... . . . ... 
189 3 - 1894 ..... ... ... • 
18.94 - 1895 . . ' . . . . ..... 
18 95 - 1896 ... ' ' •. .. ... 
1896 - 18·9 7 .. ' . - . ' . . · ... 
18 97 - 1898 .. - . . ' . . .... 
1898 - 1899' .. . ' ' .. . . . . 
189 9 - 190·0 . . ' .. ' ..... . 
1900 - 1901. .......... , 
1901 - 19 02 .. . ' . . ' ' ' ... 
1902 - -1903 . . ' .. ' . . . .. ' 
1903 - 1904 ' .... . ...... 
1904 - 1905•, ' . . . . . .. ' .. 

Cotações .ewtre-
Entrega em mil mas no Havre Co tações média3 

saooas 
\ 

10 .93(} 
10.3 40 

8. 580 
9. s·so 
·9 .•6215 
9.815 

10. 85 5 
.11 .100 
10.400 
10. 870 
10. •965 
12. 430 
14.580 
12. 995 
14.250 
13 . 965 
1·5. 320 
16.095 
115.590 
1.5.505 

em francos 

45 a 50 47 
52 a 123 77 
fl7 a 113 89 
74 a 109 96 
82 a 113 102 
·97 a 132 106 
79 a 102 88 
•82 a 107 95 
95 a 106 100 
98 a 100 94 
71 a 96 87 
·43 a 70 58 
33 a 48 39 
33 a 40 36 
31 a 48 39 
•35 a 56 42 lJ.a 
33 a 49 3S 
30 a 39 34 
29 l!.J a 50 38 lh 
40 a. 50 {5 

Em virtude, mesmo, da grande colheita, os preços no Havre 
baixar am a um minim0 nunca visto e assim permaneceram durante 
tres anuas. Si , pois, os 16 milhões entregues em 1902-1903 represen-
t assem o consumo, é evídente que esse consumo teTia augmentado dahi 
em deaute ou ao menos se mantido. 

Entretanto, foi o contrario o que ar~onteceu nos dous annos se .. 
guintes, baixando a 15 1/2 milh60s. 

O meio uni.co, por isso, de se avali:u o volume ·do consumo em 
um · momento dado, é romar um certo numero dos ultimos annos de-
corridos, calcular a média· d,a;s entregas nesse periodo, 'attribuir ess-a 
média ao anuo do meio do· mesmo · perioà;o e jm~tar a essa entrega 
média, cl ahi em deante, em ·cada anno, uma porcentagem de augmento 
em relação ao do anno anteríor. Essa porcentagem, de accôrdo com 
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a marcha do consumo, em varios decennios, tem varíado entre 1,81 
e 3,08 "/c,, conforme mostra o quadro respectivo. 

Attendendo ás avultadas existencias no ultimo decennio, a.o natu-
ral esforço dos possuidores em collocar o p:r.oducto, seria muito razoa.-
vel tomar-se a porcentagem de 2 1/ 2 a 3 % para augmento annual 
do consumo. -

Em taes condições o consumo approximado provavel do café no 
corrente anuo deve resultar do seguin_te calculo : 

A rné-dia das entregas realizadas no período de 1896-J 897 a 
1905-1906, média igual a 14 ~ 500.000 saccas (vide o quadro), a qual 
se attrihue ser o consumo Teal do anno de 1900-1901, rnei.o do período, 
junte-se annualmente um augrnento de cerca de 2 1/ 2 a 3 %, ou dig.a-
mos 400.000 saccas, em média, por anno. O resultado em 1905-1906 
será o consumo real deste ultimo anno. Chegaremos ao seguinte: 

1900/1 .. - .. . .. . . - ..... . ... . .... . .. . . . . . 
1901/ 2 . . .. . - .. . . . .. . . . . - .. . . . .... . . . .. . 
1902/3. - . - . .. .. ... .. - ...... - . - .. .. . . . . . 
1903/ 4 . .. - . . .. .. . . ... . . ... .. . .... . . . . . -
1904/ 5- . - . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . - . .. - . 
1905/ 6 . .. . .. . . ' . .. .. .. .. . . . . ... . .. - . . . . 

14 . 500.000 
14.900.000 
15.300.000 
15.700 .000 
16.100 .000 
16.500 . 000 

O consumo mundial provavel de 1905/ 06 deve ter sido, portanto, 
de 16 1/2 milhões de saccas. 

E', com effeito, essa opinião dominante entre os estatísticos . 
Por inteira •segurança, admittirei, entretanto, que o consumo de 

1905/06 tenha ·sido sómente de 16 . 000. 000 de saccas, e que o a.u-
gmento a.nnual do consumo de hora em deante seja de 300. 000 saccas 
sómente, isto é, correspondentes á porcentagem annual de 3, 81 %, 
a mínima que se tem observa-do nos ultimos 50 annos. 

I sso quer dizer que, para preços inferiores a 75 francos (Havre) , 
o consumo de café nos proxirnos seis annos: será, no mínimo, o se-
guinte, em saccas : 

19Ó5j 06 (findo em 30 de junho de 1906) 
1906/07 . . . . ... . . . ...... .. . . .. . .. .... . 
1907 ;os. . . . . . . . . . . .. . .. . , . . .. · 
1908/ 09 . . . ...... .. ....... .. . - . . 
1909/ 10. . -· .. .. . .. . ... . . .. ... . .. .. . 
1910/11 .. - . . .. . . - .. . .. .. . . .. . . .... . . 
1911/12 . .. . • .. . . .... . . . .. . .. . . . . . . . . 

16.000 .000 
16.300 .000 
16 . 600.000 
16.900.000 
17.200 . 000 
17 . 500 .000 
17 . 800 . 000 

Esees r esultados m·inirn<os se realizarão, quer intervenhamos, quer 
não, com tanto -que as cotações não se elevem além de 75 frs . (por 50 
kilos, Havre) . 

Pas~emo.s ao estudo dos preços e do·s stock-$ . 
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Os preços do café, como os de qualquer outra mercadoria ohe'de-
cem á suprema lei da offerta e dia procura. 

Essa offe~ta e essa procura teem, entretanto, manifestações pe-
culiares a ca:da mercadoria e ao ·meio em que ella é ilcolhida. Erro 
gravissimo, gerador das mais disparatadas conclusões, seria o de pro-
curar descobrir analogias no funccionamento de .factores essencial-
mente differentes. 

Genei:os deteriotaveis não se armazenam impunemente; não se 
prestam, 'portantó, a constitui~ grandes stocks, em caso nenhum. 

Artigos que se produzem em toda a parte e em qualquer tempo., 
tão p9uco são acolhidos como reservas para· supprimentos futuros. 

Mercadorias não acce~tas •COmo calüção para o levantamento de 
capitaes, mercadorias commercialmente não mobilizaveis, não encon-
tram do mesmo modo preferencias no meio capitalista, não logram 
constituir stocks. 

Não assim com o café. 
Producto nobre, por excellencia, o 'café não encontra n,enhum 

outro que ·se lhe compare em qualidades intrinseca·s e adquiridas, ca-
pazes de attrahir e justificar toda a sorte de preferencias dos capita--
listas e industriaes, para base de negocias a longo prazo, assim como 
para reservas destinadas a remoto consumo. 

E' um artigo privilegiado em todos os sentidos. A sua producção 
é e será o monopolio de ·poucos paizes e, por assim dizer, de um só 
paiz (o Brazil) . . 

E ssa producÇão não poderá crear su:rprezas de 1J.m dia para ou'tro 
porque p1·ovém de arvores que só em longos annos se cream. 

Desenvolve-si' em pa.izes afastados, todos;- dos grandes centros de 
absorpção .que, já por esse lado, são coagidos a terem á mão reservas 
avultrudws e segurás. 

Producto que p.or longos annos se conserva inalteravel, si é que 
não augmenta de virtudes, o café, por isso mesmo, se pre.sta maravi-
lhosamente ·a ser armazenado e offerecido em caução aos g1.'andes e 
pequenos capitalistas, -predicado enl'iquecido hoje por haver logrado o 
producto avassalar, pela .sua inderrocavel reputação, os centros finan-
ceiros do mundo civilizado, que nelle enxergam um genuino represen-
tante d:o ouro, porque ouro vale, realmente. 

Por essa·s razões todas, existem em toda a parte, nos paizes con-
sumi-dures, partidos de café mais -ou menos avultadas, não susceptiveis 
de consideravel diminuição, sem causar prejuizos ou provocar trans-
tornos e apprehensões. 

São stocks perennes, que oo renovam cuidadosamente, desafiando 
quaesquor preços ou embaraços. 

Em virtude mesmo do seu mechanismo commorcial, é o café sub-
mettido a varias operações e percorre certo numero de intermediarias, 
em cujas mãos, de ca-da um, se acclül11ula, e por algum tempo se con-
~ervn : Sijo reeervas que influem nas. e:x:istencias finaes. 
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Acontece a'íncr:a que se presta o producto a adquirir innumeros 
aspectos, variando no sabor ou no colorido, gerando e firmando pre-
ferencia'S em toda a parte, fundadas umas, outras c,aprichosa'S e in-
justificaveis, porém todas reaes e exigentes. 

Produzimos 10 typos de ·café. 
Os aonsumidores os combinam nas ma}s va·riada·s proporções, for-

mando dezenas e dezenas adequadlas, cada uma, a UJilla zona differente. 
Isso se verifica, principaJmente na Allemanha . 

P ara dispôr de todo e'Sse arsenal - permitta-se-me a expressão 
- é obrigado cáda commerciante a adquirir partidas muito superiores, 
em volume, ao volume de SiUa•s transacções e dellas separam os typos 
que lhe pos·s·am aproveitar. E' esse um outro mot ivo par~ o avulta-
mente inevitavel dl()s stocks. 

Segue-se depois a concunencia entre os commerciantes; que ha 
dezenas de annog só se occupam de ·compra•r, beneficiar e vender café, 
á frente de casa•s cuj a reputação custou toda a sorte de sacrifícios . 
Pára taes estabelecimentos, a reducção dos respectivos stoclcs importa-
ria. em uma ameaça de pm·derem a clientella por lhe não satisfazerem, 
a tem po, as encommendas, em um dlado momento. 

A mesma situação, isto é, a grande reducção dos respectivos de-
·positos, collocaria essas casas á mercê dos seus fornecedores . E' essa 
t ambem uma da•s causas das grandes existencias do genero nos grandes 
portos da Europa e Estados UnidoS' . 

Reunam-.se todas essas 'cousas e comprehende1·-se-ha facilmente 
quanto é infundado receiar- se que possa a elevação de preços elo café 
em 25 ou 30 francos provocar a reducç~o consideravel nos stoclcs visi~ 
veis ou invisíveis do mundo, determinadas pela abstenção dos compra-
dores dos mercados brazileiros. Isso é materialmente impossível . 

Outras r azões existem ainda, além das que deixei esboçadas, contra 
o fundamento de semelhantes receios . 

Dos cafés existentes nos portos estrangeiro'S, 111DJ_a 'Par te não satis-
faz as '{lreferencias dos consumidores, conforme já o d.isse, os• quaes só 
os receberiam no caso de encare·cimento dever as extraordinario do pro-
dueto nas sortes preferidas. 

Exi·stem talvez dons ou tres milhões de saccas em taes condições 
em todo o mundo. 

Do café rest ante, uma grande parte carece compor-se com sortes 
novas de cada: colheita, antes de serem acceita'S com favor pelos con-
sumidores. 

Isso representa• nova porGão, por assim dizer immobilizada, que 
continuará a avolumar as exis.tencias . 

Acontece ainda que, levando-se em conta as difficuldades e acci-
dentes nos transportes, é licito affirmar-se que a'S praças consumidoras 
~ acham praticamente a c1ous mezes de distancia dos nossos porto·s, o 
que as ohrigaria a conservar em depositos não menos de tres milhões 



de saccas de bom café ( typos de consumo) . - (O consumo mundial 
absorve mensalmente 1.400 . 000 sacca·s. ) 

Dedwzam-se as existencias em mãos dos espec:uladores, coofiantes 
sempre na alta, e ter-se-ha outro contingente importante a invocar-se 
contra a alludida reducção dos ~t01cks. 

Acontece ainda ·que, em virtude de causas varias, de facil com-
prehensão, as existencias visíveis do café acham-se distribuidas de 
modo muito designai pelas differentes praças, e que, poT isso, 'em caso 
de resistenciar ver-se-hia esgotarem-se de prompto as reservas de certos 
paizes, sem que praticamente lhes pudessem valer as re'Servas accumu-
ladas anormalmente em outras. 

Facilmente se percebe esse facto compa-rando-se a·s existencias nos 
Estad.os Unidos e Europa nos ultimas cinco annos, conforme o indica 
o seguinte quadro. 

QUADRO E:M TONELADAS METRIOAS 

"""' ~ ., ~ ,.., 1 1900-1001 11901-1"" i 1002-190311903-190+904-1905 

Estados Unidos........... . .... 70.000 143.000 1144.000 r 178. 000 243.000 

Europa....................... 243.000 380.000 43'1.000 453 .000 242,000 

1'otal ................... ~3.000 I 523.000 ---;7 .000 631.000 585.000 

Porcentagem americana ...... "I 29 % I 27 "lo ~5 Ofo 39 °/0 I 41 Ofo 

Vê-se que o·s stoclcs americanos, que de 1900-1903 representavam 
apenas 25 a 29 % das existencias européas-americanas·, subiram 39 % 
em 1903~1904 e a 41 % em 1904-1905. 

Essas fluctuações representam impossibilidade manifesta de resis-
tencia prolongada e efficaz do mercado mundial no sentido ·de poderem 
abster-se de compras em os nossos mercado'S. 

O accumulo de grande quantü:l:ade de café nos Estados Unidos 
e, como sabido é, em poucas mãos, é favoravel ás nossas pretenções, 
pois esse café, a·dquirido ha pouco tempo, foi eomprado caro e tem 
encarecido ainda mais, por serem muito mais eleva·das no.s Estados 
Unidos do que na Europa as despeza'S ·de armazenament.o do pro-
duct0. 



E' um café que ,só pôde Bel' vendido caro e não nos fará concur-
rencia; será um :auxiliar nosso,. na alta. 

Do que deixei exposto se evidencia que, a não se tratar de pre-
ços superiores a oitenta francos ou mais, não é possível admittirern-se 
existencias mundiaes (snpprirnento visível) reduzidas, que os conhe-
cedores avaliam em um mínimo de o'ito milhões (em julho de qual-
quer anno). 

O café que, a accentuar-se a superproducção, não encontrava 
compra.dores, em virtude de sua quantidade anormal inesperada, foi 
sendo pouco a pouco adquiTido, á custa do al:argamento incessante 
.de seu eornmercio e consumo. 

Não logrou ser ainda co.nsumi,do, . mas attrahiu capitaes, corpo-
riz·ou interesses cada vez mais avultados e co·nseguiu ·augmentar o 
uumeTo de seus defensores. 

Conforme se deprehende do quadro que aqui tenho, a capacidade 
de absorpção do caféeiro, que jámais excedera a 11 milhões de saccas 
até 1896, subiu a 12 1/2 milhões em 1897, a 14 1/4 em 1900, a 15 1/4 
em 1902, e a 16 em 1903. 

Os preços médio.s foram cahindo successivamente a 58 francos em 
11-DG-181\7; 39 francos em 1897-1898; 36 Íl~ancos em 1898-189!); e 
depois de peq,wnas alternativas a 3;3 e 34 franco~ de 1901 a 1903. 

Dahi em deante, os stocks eomeçaram a cahir a 12 1/4 milhões 
de .saccas em 1903-1904 e a 11 1/4 em 1904-1905, e logo se re·senti-
ram os preços, que subiram até 50 franoos em 1904-1905, indicando 
que criara raizes e affeições o stock maximo de 1902-1903. 

Houvesse proseguido .a reducção até 8 1/2 a 8 milhões e, por 
certo, teriam subido as cotações a 65 ou 75 francos. 

Ahi vem, porém, uma grande colheita e voltaremos a 11 1/2 
milhões de saccas e aos preços ruinosos que lhes oompetem. 

Arredem-se, portanto, do.s mercados do mund·o 4 milhões de sac-
cas, de modo a reduzir os supprimentus de 7 1/2 ou 8 milhões de 
saccas, e tae·s difficuldades haverá em distribuir pelo mundo inteiro 
essa reduzida quantidade, que d.=J toda a parte hão de a disputar a 
peso de ouro, para que ·se não contrariem os consumido·res, os quaes, 
por certo, continuarão, como ·até hoje, despercebidos dessas fluctua-
ções, que, praticamente, não os affectam, mas que, a nós, nos arruí-
nam ou nos enriquecem. 

Ha, na historia caféeira, um momento muito semelhante ao 
actual, 1>elo qual, de mO'do expressivo e concludente, é possível ava. 
liar-se, com approximação, do stock minimo dos mercados mundiae·s, 
para prcços relativamente elevados. 

E' o anno de 1886-1887, em que, com a diminuiçã·o definitiva 
de um stock avulta·do, vindo de annos successivos, liquidou-se de 
repente nm:a ·das mais graves crises caféeiras de que ternos pa·decido. 
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O consumo orçava então por oito_ a nove milhões de saccas, com 
entregas méd'ia.s de 10 milhões approximadamente. 

As existencia.s que eram de cerca de 4 milhões ou quasi iguaes 
á :r:çtetade do consumo, qomeçaram a baixar, em virtude· de uma colheita 
deficiente no Brazil; e tal se manifestou o desequilibl'io commercial, 
que os preços, que vinham variando entre 40 e 50 francos, subiram 
bruscamente até 123 francos. 

Foi o período da alta que tivel'a começo, :alta que durou 10 annos 
e nos encheu de prosperidade. 

O consumo, conforme deixel demonstrado, é hoje superior a 16 
milhões ~e saccas, isto é, superior a·o duplo de oito milhões . 

. E' o caso de 1887. Baixe o stock a este ultimu volume, e. de 
prompto, se elevarão os preços. 

Reduzir a oito milhões as existencias mundiaes do café ~ eis 
ahi todo o segredo da va.lorização. , 
· O anno fechou, em 30 de . junho ultimo, com um supprimento 
visível (existencias . mundiães) de 9. 600.000 saccas, is·to é, com um 
excesso de 1. 600 .. 000 saccas sobre a:s necessidade.s commerciaes de 
todo o mundo. 

Essas existencias vão ser lentamente :accrescid·as de mais dous 
milhões da colheita que Ol'a começa, colheita superior ao consumo nos 
mesmos dous milhões. 

O que cumpre, portanto, é adquirir desde já 1· 1/2 milhões e ír 
comprando pouco a pouco maia dous, . afim de se manter o stock 
de oito. 

Não ereio que tanto seja necessario; devemos, comtu.do, nos appa-
relhar paTa a alludida operação, e até mesmo para comprar e reter 
oinco milhões de saccas. 

Vejamos si são ·suHicientes os mHhõe.s esterlinos que pretende-
mos tomar emprestados. 

. O e::mprestimo de 15 milhões esterlinos poderá ,produzir 14 1/4 
milhões e exigirá, como serviço, o seguinte approximadamen~: 5 % 
nos primeiros 5 annos, •OU f: 7 50 . 000 ; 6 %· de'Pois do 6° anno ou 
;E 900. 000 ou em francos, 18. 7 50 . 000 nos primeiros cinco annos e 
22. 500. 000 .dahi em: deante. 

A colheita de Rio- e Santos é avaliada no corrente anno em 13 1/2 
milhões de sacca-s. Admittindo qne se retenham 4 milhões, devemos 
contar com uma exportação de 9 1/2 milhões que, pela sobretaxa, 
produzirão 28 1/2 milhões de francos. 

Nos quatro :annos seguintes, para colheitas médias de 11 1/2 
milhões, o producto da sobretaxa será de 34 1/2 milhões que, reuni-
dos a 1 1/2 milhões resultante da ex:portação de 500.000 sacca-s do. 
café retido no anno anterior, p1'oduzirão um total de 36 milhões de 
francos, em média a:nnual, dahi em deante. 



Satisfeito o serviço do emprostimo, no pnme1ro anno, deve-se 
contar com um saldo de 10 milhõés de francos, em numeros red<m-
dos. Nos quatro ·annos seguintes, esse saldo oorá de 17 milhões de 
francos, approximadamente. 

· Na Europa, nos princip'aes entreposto·s do continente, o custo 
da armazenagem não ex·cede a 1 franco por sacca. No Brazil, seria 
facil ao Governo obter por menos. Admittirei que seja a mesma a 
despeza ou fraiJlcos 4 milhões para ai:mazenar 4. 000. 000 de saccas. 
Todas as demais despezas, avaliarei em .outros 4 milhões, isto. é, to-
marei por base um -d.ispendio total annual de 8 milhões de franeos. 
Em · taes condições, a renda da sobretaxa deixaria um saldo final de-
2 milhões de francos no primeiro anno e de 8 milhões nos quatro 
annos seguintes. Esse saldo seria appli·ca·do á expansão do conS!Umo, 
ao aperfeiçoamento do producto. 

O ,typo médio do café brazileiro, SaiJltos e Rio, penso ser o typo 
6, ou muito pouco superio l'. Quando o typo 7 vale 32$ a sacca, o 
typo médio valerá pouco mais de 34$; digamos 34$500. Cumpre lem-
brar que, no comm~rcio, são variayeis as differenças e que os typos 
finíssimos jámais procurariam vender-se ao Governo, porque encon-
trariam melhor pre<}o algures. 

34.$GOO) a0 ·cambio de 15 d. valem cerca de 54 francos. 
A esse preço, se comprariam com os 14 1/2 milhões este-r;linos, 

ou, digamos 356 .000 .000 de francos, nada menos de 6 1/2 milhões 
de saccaos. 

·Seria · impossivel reter semelhante porção. de .café sem provocar 
uma alta superior a 100 francos, isto é, uma insensatez nas condições 
actuaes. 

O supprimento visível reduzir-se-ia a menos de 6 milhões de 
saccas, isto é, a terça parte do consumo, pro:duzindo enormes pertur-
b'ações nos merea·dos, com prejuízo da industria do paiz. 

Ao preço d~ 34$500, no Bmzil, teria de sujeitar-se o café, para 
ser posto á venda no Havre, ás seguintes despezas : 

Custo de uma s:a.cca .... . ................. ...... .. ... . 
Imposto de 9 % e mais despezas no Brazil. ............ . 

Total. . .. .............. .. .. .... · . .. · · .. 

equivalente ao cambio de 15 d. a frs .. ... . . . .. . .. . .. . 
Sobre,taxa e despezas ·até o Havre . . .... . ........... .. , 

Preço da sa·cca no Havre, frs .... .... .. ... . . ... ... . ... . 

34$5'00 
6$100 

40$600 
>------

63.50 
9.00 

72.50 

A esse preço por sacca corresponde o preço por 50 kilos de 
frs. 60.40 e typo 1, approximadamente, ·a cotação de frs. 57.00 , 
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O café esteve ·CDtad.o a 50 francos ha muito poucos mezes; é, 
pois, infundada allegar-se que os preços do convenio desorganizam 
o comm..:Jl'Cio e pertm·bam o .consumo. 

Assim, como vimos~ o typo médio do café brazileil'O, -pago a 
34$500 a sacca, em Santos ou no Rio, vale1·ia em francos 72. 50, no 
Havre, tambem por .sacca. 

Os preços do café nivelam-se sempre em todos os grandes mer-
cad.as, salv.a differenças minima·s: obedecem á pa,ri:dad~. 

No easo de Tesistencia por parte do estrangeiro, resistenci:a con-
cretizada na abstençã.a de compras no Brazil e venda a ,preço inferior 
no estrangeiro, essa inferioridade de preços seria evidentemente 
muito pequena e ninguem desejaria ser prejudicado sem necessidade. 
AdlllÍttirei entretanto que baixasse a1li a cotação a 70 fran-cos por 
sa,cca. 

Seria essa, e jámais outra, a base pan qualquer opeTação sobre 
wa?'l•ants, operação sempre possivel, e para qualquer quantia. E' a 
applicação preferida sobre todas pelos bancos e capitalistas de todas 
as categorias. Mediante ajuste, conforme me foi offerecido, adean-
tam dinheiro a 4 e 5 % e até por 12 ou mesmo 18 mezes, prazo, aliás, 
sempre 1·enovavel. 

O adeantame11to é feito na propo1·ção de 75 a 85 % do valor do 
genero depositado. 

E' sabido, aliás, ser sempre facil obter 75 ou 80 %de adeantamento 
nos pol'tos brazileiros, sobré o cnJé embarcado para o estrangeiro. 

·os gasto,g de quatro fr.ancos por sa.cca, por .anno, offerecem oom-
pre margem para as operações de wa1'1•ants, no Havre. Em Anvers 
faz -se por menos. 

Si, pois, quizessem os Estados soccorrer-se do wa.rranf, pode-
riam, sobre ca·dia tres milhões de saccas, lev·antar dinheiro para com-
prar mais dous milhões. Por exemplo, caucionando 3 wlhões de sac-
cas, valendo 70X3=210 milhões de francos, levantar-se-iam 75 % 
ou 162 milhões, dos quaes, deduzindo as· despez·as para a remessa do 
café do Brazil para a Euro·p.a, r.el"ca de 18 ÍTancos, incluindo-se ·O im-
posto de 9 % e a sobretaxà, restariam 108 milhões de francos, equi-
v·alentes a 69.000 :000$, quantia essa ·sufficiente para a acquisição 
de mais de 2 milhões de saccas no Brazil. 

As despezas ·d:a operação do caucionamento e w'ar1·ant.a.gem dos 
3 milhões de saccas importariam em 10 a 15 milhões de francos, 

, durante o arin,o. · 
Seria facil oohril-as, ou com um a.deantamento qualquer de im-

mediata obtenção, ou por meio da elevação, já prevista, da ~sobretaxa, 
a 4 fr:ancos poT sacca, por exemplo. Isso correria por conta do con-
sumidor que, ~aliás, não 'se aperceberia da aggravação. E' sabido que 
não exerce nenhuma influe_neia apreciavel a alta de 5 francos por 
60 kilos, isto é, a elevação de 62 francos da cotação, em vez de 57, 
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Tesultantes do Convenio, quanto mais a de 1 franco, que acabo de 
lembrar. O mesmo convenio a-dmitte eleViar-se a 36$, em vez de 32$, 
o preço da ,s.acca, importando es1sa ·alteraçlão em um a.ccrescimo d<l 
d ou 7 francos por 50 kilos. 

Si rSe propuzessem os Est·ados a soccorrer-se do· warr.ant para 
mante1· 'as ·cotações do café, não commetteriam, por certo, 1aj imbeci-
li'dade de esperar que cahissem as cotações. par.a só depois acudirem 
com .o caucionamento do producto a preço baixo. 

A operação da warranbagem póde, com ;absoluta facilida-de, ser 
taaubem effectuada no Brazil, com capitaes estrangeiros·. 

A verda;de é que ·com um emprestimo de 15 milhõies eSiterlinos 
é possivel comprar-:se immediatamente 6 1/2 milhões de sacCJRjS ,e, 
<?JOm o ·auxilio destas, mai,s. 3 1/4 mühões, isto é, quasi 10 milhõl?;s de 
ea,ccas, dentro dos pmços <lo Convenio. · 

·Sendo snfficiente a acquisição de 4 milhões, digamos mesmo 5 mi-
lhõeis, é evidente que não são precisos mais de 8 milhões esterlino!s 
p-ara ee realizar a valorização do café, tal qual a planejou o Couvenio 
de Tall h até. 

Note-se que '0 café adquirido com a primeira caução poderia 
.ser tambem ·caucionado, fornecendo .recursos, desse modo, para mali:or 
Mquisiçfio do producto. 

Em Tesumo, a valorizaçã_o é perfeitamente realizavel, e a co~rto 
,dJe quaes.quer ri'scos, com a quantia insignificante de 6 milhões ester-
linos, - na·da mais. 

Já demonstrei ,serem ne;ce'ssario.s não menos de 8 milhões .dJe sac-
<Jas em tndo o mundo, para as exigencias 0ommerciaes. Lembram que, 
sendo de 18 milhões a colheita mundial, haverá muito maim porçã:o 
de café a se offerec.er 1a1os consumidores'. E' uma allegação inoobsis~ 
t~nte. A -offeTta ·do producto, .a·ssim como o seu consumo, frequent-am 
os merca·dos paralle~amente durante 12 mezes, dia ·a dia: um absorve 
-o que offeTee<e a outra e á medida que vão .appareoondlo OiS ,suppri-
mentos. 

Que se diria, si allegando eu que, sendo <Ie 16 1/2 milhões -de 
suecas ·o consumo e de 9 1/2 milhões, sómente, as exigencia.s, pre-
tendesse ·com isso demonstrar que em breve nãü ha,veria mais oa.fé 
em mercado nenhum? 

Allega-se ainda que, passando a pesar sobre o productor a sobre-
ta1ra desde o dia em. que, esgota.d:o:s o.s recursos doi!sponiveli:s, não mais 
pudessem os Estados sustentar as cotações, os ·agricultores de;veriam 
ficaJr isento do onus dos tres francos, por causa do1s prejuízos sof-
fridos por motivo da intervenção. ' 

Tudo infundado. 
Em primeiro logar, repetirei mais uma vez que deixei exube~ 

lia!D.tement1e demonstrado que ;a valorização é realizavel e infallivel 
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com ·sóntente seis milhões de libras, quanto mais com oito· ou 12 mt-
lhões e q;ue, portanto, não tem nenhum valor a Dbservação. 

Vou prova.r que, mesmo com capita_,es insufficientes, !a interven-
ção é vantajosa e conveniente e, poTtanto, necessaria. 

Adrnittamo:s que, inte'l'>Vindo no mercado com quatro ou cinco 
milhões esterlino·s, e Tetirados tres milhões de sacca•s sómente, não 
lagTassem os Estados .attingir e sustentar o preço de 32$ por sacoa. 

E' intuitivo que as cotações não 1Je1manecem as mesmas quando 
nos mercados são offerecidos· mais tres ou menos tres milhões de 
saccas. A differenc;a será consideravel e não inferior a cinco, ·a 10. 
francos, pelo men.os, por sacca, nos preços offerecidos ao productor .· 

E em troca de que -sa;crificio ? 
Os juros ,de . 5 %· sobre cinco milhões esterlinos sommariam, di-

gamos, 6 1/2 _milhões de francos, isto é, 1/2 franco, tão sómente, pol' 
sàcca exportada. 

Nós supportamos diariamente differenças maiores, ilifferenç,as 
que, durante ·o anuo, se elevam quasi sempre a 20 francos e mais. 
Que sac:rificio será esse? Por que lhe não collocar, em confronto os 
magnificos provento:s? - ' 

Tambem os 15 milhões e•st.eTlinos a.pen'as requerem 18 3/4 mi-' 
lhões de juros, isto é, menos de 1 1/ 2 franco por ·sacca exporta•da! 
Si é elevada a ires francos a sobretaxa, é prü1cipalmente para atten-
der á propaganda. · 

E falla-se em tres francos como capazes de arruinarem a lavoura r 
De que é então que · devem accusa1· o governo do paiz? 

Ha mezes já que, desamparado de let11as, o mercado cambiai 
o'QstÍna-se para baixa. Pois bem; é" em tal .situação que se não pejam 
ós gove'rnantes de abrir, em uma extranha 'aventúra, as aTcas do The-
souro. Para sustentar o cambio? Seria pouco: paTa eleval-o, para 
guindal-o, á força, de 15 a 17. E ·só com 'e.ssa manobra, tão dupla-
mente nacionwl, cahem os preços, arrancando aos miseros productores-
3$ a 4$ por sacca, isto é, cinco francos de pancada! · 

Confessam {)S maiores adversarios da valorização que dentro_ de 
poucos annos estará realizado D equilibrio commercial. 

Assim o escreveu· D competente Sr. Joaquim F. de Lacel"di e 
assim o proclamou a mensagem presidencial. 

O equilibrio commercial só poderá ter logar quando fôr absor-
vido todo o excesso, ora existente, do pTiodueto, e, portanto, tambem 
DS tres milhões de saccas que figurei compra:dos pelos cinco milhões 
esterlinos. 

Si D equilibrio ·se fará em poucos annos - o que é, aliás, incon-
testavel - forço'SO ,será que de prompt.o sejam procurados pelo con-
sumo os 3 milhões de saecas, á razão, ·digamos, de 1 milhão poT anno.-

:M:as, si assim é, concordemos que no primeil'O não produza todo 
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o effeito a compra do producto; Gonce'd>amos mesmo que não ptoduza 
effeito nenhum (o que é absurdo). 

1vf.as já do segundo anno em deante o effeito se manifestará. 
A intervenção terá logrado ant~cipa.r de tres annos a alta do café, 
elevando-o de 12 ou 15 francos. Sabem em quanto· importa esse resul-
t ado? Em dissipar unia crise que nos está destruindo e conquistar 
pa~a o Brazil a bagatelllli de 180 milhões de francos po-r anno. 

E eis demonstrada a conveniencia. e a necessidáde da intervenção 
official immediata, para o fim de valorizar o nosso café. 

Seja qual fôr a importancia do emprestimo contrahido, esse em~ 
prestimo poderá ser r esgatado, logo que ·Se -regulaúze e ·se consolide 
a situação do café, após o quinto anno. 

E' excusado, portanto, andarem acenando com o espantalho do.s 
33 an!l_os de sobTet•axa. 

Curioso é recusarem-se .systematicamente a .calcular os lucros 
que nos virão propor·ciona-r a valorização. 

Passo agora a demonstrar que nenhum ris'co podeTão correT os 
oapitaes que se 'empenharem no levantamento das cotações do café. 

Tornei bem cla-ro que no machinismo projectado, capitae.s resul-
t·antes do empre:stimo . serão applica,dos exclusivamente á ·comp-ra de 
café, ba~tando a sob-retaxa para cobi:'ir as despezas todas exigidas · 
pelas operações. 

Os prejuízos só poderão provi-r, portanto, de se vender por men<>S 
do custo o café porventura adquiTido. . 

Esse caso teria lagar na hypothese unica d'e, parallelamente ao 
consumo, ir crescendo à producção de o1·a em deante. Essa hypo·these, 
como se vae ve·r, é iuealizavel. 

Pelo quadro annexo é facil verif:i.caJJ-se que, no~ ultimas 20 
annos, a producção estrangeira tem-se ' consel'vado estacionaria, a 
despeito mesmo dos 10 annos ( 1887 -1896) de formida:vel alta nas 
cotações. 

Os unicos paizes que pareciam revelar alguma vitalidade, como 
productores, eram os da Amer<Íca Hespanhola, que rodeiam ·as 
Antilhas. 

O Sr. A. Ramos ultimamente visitou ess.as paragens e sobre ella~ 
tem informado invariavelmente: 

"Ocupantes de l'egiões monhmhosissimas, de difficilimo aocesso, 
desprovidas de meios faceis de transportes, não frequentadas pelo 
braço est:r.angeiro, nem a isso se prestando, exigindo numerosíssimo 
pessoal para as colheita,s, pela desigualdade no amadurecimento dos 
fructos, desamparadas de outros re·cursos e de conveniente e indis-
pensa-vel solicitude administrativa, v.ivendú emfim em uma situação 
preca-ria, por assim dizer immelho-ravel, as cultm1as oaféeiras não 
podem contar com o futuro, em oaso algum. Serão o que chegaram 
a ser; e isso mesmo á custa de esforços inauditos d-a popula.çã0 e 
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porque não encontra esta, na,s _ asperás encostas daquellas serra•s, um 
outro genero de trabalho que se lhes affeiçôe. 

A prod:ucÇão estrongeira, em seu conjuncto, tende, pois, antes a 
diminuir do que a augmentar, cumprindo accentuar que no Oriente 
está desapparece-ndo, acossada pela enfermidade e dando logar a ou-
tras cul tur:a:s." 

Resta o Brazil. AhÍ, porem, •acontece qUJe um dos grandes E stadoe 
caféeiros - {) R~o de Janeiro - está em declínio, em quanto um outro 
só muito lentamente poderá augmentaT em propoTções que mal com-
pensam o depauperamento do primeil,o. 

Re:sta S. Paulo, unica região -do mundo onde logrou a cultura do 
café uma expansão relativamente rapida,, sem exemplo. 

Ahi, porém, interve.iu ·a lei com. o fim de pôr cobTo á supe:rpro-
ducção, oriunda, aliás, do mesmo augmento ca,féeir·o paulista. 

Ha quasi quatro annos njio se pennittem nova~s culturas em São 
Paulo, de modo que de ora em deante não mais é possível augmento 
algum na producção média do Estado. 

A<Jontece ainda .que o caféeiro, em S. Paulo só do 6° a-ó 8° anno 
de idade, em de ante (conforme as zonas), é que entra em producçoo 
e, portanto, não é possível contar-se praticamente com ·a entrada, no 
mercado, de qualquer novo contingente de café paulista, antes de de-
corridos oito a dez annos, a começar de hoje. 

A synthese de todas essa·s circumstancias, formula--se, então, n!ll 
conclusão seguinte: 

E' materialmente impossivel verificar-se qualqueT augmento na 
aetual producção média caféeira do mumdo, antes de -decorridos der& 
·annos, contado-s a partir de hoje. 

A prod11:cção mundial média póde ser calculada pela prod11:cção 
média dos ultimos quatro ou cinco annos e, se deduz facilmente do se-
guinte quadro, onde se· acham consignados os contingentes todos do 
mundo. 

PRODUCÇÃO MUNDIAL DE 1901 A 1906 EM MIL SACCAS 

Procedencia 1901/2 1902/3 1903/4 1904/5 1905/6 Observações 

Brazil. . . . . . . . . 16$100 12$900 11$100 10$500 10$600 
America hespa-

nhola, Indias 
inglezas e hol-
landezas, Asia 
e Africa ..... 1 3'$600 3$720 4$890 3$920 3$700 
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Vê-se .que a média bra-zileira f.ai de 12. 250.000 saccas no quin-
quenni.a e ·de 11.220. 000 no quatriennio, e que em ambos üS casos a 
média estrangeira: foi de 4 milhõe·s de saccas . A média das médias, 
global nos dous períodos reunidos, eleva-se a 15 milhões e 750 mil 
saccas . 

. E essa producção de 15 314 milhões de saccas, em todo o mundo 
que, quando muito, se deve computar daqui em deante, em um período 
de '4 a 6 annos (10, se quizerem) sujeita a diminruir, a augment·ar 
nunca. 

Conhecidos os tres factores capazes de influir na evolução da si-
tuação caféeira, .de üra em deante - o- supprimento visível (existen-
cias mundiaes), o consumo e a marcha do seu augmento e a producção, 
é facil prevel' e determinar a época do equ~librio commercial da mesma 
situação, calculada para o seu limite mais remoto e sujeita, portanto, 
a precipitar-se sob a influencia de imprevistas seccas, geadas, pragas, 
etc., aliás muito pouco provaveis. 

Aquelles factores são representados hoje pelos seguintes numeros, 
em saccas: 

SUPPRIMENTO VISIVEL 

8accas 

Em 30 de junho ultimo- ....... , ......... · ...... . . . . 9.625.000 

CONSUMO MUNDIAL 

Em 1906/7, em augmento annual de ..... 450.000 16.500.000 

PRODUCÇÃO M•ÉDIA 

Annual, não passível de augmento ... . . · .. · .. ....... . 15.750.000 

Esses -dados f oram rigorosamente deduzidos. No calculo que se 
segue, entretanto, a·d.aptarei outros, no sentido pessimista, afim de 
operar ·com absoluta segurança. 

E' a·ssim que, para a producção, eu admittirei 16 milhões de 
saccas, em vez de 15 3/4; para o supprimento visível eu tomarei 10 
milhões de saccas, em logar dos 9. 600. 000; e para .a consumo deixarei 
de lado os 16 1/2 milhões e o augmento annual ·de 450.000, para 
ad.aptar apenas o volume de 16 milhões, 'com um augmento annual :de 
só mente 300. 000 saccas. 
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Os resultados serão os seguintes: 

1906 a 1907 

Receita: 

Supprimento visivel. ........... . . . ........ . ... . . · · 
Producção mundial média .. ..... .. ... · .. · ... . . .. . · 

Total disponivel •• ••• o • • • . • • •••• o ••••• • o o. •' 

Despeza: 

Oonswmo annual. •• •• • o • • • •• o •• o • • o o o. o •• ••• o •••• ' 

Saldo para· o anno seguinte .. ...... . . . ...... · .. .. ... . 

1907 a 1908 

Receita: 
Saldo do anno anterior .. .. , ....... · . .. . ... .. . ... . .. . 
Producção mundial média ........ . . . .......... . . . . 

Total disponivel • •••••• o •••••• o o • • o •• • ••• o 

Despeza: 

Consumo anterio1·: ...... . ... . 
Augment·o annual do C()nsumo . . .. . .. . 

16.000.000 
300.000 

Saldo para o anno seguinte .... . .......... . ... . .... . . 

1908 a 1909 

Sa1do anterior . . ...... . .... .. ...... . ..... . ....... . 
Producção mundial média . . ..... .. . . ............ . 

Total disponivel. o o • •••••••••••• o o o. 

Despeza: 
9àmmmo antel'ior. .. .. . ... . . . . . 
Augmento annual ·do consumo . . ..... . 

16.300.000 
300.000 

Saldo para o anno seguinte . . . ..... . ............ .. . . 

10.000 .000 
16.000.000 

26.000 .000 

16.000.000 

10.000.000 

10.000.000 
16 .000.000 

26.000.000 

16 .300.000 

9 .700 .000 

9.000.000 
16 .000.000 

25.700.000 

16.600 .000 

9 .100 .000 
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1909 a 1910 
Receita: 

' Saldo anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . 
:Producção annual média .............. . .. . ....... . 

T1otal disponivel. .. . . .... · . · ........ . .. . . 

Despeza: 
Constrmo anterior. . ... . . . ....... . 
Augmento annual do ·consumo•· . · ... · . 

16 .600 .000 
300.000 

Saldo para o ann9 seguinte .. · . ........... . .. . .... . 

1910 a 1911 
Receita: 

Saldo anterien·. . .. ... . . . .. .... _. . . . . . . . .... . ..... . 
P1·oducção mundial média. . . . . ........ . .... . ... . 

Total disponi vel. 

Despeza: -

Consumo anterior .. ... .......... .. . 
Auirnento annual do consumo ... · . .. . 

16.900.000 
300.000 

Saldo para o anuo ·seguinte ... . ................... . 

1911 a 1912 
Receita·: 

Saldo anterior. . . ...... . .... .. ... . . ... .... ... . 
P:roducção mundial média. . .. .... .. . .. ... .... . . .. . 

Total disponivel. •• • • o •••• • • • •••• o • ••••• 

Despeza: 

Consumo anterior.~ 
Augmento annual. . 

•• • • • o ••••••• o •• 

•• o ••• •• 

17 .200.000 
300.000 

Sald-o para ci anuo seguinte .......... . .. . · ........ . 

9.100.000 
16.000.000 

25 .100 :ooo 

16.900.000 

8.200.000 

8.200 .000 
16 .000.000 

24.200 .000 

' 17.200.000 

7.000.000 

·7.000 .000 
16_.000 .000 

23.000 .000 

17 . 500 .000 

5 .500.000 

E' patente, do exposto, que no anuo -de 1910 a 1911, o mais tardar, 
estará estabelecido o equilibrio commercial, resultante de se acharem 
redUJZidas a·s existencia:s mundiaes a menos de 8. 000. 000, em frente de 
um consumo superior a 17.000.000. Para. os que não -confiarem 
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ainda nessa situação, custará pouco esperar para o anno seguinte, onde• 
as referidas existencias terão cahido a 5. 000. 000 de saccas... . . 

Seja como fôr, em 1910 ou em 1912, não haverá mais café algum 
em poder do:s Estados, que o teráo vendido com lucros. O dinheiro 
empenhado na valorização terá voltado aos cofres, intacto, augmenta-
do. Será resgatado, integralmente, o emprestimo, e abolida a sobretaxa. 

O Brazil terá conquistado a-o estrangeiro nesse dia, nos cinco ou 
seis annos dec(}l·rid·os, como accrescimo ao valor de sua exportação 
caféeira, mais de 1. 000. 000 . 000 de francos. 

Que o equilíbrio não está longe e é inevitavel, não resulta sómente 
de minhas regirosas deducções. Já o disse o competente Sr. Joaquim 
Franco de Lacel'da, escrevendo ha poucos dias o seguinte no J orrval, 
do Oommercio, de 3 de maio de 1906: 

"A crise do preço do <Café será resolvida dentro de poucos 
annos, considerando-se que o con·sumo augmenta progressi-
vamente e .que a producção tende a ficar estacionaria pela ces-
sação ·de novas plantações e pelo decrescimento da producção, 
segund-o a idade da planta. Esses dous factores determinarão 
o equilíbrio da producção e do consum-o, dentro de poucos 
annos, e entãü teremos preços mais compensa-d·ores." 

Já proclamoü a palavra official publicando o seguinte na men-
9agem de 3 de maio ultimo : 

~'A crise do café, segundo opiniões muito autorizadas, 
está em declínio; os deposit-os tendem a diminuir e o consumo 
a augmentar, o .que estabelecerá em pouco tempo um equilí-
brio estavel da offerta e da pn>cura nos mm·cados." 

Não exi·stem risco·s, portanto, na valorização do café. 
Aos que tanto se comprazem, ainda assim, em cümbatel-a, fanta-

ziando ·desfechos impossíveis, cumpre reflectir Bobre os prejuízos colos-
saes que acarretará para o paiz a reéusa de uma intervenção imme-
diata e energica. 

Não basta dizer "o emprestimo custa-nos tanto"; é neoossario 
fazer a conta do que nos custaTá deixar de lad.o o emprestimo. 

Urge acabar de vez com este ·systema de se não apurarem respon-
8abilidades decorrentes de actos negativos. 

Aos apologistas e cultores da ineTcia cabe prestarem contas. á 
Nação por não haverem feito nada, por não quererem fazer nada. 

/ 

• 

) 
I 

I 
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PRODUCÇÃO, CONSUMO, STOCKS VISIVEIS E PREÇO DO 
- CAFE' EM TODO O MUNDO, DESDE 1850 

PRODUCÇÃO EM SACCAS 

o "' "' .,., c 
"' -~"' 

-~ 
~c 

~ 2 ..,~ 

"' c ~<i "" "';:; 
Anno8 "' ~ 'õ ~.t:. 

·~ ~ :§ ;3 ~~ "' o., g-~ ~ 
,; 

~ 
c c .B'l:l ~"' o !;., ;:;;, t/2 

1850 - 1860.- ... 2.550.000 2. 345. 0·001 4. 895 . 000·1 4.82i5.000 - 52 
1860 - ·1870- .... 2 .·930. 000 3.0<40.000 5.970·.000 5.9.50 . 000 - 74 
1870 - 1880 .... . 3.785 .000 3.925.000 7 .710·.000 7. 6•50- 0•00 - 93 
1880 - 1886 .. - .. •5.940.000 4. 66·5. 00•0 10.605.000 10.160.000 5.265.000 58 
1885 - 1886 ... -- 15 .77"0•.000 3.900.000 9.670.000 ·10. 930.000 4.005.000 47 
1886 - 1887 .... . 6.320.000 4.145.000 ·10. 465.000 10.340.000 4.130.000 77 
1887 - 1888 ... -. 3 .16.5- 000 3.760.000 6.925.000 8 ,1580. 000 2.475.000 89 
1888 - 188·9 ..... 6 .·92•5. 000 4.090.000 11.015.000 9.850.000 3.640.000 9S 
188·9 - 1890< ... -. 4.405.000 4.01'5.000 8.420.000 9.625.000 2.43.5.000 102 
1890- 1891 .... . 1 5.525.000 3.760.000 9.285 .000 9.815.000 1.905.0001108 
1891 - 1892 ... -. 7.695.000 4.245.000 11.940.000 10.855. 000· 2 . 990.000 88 
1892- 1893 ..... 6. :535.000 4.740 . 000 11.275.000 11.100.000 3 .1·6·5. 000 95 
1893-1894 ..... 15.040.0.001 4.360.000 9 . 400.000 10.400.00012.165.000· 100 
1S94- 189·5· .... ·I 7 .235.ooo 4 . .fi30.000I1-1.765.ooo 1o.s1o.ooo 3.06o.ooo 94 
18•9·5- 1896 .. . .. 1· 6.005.000 4.390.000110.395.000110.9•6•5 .000 2,490.000 87 
189•6- 1897 ..... 9.315.000 4.600.000 13:915.000 12.430.000 3.975.000 58 
189·7 - 1898 ..... 11.210.000 4.840.000 16.050.000114. •5•80 .000 .5.445.000 -39 
1898- 1899 .... •i 9.320.000 4.405.000113.725.000112.995.000 6.·175.000 36 
1899 - ·1900 ..... 9.425.000 4.380.000 13.805.000114.250.000 5.730.000 39 
1900- 1901. .... 111.28.5.0.001 3.78•5 .000 15.070.000113.965.000 •6.835.000 42 1h' 
1901- 1902 .... •/16.145 .0001 3.645.000119.790.000I15.320.000l·11.305.000 33 
1902- 1903 ..... 12.945.00-0 3.720.000 16.66·5.000J16.095.000 11.87.5.000 34 
1903- .1904 .... -111.100 .0001 4.890.000 15.990.00011-5 .·590.000 12.275.000 38 :Ih 
1904 1-905 .... ·110:520.000\ 3. ·925.000 .14.445.000I15.M5.000I11.215.000 45 

I . I I I I 

O Sr. Presi·dente - Si não houver mais quem queira usar da 
palavra, encerrarei a, discussão. (Pau~~~a.) 

Está encerrada e :xdiada a votação . 

SE·SSÃO DE 23 DE JULHO 

O Sr. Barro·s P.ra,nco Jun1ior ( *) diz que não occupa.ria a tri-
buna, nru hora do expediente, si não se tratasse de um assumpto magno, 
de uma materia que, na sua opinião, entende directamente com o p?o-
gresso do paiz. 

( •) Dlllcur:so proferrdo na hora do -expediente. 
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V arios collegas se oocuparam, em sessões anteriores, do proJecto 
ap1·e·sentado á Oamara approvando o Convenio de Taubaté, na parte 
relativa á valorização do café, com o respectivo additivo. Deixou de 
tomar parte na Dccasião opportuna, porque~ lavrador, tarmbem de 
pe1vto seu,tia ·quanto ·a demora na approvação do Convenio estav·a sendo 
prejudicial á lavoura do ·café. De facto, desde o dia 1 a 21 deste mez 
foram vendidas nos portos do Rio e de Santos 323 mil saccas de. café; 
calculada a dif.ferença entre o preço pelo qual foi cedido ao estran-
geiro e aquelle que realmente deve ser áttribuido ao café, de accôrdo 
com o Convenio, 8$ por sacca, isto e, 2$ por cada 15 kilos, ·nota-se que 
o retar.damento' ·a approvação' do Convenio, nestes ultimos 21 dias, deu 
á lavoura do café lim prejuízo de 2. 684 :000$000 . 

. A um aparte ·do Sr. Malaquias Gonçalves, observando que o pre-
juízo só ·se tornará real n.o caso de .se realizarem as previ·sões do Oon-
venio, responde o orador que o aparte do nobre Deputado o obriga: a 
inverter a ordem das considerações que vae offerecer á consideração da 
Camara. · 

Tão effioazes, verdàdeiras .serão -as consequencias da applicação 
dos preceitos 1estatuidos no Convenio que ·chama a attenção dos seus 
col1egas para o fa-cto seguinte: 

Quando, a 25 de fevereiro, 8e reuniram os presidentes dos tres 
Estados e patrioticamente assignaram, em Taubaté, o 'Üonvenio, im-
mediatamente se manifestou nos mercados internos e externos uma. 
alta . Mais tarde, 23 dias de·pois, quando se ·soube que o Presidente 
da Repu'blica, por _questões .doutrinarias relativamente á parte ·do Con-
venio que solicitava do Congresso medidas tendentes á estabilidade 
cambial, não daria o seu assentimento·, nem convocaria o Congresso 
para resolver o caso, como lhe tinha sido pedido pelos signatarios do 
Oonvenio, uma baixa accentuoucse no · preço do café, não só no mer-
cado interno, como no merca·do mundial. Mais tarde ainda, quando o 
seu eminente chefe Senador Pinheiro Machado, de passagem na capital 
paulista, em conferencia com o illustre presidente de S. Paulo, accei-
tava a providencia tomada no Convenio pa,ra solusão ·da crise da lavoura 
do ·café, e que uma aggremiação partidaria, o Bloco, a adopta_ri ll:.z desde 
esse dia nova alta operou-se nos meroados. · Em seguid.a á dBClaração 
positiva do Presidente da Republica, na .sua mensagem, de que a crise 
da lavoura ·c.aféeira estava em ·declínio e que não havia necessidade de 
medidas extremas, ;mesmo porque na lei da receita haviam sido aUJtori-
z&das providencias neste sentido, o café baixou novamente. Agora, 
-q)lando, h a uma semana, a C amara começou a occupar-se do assumpto, 
approvando o pTojecto sobre o 'Üonvenoio em 2a discussão, o preço ,(lo. 
café sobe extraordinariamente, cerca de 1$ em 15 kilos. · 

A' vista do que aoaba de expôr perglinta ao nobre Deputado por 
Pernambuco si a demora. na approvação do Conve.nio é ou não . pre-
judicial á lavoma. 
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· Eis os motivos que o levaram a não tomar a palavra por occasião 
do debate do projecto. Fal-o agora para não ficarem sem resposta 
algumas observações'·feitas por collegas ,que combateram o projecto. 

Está certo de que o nobre relator que tão brilhantemente expoz -a 
xnateria no seu parecer daria resposta cabal ás impugnações offerecidas 
ao projecto, si a e·streiteza do tempo não o impedisse. 

O seu nobre ·amigo, Deputado pela Hahia, Sr. Calmon, que tão 
rmperiormente estudara o assuri::tpto, labora em um equivoco. A lavoura 
do {lafé para os que ·a conhecem, porque vivem della como o nra-d'or, é 
uma lavoura importantíssima. Basta dizer que ella está se tornando 
uma industria extractiva. Foi industria extra-ctiva, no extremo Ori-
ente, na America Central e está sendo no Brazil. Não quer dize1· que 
a . terra que durante largo período de annos supporta a lavoura do 
caf6 esteja condemnada:. Não. Ha, porém, um facto que inerece ser 
estudado: é o despovoamento, quasi abandono do valle do Parahyba, 
outr'Dra, tão florescente. 

O mesmo phenomeno .se deu na Ame rica do N arte com a emigra-
ção do trabalho agrícola. das terras cansadas d-a beira do Atlantico 
para o Oeste. 

1Ainda não chegou felizmente para o Brazil, o momento de .se ope-
rar este movimento. Lavrador lio Esta:do do Rio, póde attestar .que a 
média d:a producção em algumas propriedades agrícolas nos municí-
pios de Pa1·ahyha do Sul e P etropolis, entre outros, é tJUperior a 40 
arrobas, po1· 1. 000 pés de café, 

Em · uma viagem que fez ao oeste paulista verificou que a: terra 
aniarella, em média, tem procLuzido 60 a 70 annos . E isto só se explica 
pela interferencia do clima. 

A terra l"Oxa, quando se allia ao clima, terá prodUJcção ~aior, mas 
em iguàldade de circumstancias o clima faz prevalecer . Nos vales 
do Parahyba, do rio Doce e em to·da parte onde as emanações marí-
tima-s penetram directamente pelo continente, a arvore soffre em sua 
vegetação, que não poderá ser completa durante o anno, ao passo que 
no planalto central, na vertente do P araná, ha completa estagnação, 
e quando volta o tempo propicio, nos mezes de 'ag-osto e setembro, a 
al'Vore floresce e recupera o trabalho perdido durante o tempo em 
que esteve_ em lethargia. 

Assignala ser esta a differenç3J existente entre D oeste e o norte 
de S. Paulo, o que motiva a mudança de grande parte de lavrad<ores 
desta para aquella parte do Esüudo. . . 

Acha que não temos nem podemos ter r eceio da competencia na 
producção do café com qualquer oUJtra nação. .Si isto se puÕésse d!ar 
ha meia duzia de anno-s, agora demonstradas •a pujança e a vitalidade 
de nossas terras na producção; não ha capitalista .sensato que queira 
medir-se ·comnosco. 

Para contrariar o pensamento do seu collega pela Bahia, que leu 
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d.ados estatísticos, oppõe igualmente da;dos estatísticos. Refere-se a 
uma tabella da producção, consumo, stoclc visível e preço do café em 
todo- o mundo, desde 1850 até 1905. . 

Durante os ultimas 50 ann-os, emquanto o Brazil augmentou sua. 
producção .que, em 1860, foi de 2730 saccas, para <a;ttingir em 1901 a 15 
milhões e meio, os outros paizes que, em 1860, produziam tres milhões, 
·estão produzindo ultimamente uma média inferior a quatro milhões 
de saccas. 

Referindo-se a um ponto do discurso do seu collega a quem res-
ponde, diz que em parte do Esta.do do Rio e em quasi todib o E spírito 
S:anto a cultura do café é feita protegidamente, isto é, -o arbusto é pro-
tegido, tal é a canícula nos mezes de janeiro e fevereiro. E pergu;rita 
si a média ·da prod'ucção dos Estados do Rio e do Espirito Santo póde 
equivaleT á producção do oeste de S. P.aulo. 

O Brazil deve daT graças ao destino poT ter recebido da natureza 
este dom extraordinario, porque trata-se ·de um genero de enorme 
cçmsumo, que todos -os dias se dilata.. . 

Ainda em resposta a um aparte do Sr. Miguel Calmon assignala. 
que o Brazil produz 50 % de borra·cha e os outros paizes outro tanto, 
ao passo que, em referencia ao café, prod.uz o nosso paiz 75 %. e o-s 
OUtTOS 25 %, send-o de UOtaT qúe aqui tende a producçã-o a augmentar 
e nos demais paizes a diminuir. Lá, os Tespectivos governos tudo fazem 
para augmentar a producção; entre nós é para a diminuição. 

Repe~ que o Brazil não póde temer a concurrencia de 'butros 
paizes e pergunta onde estão as lavouras de café tentadas em Ma-da-
gascar, no Congo Francez e no Congo Belga. 

Em um mappa confeccionad-o pelo ST. Assis B'razil, a quem se 
refere em termos elogiosos, colhe a infoTmação de que, dunnte 50 
annos, o café valeu mais de 9 centim-os a libra, dur:ante 35 annos, não 
tendo isto servido de incentivo para que se tentasse augmentar a la-
voura de café. 

Sente-se bem no ·debate por.que é lavrador e representante do Es-
tado do Rio que, apezaT de tudo, tem a sua principal fonte de riquez·a 
no café e é talvez mais interessado na sua valorização d-o que Minas 
e S. Paulo. 

Não descrê do seu E stado, em cujo futuro tem confiança, mas é 
p.ecessa:rio que se lhe prestem recursos. Não deve aband-ona:r o café 
nem o resto d-o que ainda possue e que o collocava, outr'ora, á f rente 
das províncias do Imperio. A industria pecuaria, a pomicultura,. a 
plantação dos cereaes, princip;almentê o arroz, as arvores da bnrracha, 
na opinião de muitos, e tambem em sua, podem trazer proveitos ao 
Estado do Rio, mas para isso é necessario c•apit,al. 
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Diz que é 'de seu dever demonstrar a inanidade dos argumentos 
dos seus collegas que combatem o Convenio de Taub:até e refere-sé 
â phrase do discurso do Sr. Barbosa Lima, Diz que é tão immediato 
o effeito do Gonvenio que, antes mesmo de votado, apenas approvado 
em la discussão, já se notam os seus resillltad.os beneficos, do .que é 
prova a alta verificada nos ultimas dias no mercado de café. 

Referindo-se á observação desse seu oollega, de haver quem venha 
pleitear com tanto afinco e mesmo impertinenci:a a sua a·pptovação, 
quando S. Ex. sabe de lavradores que ainda conseguem ter uma bo-
nificação de 10 a 12 % dos oapitaes empregados em sua& proprie-
dades agrícolas, manifesta o desejo de conhecer de perto esses collegas 
da lavoura, com os quaes queria ter o prazer de aprender o modQ de 
tirar proveito onde todo o mundo está tendo prejuízo. 

Analysa a situação da lavoUJra e põe em relevo a depreciação das 
propriedades -agrícolas, me-smo no -oeste paulista, apezar da fera.cidade 
e condições de suas teu as e clima. 

Diz que não falla aos lavradores, áquelles que cultivam o café, murs 
aos que não conhecem a situação ·d?essa cultur.a. 

Quanto á leitura, feita pelo Sr. Barbosa Lima, da entrevista que-
relatava a opinião do conselheiro Antonio Prado, diz que o tele-
gramma ·citado por esse seu collega, no .qual se noticiava que a casa 
Prado & Chaves fizera publicar na Europa que G projecto sobre a 
valorização do café não estava .abandonaJdo e seria votado dentro de 
poucos dia·s, mostra o valor ·dessa argumentação. 

O chefe dessa casa é. o conselheiro Antonio Prado, e para ella o· 
Üünyenio tem to·da a efficacia, pois não se comprehende que uma casa 
intermediaria de um p:wdiucto como o café divulgasse uma noticia in-
e:x,lllcta, que não tivesse em vista, principalmente, elevar e não deprimir 
o· preço desse producto. 

Isto na sua opinião, mostra que no espírito lucido daquelle illus-
tre paulista .se operou uma reacção. Elogia o Sr. Antonio Prado e põe 
em relevo os seus serviços ao paiz . 

Responde ao que disse o seu collega quanto .ao endosso do Governo 
da Republica para o contracto que ha de ser feito afim de oonseguir-
se o emprestimo. 

Emquanto não houver disposição legal declarando que empres-
timoa contrahidos por municipalidades ou quaesquer governos esta-
duaes, não ten<1o audiencia do Governo Federal deixarão de obrigar 
a responsabilidade nacional, o Governo Federal é o responsavel pratico 
e moral por esses compromissos. 

Cita o caso do Espírito Santo para provar isto. E' preferível, na 
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sua opm1ao, fazer um negocio, mesmo avultad-o, em condições propi-
cias, com a responsabilidade nitidia do Governo da União. 

Evidencia a·s vantagens de· um emprestimo nessas condiç,ões e per-
gunta qual seria melhor garantia: si o emprestimo ptara. a construcção 
das obras ·do porto, com os 2 1/2 % em ouro, ou a que será d:ada ·ao 
emprestimo ·de 15 milhões com a taxa de tres fmncos sobre cada sacca 
de café. 

As obras do porto apenas representam a riqueza do movimento 
commercial dff Capital Fed~ral; a industria caféeir a dos Estados do 
Rio, Minas e S . . Pauio representa ucrn esforço da zona que se serve da 
Capital da Republica e o esforço magno do Tiquissimo Estado de São 
Paulo. 

Diz que o emprestimo a fazer-se com a garantia de tres francos 
sobre sacca de café está muito mais garantido do que o emprestimo 
para as obras do porto com os 2 % sobre a exportação e irp.portação. 

Aindia refutand.o argumentos do representante do Districtot Fe-
deral, diz que o Estado de S. Paulo, com a garantia da Estra:da de 
Ferro Sorocabana, levantoUJ um emptestimo que foi emittido a-o typo 
de 92 liquido. Per.gunúa o orrudor, então, si essa via-ferre a garante 
com mais efficacia qaalquer compromis.so do que a cobrança de tres 
francos por sacca de café. Quanto á affirmação do seu collega: ao 
dizer que, em circumstancias analogas, a mai.or boa, vontade e esforço 
não conseguiu valorizar o café, como ora se pretende . fazer, responde 
·que na-quella época <a producção média era de 5 a 6. 000. 000 de saccas 
e hoje é do dobro; mas hoje vamos ter o Tesultado liqui·do do empres-
timo de 13. 000.0'00 die libras. o typo de 90 dará treze milhões e meio de 
libras. Faz um c'alculo suppondo o cambio naquellá época o mesmo 
de hoje, -o· que da:rá 130 mil contos de réis para manejar uma pro-
ducção actual de 12 milhões de saccas. 

O capital de .que lançou mão o Sr. Francisco BelisaTio para le-
vantar o preço do café dura[lte nove mezes foi uma. carta de credito 
assignà:da pelos Srs. Faria & Cunha e endlossa:da por seis-fir~as desta 
Capital, a <Juja frente estava a desse illustre brazileiro. A quantia 
era de 2. 000 contos de réis, que posteriormente foi elev.ada a 5. 000, 
o que então c01-respondia a 500.000 libras, ao passo que · no emprestimo 
tentwdo para manejar a safra de 12 milhões de saccas é de 130 mil 
contos. H a outra eircumstancia: o Brazil então produzia 6 milhões 
de saccas e os outl"OS paizes 4 milhões. Hoj·e a·s posições estão inverti-
das, porque a producção é de 75 a 80 por cento e este anuo a safra 
vae attingir a cerca de 14 milhões de sa•ccas, não chegando outros 
paizes a produzir tres milhões e meio. 

Sente que ha um desconhecimento completo de fa-ctos economicos 
e que a economia está longe de ser uma sciencia, sendo antes uma arte. 

Não comprehende como não poderemos fazer a . valorização, nós 
que produzimos 75 % do _café, quandlo houve quem fizesse o monopo-
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li<;> do petroleo p1'oduzido na Russia, na India e principalmente nos 
Estados Unidos; quando sabemos que de tudo ha trU~Sts, principalmente 
do aço e. ferr-o. O caJe é um genero cujo monopolio ' se impõe. 

Diz que os principaes· propugnadores da grande empreza da va-
lorização do café são os socialistas da· Allemanha, Belgica e Hollanda, 
que assim .acabam. com os argentaTios e fazem .com que os capitalistas 
distribuam com o proleta1~iado um pouco mais do que o seu parco 
salario, 

Diz que póde ainda ser attribuida á valorização do café a grande 
co-rrente emigratoria para os Estados Uni<1os, cada dia maior, produ-
zihdo o augmento do consumo desse genero, porque o .café alli entra 
livre de impostos e é consideradio uma bebida nacional. 

Tem palavras de agradecimento, antes de termi;nar, aos tres bra-
zileiros que sobranceiramente ·se reuniram em Taubaté, para, em nome 
da l avoura de café no Brazil, combinarem este plano que é, não só-
mente a salvação ·da cultura .d!o café, ma.s o começo da resolução deste 
grande problema economico que já agora sobreleva a todas as nossas 
necessidades, porque delle resulta o augmentq da riqueza publica e o 
engrandecimento do paiz. ( M wibo bem. O orador é muito cumpri'lr$n-
tado .) 

E' annunciada a votação do projecto n. 59, de 1906, approva.ndo 
o ·Convenio de Taubaté, com as modificações· constantes do accôrdo 

firmado em 4 de julho do corrente anno, e dando 
VilJitação outras pr-ovidencias; precedend:o o requerimento 

do Sr. Barbosa Lima (3a discussã-o). 

O Sr . . Presidente - A este. projecto o Sr. Deputado Barbosa 
Lima ;apresentou, na sessão .de 21 do corrente, o seguinte requeri-
mento: 

"Requeiro que sobre o projecto n. 59, de 1906, .seja ouvida a 
Commissão de Constituição e Justiça e a de Agricultura." 

Em seguida é posto a votos· e rejeitado o referido requerimento do 
Sr. Barbosa Lima. 

O Sr . .Presidente - Vae-se votar o projecto n. 59, de .1906, em 
3", discussão. 

O Sr. lrineu Machado (pe~la ordem) (*) - Sr. Presidente, 
peço a V. Ex., quando fôr o momento opportuno; que consulte á Casa 
sobre si consente na votação nominal . 

. Como V. Ex. sabe, nós que nos oppomns ao projecto, não que-

( •) Este discurso não foi revisto pelo QraJd-or. 
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remos de nenhum modo Jazer a injuria de acreditar que sejam iD.spi-
jr&dos por sentimento meno·s :DJ<Ybre d:e patriotismo quer p.s noàsds, 
aquel1es que o .sustentam. Mas como da approvação do projecto pos-
sam a,dvir ·de futmo responsabilidades para a União, reclamações que 
depuis venham a ser desattendidas, quebrando-se a linha de equidade 
que, em tal caso, se ·opporia á nOtssa co:lllsciencia, e porque neste paiz 
pareoe que haja regiões favorecidas e prutegid:as, quando outras vi-
V•ém esquec1das e tudo isso conoorre para obra fune·sta do enfranque-
cimento dos ,vinculas nacionaes, é necessario que ca·da um assuma a 
1:esponsabilidade do seú voto, deofinindo-·a na approvação ou rejeição 
\io Convenio. 

O Sr .. Presidente - O Sr. Deputado Irineu Machado requereu 
que seja feita nominalmente a v·otação em 3a discuS:são do projecto 
que approva o Convenio de Taubaté. 

Os senho·res 'que approvam o requerimento queiram levantar-se. 
(Pausa,.) Foi approvado. · 
· V ae 'S.e proceder á chamada. Os senhores que approvarem o pro-
jecto dirão sim>. os que Tejeitarem dirão não. O projecto é o seguinte: 

,O Congresso N acionai resolve : 
Art. 1.0 E' approvado o Convenio realizado em 26 de fevereiro 

do corrente anno, pelos presidentes dos Estados de S. Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Geraes, com as modificações constantes do accôrdo 
firm&do pelos mesmos presidentes em 4 de julho do mesmo anno. 

Exclue-se desta approvação a clausula referente á caixa de emis-
são, ouro, e conversão, cuja creação fica dependente de resolução do 
Congresso Nacional. 

ÂTt. 2. 0 Revog·am-se as dispo•sições em contrario. 
Procedendo-se á votação nominal respondedm sim, isto é, appro-

vam o projecto n. 59, de 1906 (Convenio ,de Tnubaté), os Srs. Deo-
Clecio de Campos, Antonio Bastos, Hos:annah de ô liveira, Agripino 
Azevedo; José Euzebio, Christino Cruz, Arlindo Nogueira, Joaquim 
Cruz, W aldemiro Moreira, Sergio Saboya, João Lopes, Bezerril Fon-
tenelle, Graccho Cardoso, Thomaz Accioly, Gonçalo Souto, J uvenal 
Lamartine, Castro Pinto, Virginio Marques, Apollinario Maranhão. 
Epaminondas Gracindo, Euzebio de Andrade, Arroxellas Galvão, Oli-
veira V alladão, Rodrigues Do ria, Pedro Lago, Domingos Guimarães, 
Neiva, Prisco Paraíso, Bernardo J ambeiro, Bulcão Vianna, Pedreira 
Franco, Augusto de Freitas, José Ignacio, Adalberto Pereira, Elpidio 
Mesquita, Salvador Pires, Leão Velloso, Garcia Pires, Torquato Mo-
reira, Bernardo H"Orta, Graciano Neves, Bulhões Marcial, Sá Freire, 
Alcindo Guanabara, Fróes da Cruz, Balthazar Bernardino, Americo 
Werneck, Lobo JUJrumenha, João Baptista, Elysio de Araujo, Pereira 
Lima, Galvão Baptista, Pereira Nunes, Tihemistocles de Almeida; Ro-
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· (higues Peixoto, Teixeira Brandão, Barros Franco Junior, Vianna do 
dastello, Francisco Veiga, BBrnal'do Monteiro, Rodolpho Ferreira, 
F1·ancisco Benardino, Carlos Peixoto F ilho, David Campista, José 
Bonifacio, João Luiz de Campos, Antero Botelho, Lamounier Godo-
fredo, Bueno de Paiva, Francisco Bressane, Adalbert0 Ferrai, Car-
neiro de Rezende, Christiano Brazil, Wenceslau Braz, Honorato Alves, 

.ld:anoel Fulgencio, Carlos Garcia, Nogueir a J aguaribe, Teixeira Bra-
ga~ Jesúino Cardoso, Galeão CaTValhal, Alvaro de Carvalho, Eloy 
Chaves, Alberto Sarmento, Joaquim Augu·sto, Altino Arantes, Adolpho 
Gordo, José Lobo, Palmeira Ripper, Francisco Romeiro, V alois de 
Castro, Rodrigues Alves Filho, Arnolpho Awvedo, Eduardo Sócrates, 
Xavier de Almeida, Marcello Silva, Serzedello Corrêa, Paes Barreto, 
Vict01· do Amaral, Eiyseu Guilherme, J ames Darcy, Diogo Fortuna, 
Vespasiano de Albuquerque, Homero Baptista, Simões Lopes e Jo·ão 
:Ab~tt (106). 

R~sponderam não, os Srs. Affonso Co.sta, EsmeTaldino Bandeira, 
João Vieira, Cornelio da Fonseca, Mala qui as Gonçalves, Esta cio 
Coimbra, Julio de Mello, Pedro Pernambuco, Domingos Gonçalves, 
Àrthm· Orlando, ·Miguel Calmon, Irineu MMhado, Paulino de Souza, 
Paula Ramos e Pedro Mo·acyr (15). 

O Sr . Presidente - Em primeira logar vai se verificar a vota-
ção pela leitura dos nomes. 

Em tempo rectifico: foram 106 e não 105 os Srs. Deputados que 
votamm a favor do -projecto·. (O Sr. 1° Secretario wodede á leit·ura dos 
1lMnes dos Srs. Deputados qtt;e responderam - sim- e i!Joos que respon-
deram, -1'bWO • ) 

O Sr. José B,ezeorra ( pela ordem) - Declara ter votado mm, 
1sto é, a favor do· projecto. 

O Sr. Presi·dente - Devo fazer ainda uma outra rectificação 
JJa .Jeitura dos nomes dos Srs. Deputados que votaram - sim. 

O projecto ·foi approva.do por 107 votos contra 15, tendo o- Sr. 
J osé Bezerra acabado de fazer uma declaração ter votadlQ a favor do 
projecto. O projecto vae ser enviado á Commissão de Redacção. 

O Sr . Galeão Carval:hal (pela ordem) - Sr. Presidente, achan-
(Jo. se sobre a Mesa a :redacção final do projecto n . 59, de 1906, peço 
a V. Ex. que consulte á Casa sobre si concede d·ispensa da impressão 
para que se delibere immediatamente a respeito da mesma redacção. 

Consultada a Camar3:, é concedida a dispensa pedida. 
Em seguida, é sem debate approva<1a a seguinte reducção : 
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R'eifacçfio finrr~ 1• do projecto n. 59, deste a.nno, que ap\prova o Conviemo 
de Ta.ubai.é, co1n as modificações comsta.nbes aJo aC'côrido firm'aào em 
4 de jvi,ho do 'co1''1'ente anno 

O Congresso N acionai resolve : 
Art. 1.0 E' approvado o Oonvenio re-àlizado em 26 de . fev6'I;eiro 

do <'1\rrente anno, pelos presidentes dos Estados de S. P •aulo, Rio de 
Janeiro e. Minas Geraes, com a-s modificações con-

R.IfJd. iÍtta!l stan tes do accôrdio firmado pelos mesmos presi~ 
dentes em 4 de julho d:o mesmo anuo . 

Exclue-se desta approvação a cl·ausula referente á caixa de emii!-
são, ouro, e conversão cuja creação fica dependente de resolução do 
Oo1tgresso N acionai. 

Art . 2 . o Revogam--se as disposições em contrario. 
Sala das Oommissões, 23 de julho de 1906. -Cast1·o Pinto .-Gon-

ç.aJlo So·wto .-SalvaodJo?' Pi1~s . -Themi.stocles dJe Almeida . 
· E' o projecto enviado ao Senado. . 



SEl'fAOO . fEDE~Au ~ 

Aponta•da como pTincipal fonte de Tecursos, em nosso paiz, a la-
voura do café vem desde algum tempo soffrendo os effeitos. de um,a 

crise originariamente ·determinada pelo desequili-
P2Jrooer brio entre a sua prodiucção e Tespectivo consumo, 

. entr.avado este tambem pela submissão absol\lta 
de nossas venda·s aos preços dos mercados estrangeiros, onde, para nó~, 
f tmes.tamente, pToliferam falsificações e substituições de toda sorte, 
arredando da praça alguns milhões .ele saccas do café brazileiro, con-
correndo tudio necessariamente para a desvalorização desse producto 
nacional por excellencia . , 

A neutralização de tão grande mal á nossa situação economica, 
nesse particular, teTá sem duvida seus fundamentos na protecção que 
fôT possível crear~.se a :os ·capitaes 'empregados nesse ramo de industria 
e nos meios ele acçã·o efficaz par a o desenvolvimento do consumo de 
seus procluctos no exterior . Augmentad!o esse, apreciado justamente o 
nosso café e collocaclo, em summa, nas. praças estrangeü·as, teremos, 
póde-se dizer, resolvido toda 'a questão que se prende á sua valorização. 
. Vem a•qui a proposito lembrar a icléa que já tem sido aventada da 
CI'eação do monopolio de 'sua venda a retalho 110 exterior d!o paiz, sob 
a . condição do fornecimento feito pelo Brazil , durante um prazo esta-
belecido e por preço fixo, seg11nclo a qualidade do producto, paTa evitar 
o augmento do custo de vend!a a retalho, faze11:do -se abstracção de di-
reitos ·aduaneir os . porventura alli cobrados . 

Qwanto á França, ·disse o Sr . . E . N usbaum, em um artigo incerto 
no Jornal c~o Oomm:e?~cio : 

"Em todas as cidades. e aldei as, a França tem agentes officiaes do 
monopolio 'dos tabacos encarregados da vendia ·a retalho, aos quaes se 
podia ·confiar a venda dos cafés mediante uma retribuição de 5 % ow 
20 centesimos por kilo . Com esse novo producto esses agentes duplica-
riam a sua porcentagem ou receita annual e 0 Brazil tel'ia ao seu 
serviço milhares de propagandistas que fariam gratuitamente a guerra 
aos substitutivos e á ch1corea em prol do verdadreiro· café . Por meio 
dessa ·convenção, o Brazil ampliaria o escoamento do ·café, graças á 
sua substituição gradual ás falsificações e á chicorea, e a valorização 
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operava-se, mediante o unioo processo scientifico existente : o aw-
gmento do consumo." 

- Cobrando a França o seu direi to de consumo na razão de 156 
francos por 100 ki1os de café, ganharia 1 franco e 56 centesimos po1~ 
kilo. Isto posto, continúa o citado autor dlo artigo : 

"-Ora, como a substituição podia attingir milhões de sa-ccas e que 
cooa milhão de saccas representava um ·augmento de receita aduaneira: 
de 60 milhões de kilos X 1 f r. ,56 .ou sej·am 93 . 600 . 000 francos, é facil 
comprehender o interesse commum que existe entre o Brazil e a 
França . 

Offereci•a-se ainda ao B1:azil outra ·compensaçã-o : a garantia colle-
ctiva da França e do Brazil em favor de um emprego -ae fundos de 
mil milhões de francos a 3 ou 4 % de ju1·o para valorizar o café bra-
zilerro . 

E·sta supposição pàrece duvidüsa, mas os factos a justificam. 
Em logar ·de proseguir com 'as negociações que a França indicam 

e:m 1899, o Brazil insistiu em reclamar a redü-cção -de direitos de 20 
francos por 100 kilos que foi votada á ultima hora pel-o Sena.<fu 
franeez. 

A taxa reduzida vigorou em França e produziu : 

Em 1899 ........ ... ... ..... . . 126. 300'. 00(} francos 
'' 1900 . .. o •••• • ' ' •••• •• • . • ,o 119 .600.000 " 
'' 1901 . ... ... . . . . • •'•t • •• • o . 113.700.000 " 
" 1902 ........... ..... .. . .. . 115.300.000 " 

Vê-se por estes algarismos que 'a reducção de direitos não fize:M 
a~entar o consumo. 

Vendo ·confirmadas aiS suas previsões; o governo frai1cez restabele-
ceu e applicou em 1903 a antiga tm·ifa de 156 francos por 100 kilos, e 
a 1·eceita produziu 150.300.000 francos. 

· As reclamações brazileiras f izeram com que a taxa fosse nova~ 
mente reduzida a 136 francos por 100 kilos em 190,1 e a receita foÍI 
de 102 . 800 . 000 francos, ou meno-s 4 7. 500 . 000 francos que em 1903. 

Explicam esses algarismos por que, do ponto de vista francez, é 
preferível garantir conjuntamente com o Brazil 3 a 4 % a mil milhões 
de francos, a diminuir a tarifa de 20 francos por 100 kilos, uma vez que 
a reducção em 1899, 1900, 1901, 1902 e 1904 lhe deu um prejuízo de 
cerca de 200 milhões de francos, sem lucro algum para o Brazil." 

Vê-se, portanto, por este ou por qualquer outro meio habil de 
propaganda, -quanto poderia augmeutar proveitosamente o -consumo do 
nosso café, trazendo como -consequencia necessaria a sua valorização, 
questão magna que envolve o interesse geral da Nação e que por isto 
mesmo, não tem passado despercebid1a á solicitude de seus poderes 
publicos. 
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'A lei n. 1. 452 de 30 de dezembro de 1905 ·assim dispoz em seu 
art. 2°, n. 10: 

"E' o P1·e·tNdeni'e da Repnblica aruto1·izado a ent1t:Lr em accô1·do com 
o.s go'&lerno.s 'dos EstiOJdos daféei1'0S para: 

a) regul.a1· o comme1·cio do café; 
b) promover a sua v.al.orizaçito ,·-
c) organiza1· e mante1· wm s•erviço 1·egu•lar e permanente dJe p1'0pa-

{j!anoo d!e café, com o fim 1t:ae aru.gmenta1· o s:eu consu.m.o . 
O G.ovemo Ferkrwl poderá .endossar aw operações de credito, que, 

pam esse firm, fizerem os governos do.s E"Btados inte1·es8'fU:tos, uma vez 
qUX3 sejam observa~as as seguirn;tes condições: 

a) os &fados ass.egrúnariio á Uritião uma garootia em ouro, suffi-
ciente para o iy3r·viço de pagam,ento de juros e amO?·tização do emp.res-
tinw. 

b) esta gatrantia berá c'aracte1· defvrvi{itvo paro todo .o p1'azo 'do em-
pr'&ptir!W e niío ficará i])_epfené!Jenik; dle leik de effeit.o annuo, q·evogavetis 
.de um annv para outro pelo poder Vegislativo dos Estados,· 

c) o p1'odructo da operação de credtlto só poderá se1· ap plicado a 
nwnter um p1·eço mJinim.o para o café de exportação, n!W podendo se1· 
destinado a empresftvmó de qualquer natureza ou ade'wn.tamento a la;vra-
dor.es, corntr;Viswarios e exportddores ou a qv:.em quer qtbe seja, nem de'B-
vriado pelos Estawos para, 1g_ualqwer out1·o fim:: 

d) a imporfatdcia do ernprestimo será depositada n.o The·sou1·o Na,.. 
aional ou nas De7Jegacias Fisd.aes, send'o entregwe á mte lllida das neóes<Bi-
(Jadew e, liquidadas •as ope'11ações, o producto liqw.ido i!Jellas s~rá ?'ecoolhi -
'do ao r.espe·ctiv'O depotit.o ,· 

e) todos os lYUcros re!alizri.d<~Ys 111as ope1~ações de vi(J}lorização se1·ão ap-
p<licados á am01·tização do e1n.p71est·irmo." 

F.ai ceTtamente, sob a inspiração desta disposição legislativa, ar-
chitectado o Convenio celebTll!do em 26 de fevereiro de 1906, no paço 
municipal da cidade de T,aubaté, pelos pTesidentes dos Estados de 
S. Paulo, Minas e Rio de Janeiro. 

Nelle addicionou-se a refereucia da creaçã·o, pelo Congresso, de 
tt.1n:a caixa ~e em/issao ouro e oonv,ersão pa11a fi :tJação do valor da moeda. 

E' claro que a circumstancia de exorbitar este expediente d rus at-
tribuições .do P.ader Executivo corrcorreu tambem para que fosse o 
alludido Convenio submettido á consic1eração ·do Poder Legislativo, 
quando, de sua inspecção, poderia estar isento, -si, dentr.o da compe-
tencia constitucional do Presidente da . Republica, aindia fosse corro-
boTado pelas disposições da lei citada, porque então, em ultima a'na-
lyse, seria considerado uma resultante da execução da mesma lei. 

Ora, a modificaçã·o e .a;dditamento introduzidos no Convenio pelos 
presidentes dos refel'idos Estados, na cidade de Bello Horizonte a 4 de 
julho do corrente anno, e trazidos ao conhecimento do Congresso Na. 
cional por Mensagem dio Presidente da Republica, restringiram •as dis-
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posições do primitivo· Oonvenio ás raias ·da competencia constitucional 
e autorização legislativa d:a,das ao Poder Executivo. 

Mas, por isto, deveria ser suspensa a ins·pecção do Congresso, de-
volvendo elle o accôrdo modificado ao juizo definitivo do Poder Ex-
ecutivo ? 

Parece que não . 
O art. 48, n. 16, da Constituição dá ao Poder Executivo a corn-

petencia privativa de approvar os ajustes que os Estados celebrarem 
na .conformidade do art. 65, .submettend'O-os, quando cumprir, á auto-
rid~de do Congresso. 

O art . 65 dá aos Estados a faculdade ·de celebrarem entre si 
àj·ustes e convenções, ·sem .caracter político;· e chama a · attenÇão do cita.-
do a.rt, 48, n . 16, ·insinuando ·a inspecção d:o executivo, certamente 
para .que verifique a escrupulos·a, applicação do• preceito constitucional 
tiO .que diz respeito· á naturez·a do ajuste inter-es·tadoal celebrado. 

O art. 48, por sua. vez accentúa que o Poder Éxecutivo, quando 
cumprir, submetterá o ajuste ·á ·autoridade do Congresso; portanto 
.ainda 'mesmo que :o pi:i.mitivo Oonvenio não contivesse mat1eria extra-
nha ~ corilpetencia do Presidente da Republica, ainda assim, poderia 
est;e, no cumprimento do preceito constitucional, submettel-o ao conhe-
·cimento ·do Congresso, entendendo opportuno e conveniente fa.zel-o, já 
pela fórma que revestiu ' o ajuste, já pelas co:risequencias do mesmo 
interna e externa1nente. E este é o caso, attentas as modificações in-
troduzidas no primitivo Oonvenio . 

. Parece, portanto, acertado pronunciar-se tambeJJ,l a respe'ito o 
Senado, como já o fez a Ca1p.ara dos Deprutados, votando a proposição 
n. 20 dlo corrente anno, em que approvou o Con,venio de Taubaté .. com 
as modificações constantes do riovo accôrdo entre os presidentes dos 
t1:es Esta·dos.. · 

Sobre tal proposição tem agora ·de emittir seu parecer a Commis-
são de Finanças do Senado . 

Em synthese, na lei citada de dezembro de 1905, autorizou o 
Poder Legislativo a valorização do eafé fundada na promoção do au-
gmento do seu consumo e na conveniente defesa dos capitaes emprega-
dos, facultando ao Governo Federal o endosso das operações de credito 
realizadas para esse fim pelos Estados, satisfeitas umas tantas condi-
ções. E'Ste, por consequencia, já é o voto\ do Congresso no assumpto. 

Restricto o Convenio ao mesmo exped1iehte, embora sob fórma di-
ve.rsa, parece não haver razão para .que outro seja o voto d1o Poder 
Legisla.tivo . 

· A.ssim pensando, opina· a Commis·são de Finanças que o Senado 
approve a referida proposição da C amara -dos Deputados.- A. O. 
Gome~ de O/astro, Presidente (vencido) . - Alvaro Mlacha.do (Relator). 
-F. Glycerio.-J. J ,o·aquim de Souza.-Ruy Barrb'osa . 
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\ . . 
. ~ESSÃ.O DE 30 DE JULHO 

O Sr. ·prfre'S F,erreira (ple~a. ordJe1n) Sr. Presidente, pedi a 
pala'l-~a,.. apenas para fazer um requer-imento. : . _ . 

• · ·9.'Konven,io de T-aubaté representa u·ma riecessida:de urgente, ra~ão 
por. ·que ,requeuo a V. Ex. que consulte o Senado · si consente na In-
versão Ç!a\ ordem do dia, afim de que seja discutida em primeiro logar 
esta propo~\ção i . - -

Oonsulta,do, .o Senado concede . a inversão requerida. , - \ . 

O Sr. Barata Riheiro (pela. ordem) - Sr . Presidente, pedi a 
pala:Vrá para declarar, afim de ficar consignado na acta, . que votei 
contl:a a inversão da ordem do dia. 

Entra em 2a discussão, com parecer favoravel da Commissão de 
Finanças, o art. 1 o da proposição da O amara dos Deputados, n. 20, & 
1906, ·a.pprovando o Oonvenio de T-aubaté, com as modificações _con-
stantes do accôrdo firmado en1 4 ele julho corrente. 

O .Sr. Pires F,erreira ·- Sr. Presidente, folgo em vir á tribuna 
para annunciar o meu voto favoravel á proposição em debate e que 

vem conobora.r o procedimento que tenho tido 
Z" lMsc. · desde 1903, - quando, pela primeira vez, o illustre 

Sena,dor Sr. Alfredo Ellis apresentou um projecto 
no sentido de melhm·ar as condições ela 1a·;roura do café. E m.e é •agra. 
davel ' Tepetir que, quandõ no ·anno pf!.ssaclo se discutiu a autorização 
dada ao Governo para este f im, fui obrigado a deixai; a tribuna, onde 
.desejaria manifestar-me francamente sobre o . ·assumpto, porque quiz 
dàr Jogar a q11e o mesmo iliustre Senador, a que me acabo de referir, 
se occupasse do interesse do Estwclo que representa. 

Dada esta explicação em relação a-o Oonvenio, sento-me, conven-
cido ele que os Estados, interessados na approvação do Oonvenio por 
parte elo Oongn;sso, saberã-o tiTar todo o fructo das vantagens deste 
projecto e assim ficar o meu collega, o nobre Senador Ellis, satisfeito 
com ·a obtenção do id~al pel-o qual ha. Úmto tempo lucta e lucta com · 
:v.ontacle e dedicação. (M1.tJit-o bem,· 'lí'llnito bem.) 

·' NingLi.em pedindo a palavra, enceTra-se a discussão . 

O Sr. Allfr-e,•do E!Jls (p-ela ordem) .:__ requer que seja nominal a 
votação qo art. 1 o da proposição. 

Oonsuhruclo, o Senado approva o l'equerimento. 
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O Sr. .Presidente diz .que vae-se proceder á chamada pa1·a a 7 f 

' votação nominal do art. 1°1 devendo respemder sim os Srs. Senadore ' 
· que o appTovarem e não os que o rejeitarem. 
Votação Proce'de-se á chamada e, respondem - si-m 

- approvando o artigo, os Srs_. Alexandril,lÓ 1 de 
·Alencar, Sá Pe.ixoto, Silverio Nery, Urbano Santos, Pires Ferreira, 
Raymundo Arthur, Pedro Borges, Pedro Velho, Ferreira Chf.!ves, Al-
varo Machado, Araujo Góes, Manoel Duarte, Coelho e Camp·os, Mal'-
tinho Garcez, Clero Nunes, Siqueira Lima, Loure·nço Baptista, · Oli-
veira Figueiredo, Augusto de Vasc0ncellos, Bueno Braudãó, Francisco 
Glycerio, Alfredo EHis, Lopes Chaves, Braz Abrantes,/J oa·quim de 
Souza, A. Azeredo, 1Metello, Candidü de Abreu, Xavier .da Silva, Bra-
Zilio da Luz, Hercilio Lu_z, Gustavo Richard, Pinheiro Machado, Julio 
Frota e Ramiro Barcellos (35); e - não - rejeitanq'o o aTtigo os. 
Srs. Gome·s de Castro, Gonçalves Ferrei.ra, Virgílio Damasio e Barata 
Ribeiro ( 4) • 

O Sr. .Presidente - O artigo foi •apptovado por 35 votos 
contra 4. 

O Sr. Urbano d'e Gouvêa (pem o1·dem) - Sr. Presidente, che-
guei após a votação e tenho a declara1· que, si estivesse presente, teria· 
votado oontra. a proposição. 

O' Sr. E rico Co~elho (pela ordem) - Sr. Presidente, chegwei 
durante a votação ~ declaro que, si tivesse tido opportunidade de votar, 
tel"'o-hia feito a favm· .da proposição. 

1Segue-se em discussão e é sem debate approvado o art. 2°. 
A proposição passa para 3a discussão. 

O Sr. A. · Az·e·redo (p'elJa Mrle.m) requer dispensa de interstíciO> 
para a 3" discussão da proposição. 

Consultado, o Senado concede a d!ispensa requerida. 

SESISÃO DE 31 DE J.ULHO 

Entra em 3a discussão a pl'oposiÇão da Camara dos Deputados 
n. 20, de 1906, approvand·o o Convenio de Taubaté com as nwdifica-

ções constantes -do ·accôrd'o firmado em 4 de julhi) 
corrente. 

O Sr. Barata Ribeiro (pela o'f'dern) ~ 
Sr. Presidente, na discussão travada ·na outra C&sa do Congress'o, a 
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J?roposito do Convenio de Taubaté, li que o Presidente da Qaanara 
dos Deputados declarál'a que não acceitava emendas. Desej"o saber sl 
V. Ex., no Senado, mantém o mesmo systema. 

O Sr. Fra,ncisco. Glyce·rio (pela 01~dem) - Sr. Presidente, peço 
licença para opinal', antes que Y. Ex. se digne dar solução á duvida 
levantada pelo honrado Senader pelo Districto FederaL . 

Na outl'a Casa do Congre-sso, effectivamente, ficou assentado que 
não se receberiam emendas. 

O Sn. BARATA RIBEIRO ~ O P;residente da Camara resolveu. 
O SI(. FRANCisco, Gr"YCERIO ·- O Presidente da Camara resolveu e 

fi~ou isso assentado. 
Effcctivamente assim devia ser, segundo me parece, pois que, tra-

tando-se de um ~onvenio de Estados, cabe ao Congresso o poder de 
11pprov:ar -ou desapproval~o. Modificar o Conv.enio intl·oduzindo emen-
d1as, é intervir nos negocios peculiares áquelles E.stados. 

Uma outra questão tambem foi ll!Ventada na outra Casa: ·a de 
termos ou nã-o competencia para approvar o Convenio de Taubaté. 

O SR. GoMES DE CASTRO - O proprio relator concordou que mal-
mente não precisava de approvações; mas que não bzia mal. 

Trat~md:o-se de um ·oonvenio, parece que o Congresso, :si nã'o con-
cordar eom elle, tem o .direito de recusar-lhe a approvação, mas não 
póde emendai-o. · 

Com o devido respeíto ao nobre Senador, ao Senado submetto 
essas considerações. 

O Sr. Pr·esi:dente - .A. questão parece complexa. Por um lado, 
o projecio que vem ao Congresso deve ·ser estudado, sujeito á discussão 
e emendas; por outro parece que, tratando-•se ·de um convenio entre 
governa:.dores de Estados, não é conveniente que o Senll!do .mande que 
se faça isto ou aquillo que não foi convencionaJdo por esses Estados. 

O Sena.do approv-a ou rejeita. E.' o que me parece. Todavia, vou 
consultai-o, porque não me julgc com a;utoridade para decidir •si eon-
vém ou não a apresentação .de emendas. 

O Sr. Gomes de Castro (J!ela ordem) (*) - Sr. Presidente, 
V. Ex. me colloca em posição difficil. Sou obrigado a fallar, mas direi 
pouco porque não· podia usar da palavra por muito tempo. 

Este Convenio, dep·ois das modificações feitas pelos seus autores 
e pela Ca:m:ara dos Deputados, que separou a pa·rte que não podia 
.deixa:r do ser da competencia ·do Congresso, tornou-•Ee acto privativo 
dos Estados. A sua execução deve ser feita por elles. 

( •) iEste dtsoui'So não fo.i rev.hsto pelo O'l'ador. 
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Por esse motivo, não querend:o embaraçar a passagem 'de· um 
acto .que era a·rdentemente desejado pelos representantes dos Estados 
que iüterV-eem nelle, assignei vencido para que pudesse .. haver nu~e.ro 
sufficiente de assignaturas. Desde, porém; .que fomos obrigados a accei-
tar a discussão desta materia e u. Mesa deliberou que não devem ser 
acceitas emend·a·s, ipso facto, te r-se~ha estabelecido uma restT"icÇão de 
mandato, o que creio não· ser possiv·el. 

O Src PRESIDENTE -- P erdão .. A Mesa apenas consul'tou o Serrado ·; 
não deliberou cousa nenhúma. . 

O SR. GoMEs DE CAsTRO ·- E!~tão, os que entendem que é possive1 
deixar-se de emenda1· esta proposição, teem que se submetter' á decisão 
da maioria, e em tal ·Ca.so não podem tomar parte na discússão, porque 
a materi.a não póde ser emendada. 

O SR. PINHEIRO JVI.ACHADO -~ Mas p6de ser rejeitada. 
O SR. GoMEs DE CASTRo ·_:_ Perdão. O acto de emendar é diverso 

do da rejeiçãÓ. A rejeição· importa .condemnação absoluta, a emenda 
suppõe :vantagens no 1)rojecto excluindo-se ou completando-se esta· ou 
aquella disposição por inconveniente. 

O S1:. FRANCisco GLYCERIO - E os. tratados int~rn.acionaes? 
O Su. Go.MES DE CASTRO _,... Entre nós nunca se travou questão 

a xespeito dos tratados internacionaes; mas, si •se levantar esta questão 
·eu votarei com aquelles que entendem que esses tratados podem _ser 
emendado:: .. 

. O Sn. URBANO SANTos - .A .. poiaclo. Nos Estados Unido<> os tra-
ta•dos i:nt;:>rnacioüaes ~ão emendados. · . 

O SR. Gol\•rEs DE ÜASTRO -- Como muüo bem CLiz o meu collega 
de 1·eprese11tação, DOS E stados Fnidos os tratados int€rnacionaes são 
susceptíveis de emendas. Accresce que, nos. Estados TJnidos só ü Senado 

. t oma' conhecimento desses actos. ao passo que, (nítre nós, a competencia 
é igual para o.s dons ramos d·o Poder I.egislativ.o. 

A p1'oposito, devo lembrar ·ao homado Senador que ha poucos 
annos houve um tratado entre· a Inglaterra e os Estados Unidos a 
respeito de uma questão qu,e algum tempo perturbara as relações da-
quelles dons paizes, e que, fiTmand·ó o accôrdo 'e levado ao conhecimento 
do Senado Americano, este emendou-o, vindo, afinal, . a concordarem 

·os governos na emenda feita•. · 
. Entre nós, a meu ver, ·dá..:se um inconveniente, e vem ·a ser o da 

Constit11ição dar igual direito quer á Camara, quer ao Seri.rudo, na 
discussão ~esses actos. PareoeTÜl. que o melhor era; em -se tr·~·tando 
de um acCÔl'do internacional, ser elle discutido perante ·o Congresso, 
poi·que o dê§accôrdo elo primeiro ramo que delle toma conhecimento 
exclue o outro: · 

V. Ex. mesmo ( di'q .. igindo-sie ao 8'1'. Glyce?"io), foi até pessoa muito 
importante na questão dos J2TOtocollos italianos. A Camara rejeitou 
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a medida pr·oposta; houv·e grande agitação nesta cida,de; as noss.as 
Telações com a Italia estiveram em situação muito melindrosa, e o 
Senado conservou-se indifferente a tudo isto; não tomou conhecime·nto 
dos protocollos. 

O Sn. URBAL~o SANTOS ·- A. sua int·erfel'encia foi excluída. 
O SR. Go.MES DE CAsTRO - Sim; à interferencia do Senado na-

queHa questão foi excluída. 
, Para evita:r este perig-o pa}·ecerci.a, Sr. Presidente, que seria con-

veniente adaptarmos uma disposição : que os actos· internacionaes fos~ 
sem discutidos em Congresso. 

Não foiisso, porém, que me trouxe á tribuna. O meu fim é deda-
Tal' .que voto com aq~elles que entendem que o Senado póde emendar 
o. Convenio sem debate; porque, si o Senado não tem competencia para 
emendal-o, a discussão é supe'l'flua. · 

. . 

Ó Sr. Rosa e Silva (pe:la onlem) . pensa como o honrad-o Senador 
pelo :Maranhão, que, ú vista da& declarações do illustre -relator do 
parecer da Camara dos Deputados, ·autor do proj~cto em debate, e, 
sep arada .como foi, a questão da Caixa de CO'nversão, o Congresso 
não -tem competencia para deliberaT -sobre o Convenio. 

· Si, em vez de ~pf).ral-a o projecto tivesse. {)OgÍta,do tamhem da 
approvaç:1o. da Çaixa de Conve~·são, ooria indiscutível o direit9 que 
teria o Congresso de appToval-o, i·ejeital--o ou modifica1-o. · 

Nem out~a cousa é o projecto em discussão ·sinão uma emen.i:la 
a.o Convenio, por isso qué elle sepaTa a Caixa éle Conversão, pa.rte 
integrante do me-smo Convenio. 
· O SR. BuENo BRANDÃo - Emenda feita pelos Bsta,dos. 

-0 SR. HosA E Sn.vA - Tratando-e~, pois, de materia que escapa 
á compctencia legislativa, nada tem que resolver o Congresso, (Mtiito 
bem; muito bem.) · 

() Sr. A. Azeredo (pela. onlerm) ('!') - Sr. Presidente, como 
y. Ex. e o Sen~do acauam de OÜYÍr, o. honra·do Senador pelo Estado 
de Perr(ambur,o não está de accôrdo com o honrado Senador pelo 
Estado do Maranhão. S. Ex. pensa Cle modo muito diverso, porque 
entende que não se póde emendar o projecto, e entende muito bem, 
por isso -que o que está em discussão é o prodl8.cto . que 1approva essa 
parte do Convenio, completamente independente da Caixa de> Con-
versão, ,sepaT"ada como se acha "aetualine11te. 

O Sn. RoRA E SrLVA - Eu não .disse isso. 
O Su. -A. AzEREno - Não póde ser outra cousa o que S. Ex. 

disse, porque o honrado Senador pelo Maranhão quer emendai' o pro-
jectD:· 

( •) ·Este d·isc.ur.so não foi r·ev.lsto pelo o1·a dor. 
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O SR. GüMEs DE CASTRO -- Eu nã-o o quero emenda1' i acho que 
pó'de ser emendado. 

O SR. URBANO SAN'ros - O que S. Ex. di.s8e foi que .o Congresso 
póde emenda1· cbnvenios e tratados. E esta foi a these que o Sr. Pre:.. 
si.clente submetteu á 'deliberacão do SenadQ. 

O SR. A. AzEREDO - Á Constituição manda que ·OS ·conVtenios 
dos Estados tenham a approvação do che~e do Estado e o projeoto 
já teve o consenso -do Congresso, que approvou a autorização dada pa1·a 
que se pudesse contrahir um emprestimo para 'SOCcorrer á lavoura. 

Si porventura o Convenio altel·ou, como disse o honrado Senado1· 
pelo Esta.do de Pernàmbuco, aquillo que a Camara e o Senado vota -
l'am, com a separação da Caixa de Conversão, separação fei ta na 
Camara, de accôrdQ com os presidentes dos Est:ados interessados; pens(} 
que o projecto podia até independer de approvação do Congresso. 

O SI{. Go.MES DE CAsTRo - - Então é desnecessario votarmo·s. 
O SR. A. AZEREDO -- Seria até um:a certa distincção para com 

o .chefe do Estado, que enviou ao Congresso o Convenio de T·aubaté . . .. 
O .SB. RosA E SILVA - Porque tinha a Caixa de Conversão. . 
O SR. >A. AzEREDO - Porém mesmo do modo por que está, em-

hora separa:do, como se acha, do projecto, a Caixa de Conver são . . , 
O SR. GoNÇALVEs FERREIRA - Basta que a clausula da Caixa de 

Conversão tenha sido separ.ada, para que o Congresso não tenha que 
intervir. · 

O Su. A. AzEREDO - JYias que tem a Caixa de Conve11são com 
o projecto actual? Estão inteiramente separados um do outro. O que 
e.stamos a discutir é O projecto que appl'OVa O emprestimo para v.alo-
r.il'JaÇãO do café e ~i é assim, não ha motivo ... 

O SR. RosA E SILVA --:- Nem isso! O relator do parecer declarou 
que os Estados prescindiam de qnalquer auxilio da União. 

O Sn. A. AzEREDO - Mas assim não aconteceu . . . 
O SR. ·RosA E SILVA - .... mas está no discur&o do relatar. 
O Sn. >A. AzEREDO - ... e o Senado t:rata agora de 'approvar o 

projecto e o projeéto trata simple·smente de appróvar o emprestimo 
para ·a valorização do <Jaf€. 

O SR. ~RANCISCO GLYCERTO - O projecto ain{la não está em 
discussão. 

O .SR. 'A. AzEREDO - Mas é ·a pl'Oposito do projecto que estam(}S 
à discutir. Trata-se da pergunta feita pelo homado Senwdor pelo 
Distrieto Federal á Mesa do Senado e eu estou justificando o men 
voto contrario ao pensamento do honrado. Senador, que é tambem con-
trario ao modo de ver do honrado. Senadar pelo Estado do Maranhão, 
que por sua vez não está de ·accôr.do com o 'pensament o do honrado 
Senador por Pernambuco. 
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E' o que tinha a, dizer: V'Oto contra o requerimento .ao honrado 
Senalllm· pelo Districto Federal: 

O Sr. Pr·esi~dente - Os senhores que entendem que a Mesa deve 
ftCceitar emencfas :ao _projedo ora em discussão, queiram levanta.r,.se. 
( P,ausa.) O Senatdo decidiu que a Mesa não póde acceitar emendr~. 

Cont.inúa a 3a discussão da proposição cl:a Camara. 

O Sr. Fr~mds·co. Glycerio -- Sr. Presidente, o honrado SenadQr 
:pOr Pernambuco, discutindo a preliminar, antecipou o seu juizo aJCerca 
da necessidade ou não da approvação do P1oder Legislativo ao projecto 
qúe trata do Oonvenio de Taubaté. S. Ex. entende, como alguns iJlus-
tres oradores da Cannara dos Deputados entenderam, que é perfeita .. 
mente dispensavel, ou antes - é constitucionalmente dispensavel a 
intervenção do Poder Legislativo no Convenio de que se trata. E isto 
porque - diz S. Ex. - uma vez ·Separada -a clausula que trata,va da 
Caixa de Conversão, unica materia que solicitava a attenção do Poder 
Legislativo, este estwva perfeitamente desobrigado de intervir, conhe-
oondo da materia sujeita preséntemente ao seu exame. Creio que inter-
pretei hem o pensamento do hónrado Senador. Não é assim? 

O SI~. ·RosA E SILVA- Mais ou menos. 
O S1t. FRANCisco GnYCERro - S. Ex. disse que era a unica ma-

teria que solicitava a at'tenção do Congresso. 
O SR. RosA E StLvA - Attenção, não; intervenção. 
O SR. FRANCisco GLYCERIO - Attenção oú inte1-venção; estamos 

então de accôrdo. . 
O honrado Senador não leu com a devida attenção o projecto 

que ma se discute .; sinão veria-qne a responsabilidade da U niãó eon-
tinúa effectivamente r>resa ao projecto do Convenio. ' 

O SR. BARATA RrBEIRO - Por desgraça da União. 
O SR. FRANCisco GLYCERro ~ Sem entrar em uma indagação 

mais vasta, basta alludir ·ao seguinte factó: mesmo depois de introdu-
zidas as dausulas modificadoras .do Convenio, por a·cto a,ddicional assi-
gnado pelos tres Estados interessados, mesmo depois disto, persiste 
a responsabilidade do endosso da União para as operações de credito 
até o capital de· 15 milhões esterlinos, que porventura ·~ fizerem. 

O Congresso N acionai, na lei do orçamento •actual, estabeleceu 
auto:rizaçã·o para que a União prestasse o seu endosso para aquellas 
operações de credito. Est-a autorização é transitaria, persiste SÓI!Mlnte 
dentro do exercício financeiro. 

Si dentro desse e:XC"rcioeio financeiro não fôr esea autorização 
uea~da por qll!em ·de direito, ella se extingue. 

Mas que faz o projecto ·do Oonvenio ? 
Transforma uma disposição tran&itori·a em uma disposição per-
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manente, de modo que ·as· pa:1;te;; iuteressadàs, si não se.' valerem dessa 
autorização dentro do exercício, podeTão fazel-o fóra CLeJle ; ccYnti-
nuando, portanto, a · res1Jons.a:bilidade da União, si essas operações 
forem feit as com seu endosso. E continúa, não por uma disposição 
tmnsitoria, limitada ao exer·cicio, mas em virtude ·<1e lima lei .ardi-
nana. 

Si a responsabilidade da União continúa, não per uma disposição 
transitaria, mas em virtude de uma lei permanente, pe·rgunto, está 
ou não ode pé · a responsabilidade da União; está ou não determinada 
a interYenção do Congresso~ l&to é claro como a luz do dia; e. eu vou · 
ler as disposições ·das clausulas addicionaés do Convenio : · · 

'§ 2. o N. 1. - Das clausulas addicionaes : 
Si ·as operações .(l~ medito para a exe·cução do Convenio fo1•em 

efefctuada;s pelog t1,es Estiil;do.s 6em o endJos'S>O ou fia,qiça; da União ... " 
. De m.o·do que por' esta clausula pó de ser ou não Te.alizada a . o·pe;ra-
ção co'm :.o endJosso Ol1 a fiança da União. Mais claramente ainda: · 

· N. 5. O govemo do Estad'o de S. Paulo, antes de ultimar as nego-
ciações relativas ás operações de credito de que trata o art. , suib-
metterá as condições e clausulas que forem propostas ao conhecime1~to 
e approvação do governo dos outros Estados contractantes e bem .assim 
ao Goven1'0 Fedàal, em caso de en,dosso pela Unvã:o, afim die sei.· de-
termina:da expr>essa;;mJe?~te a ?jespon.s.abi!tidade cl(3 cada tttm é!Jel les." 

Quer dizer - Estados e União. 
. Querem nâda . mais clúo ~ Então o Poder Legislativo não deve 
intervir em assumpto em que, por lei ord~naria, se mantém a responsa-
bilidade da União para as operações de credit.a até o capital de 15 mi-
lhões esterlinos ? 

Que falta para determinar ~ intervenção do Poder Legislat ivo?· 
Repito, a autorização que a lei consigna é uma autorização que' se 

extingue em 31 de dezembro. ' 
O Sro. RmlA Jc Su:vA - Para ser usada logo ou nunca; dentTo 

do exercício ou nunca'. 
O SR. FRANCisco GLYCERIO - :Está V. Ex. repetindo o que eu 

disse. 
Si -os interessados não usarem dessa autorização dentro do exer-

cício, ella caducará. Mas approvado -o Convenio, teremos uma auto-
rizaçãó constante de lei ordinaria, que não tem prazo fixo de duração, 
podendo apenas ser Tev·ogwda . por -outra: lei. Não ha nada mais claro. 

A Caixa de Conversão não é uma clausula essencial do Convenio. 
O honrado Sep.adJm· está em equivoco; S. Ex. não prestou a ~eviaa 
attenção ao Convenio de Taubaté. 

Nesse Convenio, em que SJe instituem ·disposições e clausulas. p'ará 
regular o .commercio d~ café, se dedara que se pediria .ao Poder Legis-
lativo a creação da Caixa de Conversão. E' peditorio commum a qual-
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quer cidadão da Republica, mas não faz parte integrante das claust~las 
componentes d!aquelle contracto. 
·· A clausula a que se refeTiu o honrado Senador por Pernambuco 
depende de uma lei do Congresso especial para o caso. . 

A separação operada pela Camar·a eTa um acto obrigado, porque 
jámais se poderia tratar da Caixa de Conversão, sinão em projecto 
especial que devia regular a materia de natureza relevante e .de algum 
mod!o differe.nte. 

A Caixa de Conversão não é uma parte substancial, integrante do 
Convenio : é uma clausula .adjecta, si assim me po.sso exprimir. 

Por essas e outras Tazões, ·que estão nos papeis submettidos ao nosso 
estudo, acho que a intervenção do Congresso é perfeitamente cabível, 
ou antes, obrigatoria; está de accôTdo com a disposição constitucional 
que diz que o Poder Executivo·, quando· chamado a approvar actos e 
tratados dios Estados, submetterá os mesmos, qu.a(/'/}dJo cump1'Ír, diz a 
disposição constitucional, á approvação do Congresso. · 

Em relação ás e:çnendas, 'já a Mesa tomou o alvitre que o Senado 
. conhece. N·ada me resta a ponderar. 

O Sr . Rosa e Silva - Sr. Presidente, não pretendia intervir no 
debate ; mas a isto sou obrigado, e fal-o-hei rapidamente, á vista das 
observações do honrado Senador por S. Paulo. 

Disse e repito: em face das declarações . dio: illustre relator do pa-
rerer da Camara dos Deputados approvando o Convenio de Taubaté, 
e separada, como foi, a Caixa de Conversão, penso, Sr. Presi~ente, 
que· o Convenio independe da approvação do Congresso. 

A's declarações d.o .homado Sena·dor .opponho as do s~·. David 
Campista, relator do parecer da Camara dos De[Jutados e autor do 
projecto. Parece-me que não posso contrapor a S. Ex. autoridade 
mais competente . 

o SR. FRANCISGO GLYCERIO - Apoiado. Muito mais competente 
do que eu . M.as, no caso trata-se ·da opinião de V. ·Ex. 

· O S:R . RosA E SrLVA - Eis as palavras do Sr. David Campista: 
"Antes. dw tudo dev;o ponderar, como já tive occasião de. fazer, que a 
_medida solicitada pelos Estados contractantes é simplesmente uma foi·-
malida,de legal da approvação do Convenio, nada exigindo da União, 
como sacrifício nem como acção directa, auxilio de qualquer ord•em." 

Por estas declarações do illustre relator da Camara dos Deputados 
~ vê que o projecto não visa., como o honrado Senador acaba de de-
clarar da tribuna do Senado, o endioss.o da União ao emprestimo . 
. , A autorização para esse endosso está consignada na lei do OTÇa-
:mento; é uma autorização da ·qual poderá usar ou não o Sr . Presidente 
~&p~liM. . . 
· · Diz, porém, o honrad-o Senador que as autorizações não usadas 
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caducam no fim dio exercício · e que esta, pelo pi·ojecto, ficará sendo 
permanente . 

Sr . Presidente, trata.-se de ma teria considerada. urgente. Assim 
o entende o honrado Senad!or, e as~im o tem entendido o CongreEsD. 
Si, por conseguinte, a autorização não fôr usuàa · _d,entro do exercício, 
é porque foi julgada inconveniente ou desne.cessaria. Não colhe, por-
tanto, o argumento invocado pelo nobre Senadoi' para que -o Congresso 
consigne essa autorização em lei permanente . 

O SR. GoMES DE CAsTRO - Não é só isto: é que a lei não pro r-oga 
esta alitorização . 

O SR . FRANCisco Gr,YCERIO - Como não~ 
O SR. GoMEs DE CASTRO - Si não fôr usada dentro do exercício 

caducará. 
O SR. RosA E SI:LVA - Demais, Sr. Presidente, e~ta lei, como 

bem ponderou o honrado Senador pelo Maranhão, não prDroga a au-
torização. 

Mas, se viesse a ser necessario ren-ovar essa autorização, a occasião 
oppo·rtuna seria quando se discutisse :a pro·pria lei do orçamento, onde 

·tal medida se acha consignada. 
Diz mais -o honrado Senad'or: a Caixa de Conversã-o não é parte 

integrante do Convenio. 
Sr. Presidente, todos nós sabemos exactamente do contrario; 

todlüs nós vimos que,. com surpreza geral, á valorização dD café se ligou 
a questão da Caixa de Conversão . Esta veio como parte integrante do 
Oonvenio; e, si não fôra a Caixa de Con.versão, o Conveni-o não teria 
sido submettido ao Congresso . 

O SR . FRANCisco GLYCERIO - Isto dependeria do criterio do 
Poder Executivo. , 

O SR, RosA E SILVA - Evidentemente elle não seria submettido 
ao Congresso . 

A Caixa de Conversão ficou sendo parte integrante do Convenio, 
e ·disto, não se fez mysterio, allegando~se que a valorização do café 
não poderia ser feita sem a fixação d-o cambio. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - Não tratava da Caixa de Conver-
são, era só do Convenio de T,aubaté; entretanto, o Governo mandou 
ao Congresso . 

O SR . RosA E SILVA- O Governo não teria mand!l:~o o Convenio 
ao Congresso, si, porventura, não tivesse elle cogitado d!a Caixa de 
Conversão. 

O SR. FRANcisco GLYCERIO - Eu mandaria. 
O SR . RosA E SILVA - Agora, desde que foi separada a .Caixa de 

Conversão, qualquer ·que seja a -opinião do Congresso sobre o plano de 
valorização do café, nada mais tein elle que deliberar a respeit-o,' salvo 
si quizesse revogar a autorização contida na lei do Orçamento . 

O SR. PINHEIRo MACHADO - Ou modificai-a, como, de facto, mo-
dificou-a. 
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O SR. RosA E SILVA -Si 'o Congresso tem o direito de modificai-a, 
tem tambem o de emendar o pTojecto, o que vae de encontro á opinião · 
de V. Ex. ha pouco externada no voto que deu contra a acceitaçã-o de-. 
emendas. 

Eu votei contra a acceitação de emend·as, porque penso que, desde 
que .nós não temos competencia para conhece1· do Convenio, nos termos 
em que está, não a temos tambem para emendai-o. 

Sr. Presidente, a prova de que é esta a verdadeira doutrina con-
stitucional é que o nóbre Senador por S. Paulo e todos aquelles que 
defendem o projecto não podem indicar no -art. 34 do nosso pacto 
fundamental~ onde estão enumeradas as attribuições do Poder Legisla.-
tivo, qual o paragrapho que nos dá cqmpetencia para votarmos este 
projecto. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO- Está na Constituição . 
.O SR. PINHEIIW MACHADO- Está no aTtigo 48, n. 16. 
O SR. RosA E SILVA- Sr. Presidente, o honràdo Senador cita-

me o art. 48, n. 16. 
E-is o que diz esse artigo : 
"Entabolar negociações internacionaes, celebrar ajustes, conve-

nios e tratados, sempre ad 1·ejer:end1~m do Congresso e approvar os que 
os Estados celebr·arem na conformidade do art. 65, submettendo-o.s, 
quando cumprir, á autoridade do Congre.sso." 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - Temos ou não temos competencia? 
O SR. RosA E SILVA- Sr. Pi·esidente, a attribuição que acabo 

de ler é do Poder Executivo, e o que pedri foi que me indicassem qual 
a do Poder Legislativo, que nos dá competencia 1':>ara votarmos este 
projecto. 

O art. 48 trata exclusi\Tamente das attribuições do Poder Ex-
ecutivo. 

O SR. FRANQisco GLYCERIO - Ora, pelo amor de Deus! 
UM SR. SENADOR- Si o Poder Legislativo não tivesse competen-

cia para approvar convenios entre os Estados, está claro que o art. 48, 
n . 16, não incluiria essa clausula . 

O SR . RosA E SILVA - Sr. Presidente, já salientei que pedi ao 
honrado Senador por S. Paulo que me indicasse, entre as attribuições 
conferidas pelo aTt. 34 da Constituição, aquella que nos dá compe-
tencia ·para approvar o projecto em debate. 

O honrado Senador citou-me uma attribuição que é do Poder 
Executivo. 

Que o Poder Executivo tem competencia para approvar o Con-
·venio não é objecto de driscussão; ninguem o contesta . 

Aparteou-me, ha pouco, o honrado Senador p·elo Maranhão, que 
sendo effectivamente uma attribuição do Poder Executivo, a do 
art. 48, n. 16, ahi se faz referencia á approvação pelo Congresso . 

Effectivamente o n . 16 do aTt . 48, tão mal invocado, diz o 
seguinte: 
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"Compete ao Poder Executivo entabolar negociações internacio-
naes, celebrar convenções, ajustes oUJ tratad,os, sempre ad ?'eferendrum 
do· Congresso, e approvar os que ·os E'stados celebrarem na conformi-
dade do art. 65, submettendo-os, quando cumprir, á autorid,ade do 
Congresso . " 

Quanto á primeira parte, Sr, Presidente, em caso algum póde o Ex-· 
ecütivo deixar de sujeitar o :wto á approvação do Congresso. 

Tratando-se; porém, de convenios entre os Estados, · só serão estes 
subl,llettidos á approvação do · Poder Legislativo quando cwmpri?·. 

Quando é que cumpre? · 
Evidentemente, quando elles envolverem attribuições legislativas. 
o SR. HERCILIO Luz ~ Mas o Sr . . Presidente da RepUiblica não 

o remetteu ao Congresso ? · 
O SR. RosA E SrLv.A.- Já disse por que razão o remetteu;- J:lOr-

que continha a. Caixa dl:l Conversão. · 
· Creio, Sr. Presidente, que ninguem me contesta a doutrina. Os 

convenios entre Estados só são submettidos ao Congresso quando en-
volvem attribuições legislativas. ·A creação da Caixa de Conversão, 
essa sim, envolvia competencia legislativa ... 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDo - E o endosso não envolve? 
O SR. GoNÇALVEs FERREiRA -.O endosso já estava na lei do Or-

çal)lento. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Mas ca~ducará, si não fôr aprovei-

t,áldo dentro d'o exercício·. . 
O SR. RosA E $rLVA- O n. 1 <fu art. 34 diz: 
"Compete ao Poder Legislativo: 
Determinar o peso, 9 valor, a inscripção, o typo e a denominação 

das n1oedas. " 
d SR. FRANCisco GLYOERIO - Não tem .nada com a Caixa de · 

Conversão. '· . 
o S:R. RosA E SILVA - Como não tem nada com a Caixa, de 

Conversão? _, 
Então, a 0a.ixa de Conversão não trata da fixação do valor da 

moeda? · 
Isto, sim, é da competencia dio Poder Legislativo. 
O SR. FRANCisco GLYCERIO - V. Ex .. foi infeliz; não achou a 

Caixa de Conversão; não está na lei. , 
O SR. RosA E Srá A - Não está? Então V. Ex. não leu o art. 34 

da Constituição, pois,. si o lesse, não diria isto. 
Demais, é cousa vulgar ser da exclusiva competência: do Poder 

Legislativo legislar sobre o valor da moeida. 
V. Ex. foi membro do Congresso Constituinte e deve estar lem-

brado ... - . . . . 
O SR . FRANCisco GLYCERIO - :f:stou dansando conforme tocam. 
O .SR. RosA E SILVA- ... A di.scussão é séria. Estamos apurando 
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um ponto de doutrina constitucional; e, na Constituição V. Ex. não-
encontra base pará a sua opinião. 

O argumento invocado ha pouco pelo honrado Senador pelo Rio· 
de J a neiro é que s'e trata .do endosso da União ao emprestimo. A is.go. 
eu já respondi: o endosso está autorizadro pela lei do Orçamento e ()I 

projecto em discussão não proroga essa autorização, que só póde ser 
t;xpressa. 

. Por conseguinte, o Convenio .sem a Caixa de Conversão independe 
da approvação do Poder Legislativo. 

O SR. ~UENO BRANDÃO dá· um aparte . 
O SR. RosA E SrLVA - O que eu digo é que, nos termos em que· 

está collocada ' a questão, o Convenio não depende da app1ovação do 
Poder Legislativ-o. E· eis porque entendi e entendo que não devo dis-
cutir a ma teria . 

Minha opinião, o Senado a conhece. Sou. e continúo a ser contra-· 
no ao plano esboçado. . . · 

O SR. LoPES CHAVES - Que já está dando bons resultados. 
O SR. RosA E SrLVA - Sinto, Sr. Presidente, ter esta opinião,. 

mas não creio na efficacia desse plano. I 
·A nós oUttros, que nos manifestamos assim, se procura attribuir-. 

intuitos de prejudicar a lavoura e até de animosida.de contra o Estado' 
de S . P·aulo. 

Pela minha parte me considero um · bom amigo do Estado de Sãcr. 
Paulo, e mais ainda da lavoura do meu paiz. Não creio· mesmo que-
haja brazileiro que não seja amigo, e muito amigo, da lavoura do seu, 
paiz, e pelos seus interesses me pronuncio desde o inicio da minha; 
vida publica . 

. O que ha a respeito d!o plano de valorização do café é apenas uma: 
divergencia de opiniões, quanto ao modo de encarar e resolver a crise _ 

Por ser amigo da lavoura do me111 paiz, me oppuz no Congresso· 
Constituinte á divisão tributaria, como foi feita, destinando aos Es-
tados, como principal fonte de receita, os imposto·s de exporta.ção. 

Em um paiz agrícola, bomo o nosso, a lavoura precisa ser ampara--
da, protegida e não oner~d!a. 

R,eservando-se, como se fez, aos Estados os impostos de exportação, 
como principal fonte de Teceita, daTo é que se os coUocou na dura al-
ternativa de tributarem a lavoura, ou de ficarem sem TecuTsos suffi-
cientes para a·s suas despezas. . 

Por ser amigo ·da lavoura combati tambem o arrendamento daS'-
estra:das d~ ferro. 

P aiz agrícola e novo, o Brazil precisa da f acilidade e da barateza: 
do transporfe é o arrendamento constitue ewbaraço á · reducção das: 
tarifas, o que muito auxiliaria a lavoUJra, maximé nos seus períodos de 
crise. ' . . , _ j · _ :.. ~:~. t:L3[!; 
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Ainda por ser amigo da lavoura do meu paiz eu me sinto na ne-
.cessid!ade de não concorrer para lhe alimentar fallazes esperança·s, 
>Considerando salvador um plano em cuja efficacia não confio. 

O que a s-ciencia economica ensina e a pratica demonstra é que o 
.caminho a seguir para valorização de qualquer producto differe muito 
.do .que está planejado no Convenio de Taubaté. 

Aos agricultores, que são a força real do progresso economico do 
paiz, e cuja prosperidade ninguem mais do que eu deseja, digo desta 
t ribuna: si quereis melhorar e vencer, cogitai principalmente .da re-
ducção do custo da producção, da :reducção das despezas de transporte, 
da r~ducção dias despezas de venda e promovei e augmento do con-
:Sumo; organizai o credito agrícola e tambem a lucta commercial cómo 
.deve ser feita e o exemplo de outros paizes o indica. · 

A v.alorização artificial, porém, como se quer fazer, longe de m~
l horar, póde aggravar a situação dos agricultores. 

Deixo, Br. Presidente, de entrar em outra ordem de considera-
ções, porque, como já dci.sse, penso que presentemente nada temos que 
.deliberar sobre o assumpto. 

Terminando, direi: estimarei estar em erro; e, si fl!ssim não fôr, 
-que a tempo mu.dem'de rumo os autores do Convenio de T aubaté, no 
'interesse mesmo dos agricultores. 

Não a S. Paulo, não a Minas Geraes, não aoo Rio de Janeiro, mas 
.a todo o Brazil intereS;Sa a prosperidade da agricultmn, da qual de-
pendem principalmente o futuro e ·a grandeza de nossa patria. 

Era o qne 'tinha a dizer. ( M uit.o b:em,· mttito bem.) 
Ninguem mais pedindo !1 palavra, encerra-se a discussão. 

O Sr. A. Aze•r·edo (prela ordem) requ~r que seja nominal a vo-
tação da proposição. · 

Consultad1o, o Senado approva o requerimento. 

O Sr. Presi;d.ente - Vae-se pro·ceder á chamada para a votação 
da proposição, devendo responder sim os Srs. S-enadores que a appro-

varem e nã,o os que a rejeitarem. 
Votação Procede-se á chamada, r-espondem - sim -

os Srs. Alexandrino de Alencar, .Sá Peixoto, Sil-
verio Nery, UT.bano Santos, Pires Ferreií·a, Raymundo Arthur, Pedrd 
Borges, Pedro V-elho, Ferreira Chaves, Alvaro Machado, Coelho Lis-
boa, Araujo Góes, Coelho e Campos, Muniz Freire, Siqueira Lima, 
Lourenço Baptista, Oliveira Figueiredo, Augtisto Vasconcellos, Bueno 
'Brandão, Francisco Glycerio, Alfredo Ellis, Lopes Chaves, Braz 
Abrantes, Joaquim de Souza, A. Azeredo, :M::etello, Xavier da Silva, 
Hercilio Luz, Gustavo Richard, Pinheiro Machado e Julio Frota (31) 
·e - não - os Srs. Gomes de Crustro, Belfort Vieira, Gonçalves Fer-
reira, Rosa e Silva, Virgil~o Damazio e Barata Ribeiro ( 6) . 
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O Sr. Presidente - A proposição foi approvada por 31 vot·OSI 
contra 6, e vae ser .submettida á sancção . 

I 
{ 

O Sr. Barata Ribeiro (p(JJ}u. uma explicação pe:;soal) -Sr. Pre-
sidente, não me satisfaz - e fi.ca explicada a minha insistencia - o 
systema que o Senado adoptou para assignalar a responsabilidade dos 
que se pronunciaram sobre o Oonvenio de T(aubaté ou, antes, sobre fi· 

projecto de lei que ora acaba de ser 11-pprovado. O meu voto tem umar 
significação especial e de consciencia . 

Levantei propositalmente, no começo da discussão, a duvida sobre 
o alvitre que a·doptaria a Mesa de acceitar emendas ao projecto que se 
discutia, porque faço minhas inteiramente as palavras do nobre Se-
nador por S. Paulo, cujo nome deixo de pronunciar porque é o unico 
que está presente. Si o Co-ngresso não póde emendar UJlll projecto de 
lei que envolve a re~ponsabilidade da Nação, pela execução de uma leii 
anterior, eu nã·o sei o que fazemos aqui. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO- Podemos rejeital-o. 
O SR. BARATA RIBEIRO ~ Perdoe-me V. Ex., entre rejeitar e 

acceitar ha a transacção licita ... 
O SR. GoMEs DE O ASTRO - Apoiado . 

. O SR. BARATA RIBEIRO- ... dos que estudam, dos que meditam, 
e que não tem o .seu voto emprezado a conveniencias de momento, a' 
paixões suggestivas ... 

O SR . FRANCisco GLYCERIO - Todos têm a sua independenci!f 
assegurada. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Não estou tratando de independencia, 
nem tenho o pensamento de attingir ou molestar a quem quer que seja. 
Disse a V. Ex. que entre approvaT e Tejeitar ha o meio termo dos qu~ 
não s·ão .arrebatad,o·s pqr paixões de momento, nem por interesses, nobres· 
que sejam, da política, capaz de formar correntes que subvertem a li-
berdade de julgar. 

Estou nesta situação. Posso declaraT ao Senado, e o faço com a 
mão na consciencia, que não entraria no assumpto com estudos feitos: 
de vespera. Aqui está o nobre Senador pelo Es.tado do Rio Grande do· 
Sul, que me dá a honra de prestar attenção, e que tem em seu poder 
um trabalho meUJ sobre o assumpto, ' que lhe confiei, pal'a. que sobre: 
elle meditasse, assim como a um outro Sr. Senador, neste momento, 
ausente. São testemunhas para as quaes poderia appellar em prova 
de .que ha annos medito ·sobre a crise da lavoura no Brazil. 

Mas, Sr. Presidente, eu, que pensava na c1'Íse da. lavoura d·o 
Brazil, eu, que intentei estudos cuidad<osos, _ quasi benedictinos, para. · 
encontrar os dados ·de salvação nas difficuldades que neste momento 
nos affligem, não me senti dominado da idéa de salvar a lavoura de 
café sobre os destroços da Nação. 
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[)e,sde o seculo dezoito estão assentadas as idéa,s a re·speito do que 
ooja valor, e não era licito a uma assembléa do secml·o vinte tratàr, 
'(lomo fez, em concreto, de uma i:déa abstracta e geral . 

. F.aço votos solemnes e coroiaes par.a que o Convenio de Taubaté 
::realize· o impossível da economia política. 

Faço sincero·s votos para que o Convenio de Taubaté realize esse 
impossível - alargar o consumo pelo augmento dos preç0s de uma 
merca:doria que não é, em parte alguma, de primeira nece11sida:de parll, 
·ninguem; faço os mais sinceros yotos para que os Estados contra-
ctantes -alcancem ü que a Russia e a Europa inteira nã-o .conseguiram, 
quando tratavam â.o trigo, - o pão, o alimento que tanto entra no 
palacio do riéo como na choup·ana ·do pobre; -o manjar indispensavel 
do desoccupado como d-o trabalha;dor; a producção dos grandes indus-
triaes, como dü's pequenos rendeiros. Faço ,sincero:s votos para que o 
:0onvenio de Tau.baté realize o irrealizavel, deante d:o qual estacou a 
Italia, pretendendo forçar mercados e'Strangeiro.s com o augmento de 
impostos de exportação, de productos de que é mono·polizadora. 

Quero, porém, como brazileir-o e como representante da nação 
'!le~ta Camara do Congresso, reservar-me o direito de, aqui ou em qual-
quer outro logar, si vivo fôr, protestar contra o .systema a·d0ptado pelo 
Congress-o Ná;cional Brazileiro ·de recusar emendas a um projecto de 
lei que adstringe a União a um contracto de Estados que lhe compro-
mette os creditas em beneficio de seus exclusivo·s interesses e começo 

· po•r prestar que o interesse do Brazil seja o interesse do café; começo 
por p1·otestar que o café repFesente a ri·queza exclusiva do paiz. 

Nasci e vivi á swrdina de que este paiz é essencialmente agrícola 
€, qua.si direi, ignoro qual o paiz que fizesse a sua grandeza . sendo 
-essencialmente agrícola ou exclusivamente agrícola. 

Quando me recordo que no.s E sta:dos Unidos se fizeram enormes 
fortunas em plantações de milho, fortunas das quaes c&da uma repre-
sentava algal'ismo muito superi01· ao das que fize.ram Q:S mais abasta:-
do·s lavradores de café ·do Brazil, de S. Paulo, em um qua1~to de seculo, 
laborioso e activo; qwando me recordo que agora, nos Estados Unidos, 
muitos lavradores enriquecem fazendo plantações e e.xpo·rtação de la-
ranjas, e accumulando· fo·rtuna'S tão grande<s que absorvem mais de 
<l.l).as duzias das dos fazendeiros de café, que trazem este paiz inteiro 
agrilhoado aos seus interesses, rese1'Vo-me o direito de protestar contra 
o que se está fazendo e .se va.e fazer, e s'Ó para isso pedi a palavra, que 
neste ·momento nem tenho animo nem coração sinão para cogitar de 
minhrus dores ~ infortunios, e seria ocioso fazel-o d.~pois d-a decla1·ação 
da Mesa. 

Pretendo reservar o meu direito de protestar, onde quer que seja 
e pelos meios ao meu alcance, contra o tolhimento da minha libel'dade 
nesta a:ssembléa, ·que me impede, contra os termos expressos da Consti-
t uição e das leis do paiz, d~ 'discurtir e emendar um. projecto de lei 
vindo da Camara dos· Deputa:dos. · 
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Sr. Presidente, pará ;mim é obvio que, perante .o ·art . 48, n. 16, 
da Constituição,. ha convenios de Esta·dos e convenios de Estados. 
Ha convenios que independem da •approvação do Congresso e convenios 
que dependem dessa approvação. Como na Cons.titu:ição não se limita 
a autoridade do Congresso a referendar os· tratados, :quando se occupa 
de tratados e convenios internacionaes, e se obriga · o P:tesidente da 
&publica a sujeital-os á ·approvação no Congresso, implicitamente se 
deve concluir que desse dever do Presidente da Republica repulta o 
direito conferido pela Constituição ao Congresso de díscutil-os e 
emendai-os. ' 

·Nem se pó de conclruir de outro modo, quand:o no Convenio de 
Tiaubaté, cujas disposições não cito porque o S:r. · Senador por São 
Paulo, general Glycerio, já apontou diversos topiéos delle, se appella 
pal'a uma autorização dada ao Presidente da Republica, e é fóra ·de 
duvida que a nós compete limitar ou ampliar o exercício d:a funcção 
que foi dada ao chefe do Poder Executivo pela lei do orçamento, tanto 
como revogai-a. 

Desejei, Sr. Presidente, - e tive motivos para isso - tornar 
explícita a razão do meu voto' contrario ao Convenio de Taubaté . 
Penso que o café não está desvaloriz&do. Vejo que o Convenio, cuja 
approvaÇão se vae décretar, sacrifica os elementos que a lavoura consi-
dera pontos de apoio e de resistencia, girando em torno do typo 7 
americano, e desta arte favorecendo a exportação de cafés inferiores 
com que artificialmente a exploração commercial produz aquelle typo·. 
Ora, o café typo 7 é uma invenção dos bolsistas, dos negociantes ame-
l'icanos, dos exploradores commerciaes da America do Norte. E' uma 
mistura de cafés inferiores, de modo que o Convenio de 'f'aubaté, que 
apregoa a necessidade de impedir a exportação do café de typo in-
ferior, para, deste modo, Se elevar o preço ·do· café .superior, tl·ansige 
em torno de um typo que é o repre·sentante dos cafés baixos que produz 
a terra brazileira. 

Sou contrario ao Convenio ele Taubaté, porque tenho em meu 
poder contas ele 1850, de café vendido a 3$, fazendo a fortuna publica 
e particular deste paiz . 

.Sou contrario ao Convenio de Taubaté porque tenho em meu favor 
• a historia, demonstrando que, sempre que um paiz qualquer quiz 

forçar os mercados estrangeiros pelos impostos de exportação, só con-
seguiu paralysa.r o seu comme1~cio abrindo portas Íl•ancas á especula·o 
ção que inundou o mund01 de productos artificiae:s congeneres 
daquelles. 

Basta para isso a historia da Italia, citada por modernos eco-
nomistas e financeiros. 

A Italia é, sem duvida nenhuma, a monopolizador·a do enxofre e 
do chlorato de potassa. Não quero prolongar-me nem posso mais 
discutir o assumpto. 
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Quiz, apena:s, expÔl' o meu voto contra o Convenio de T1aubaté, 
sem a preoccupação de ser governista ou não governista. 

Votei contra o Convenio, porque o considero uma ameaça á for-
tuna na·cional e, mais do que isso, a marcha funebre da infeliz la-
>voura de café deste paiz. Tenho certeza que, em muito pouco tempo, si é que não falham os da:dos scientifi.cos, de S. Paulo partirá o grito 
de angustia dos sacrificados a esta especulação commercial. 

Pretendi da ao meu voto a solenmidade de.sta declar.ação, exacta.-
mente para assegurar o meu. diTeito de, si vivo fôr, Senador ou não, 
porque isso pouco me interessa, poder pedir em nome da Nação a 
reparação da injustiça que ella acaba de soffrer, não . se permittindo 
aos seus Te·presentante.s que ao m~mo$ ·definam sua responsabilid:ade 
em um contTacto em que ella é altamente empenhada, tal como aquelle 
que o Senado acaba dB approvar. (Mu'ito bem.) 

....... 



CAl\'IA~A. OOS DEPUTADOS 

SE:SSÃO D·E 18 DE AGOSTO 

O Sr. Francisco Hernardino - Sr . Presidente, pedi a pala-
vra para apresentar á consi·deração da Oarnara um projecto, que con-
sulta interesSes da actualidade e encerra materia da maior relevan-
cia, corno se póde ajuizar pela inscripção do mesmo projecto, que 
trata de providenciar sobre os serviços .dos can1bios, ·à defesa da pro-
ducção, o regirnen das erni:ssões e o credito agrícola. _. 

Sr. Presidente, por occasião de solicitar do eleitorado mineiro a 
renovação do honroso rnandató legislativo affiTmei em m:inha cir-
cular o proposito de continuar a empregar os meus melhores e mais 
deciclidos esforços na defesa da causa da producção nacionaL 

T•endo terninado o meu mandato ·com a apresentação ele :um 
projecto, desenvolvido e trabalhado, para organização do credito 
agrícola, declarei ao eleitorado que, desde entao, cogitava em mais 
dons ou tres pr·ojectos, de natu.ral transcendencia, por sua propria ma-
teria, destina-dos em seu apaixona.clo intuito a promover a maior ex-
pansão cornrnercial do ·café e assegurar-lhe no mundo o mais auspi-
cioso futur·o pela excitação do consumo crescente e indefinido . 

Ao mesmo tempo disse que, sem ·descuid·ar-me de outras lavouras, 
<lonsiclerav-a inadiaveis as medidas tendentes ao vigoroso incremento 
da circulação, supprindo-a em condições normaes, na medida das 
necessidades, para ·O fim de haver no paiz abundancia de mo·eda, 
facilidade do credito, movimento ele transacçõ'es, possibilidade de lu-
orüs, remuneração ·dos serviço·s, accumulo de economias, formaÇão de 
capitaes . ' 

Assegurei que, a bem dessas causas, teria de pôr em contribuição 
os recursos a meu alcance nesta Oamara, isto é, os meus estudos, os 
meus projectos, os meus düicursos e o meu voto. 

Trato agora, Sr. PrtB~sidente, de ·desempenhar-me a· o compro-
misso solemne contrahido com o independente eleitorad:o, cujo apoio 
constante, conformida.de de vistas e solidariedade poiitica procuro 
sempre manter e conso1idar. 

Devo fazer uma declaração.: é que o meu projecto representa 
pura e simplesmente o meu esforço pessoal, a minha responsabilidade 
pessoal, sem nenhuma outra consulta ou intervenção. 
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Sr. Presidente, a posição de um político em determinada-s con-
-dições bem se póde compa'rar, na delic&deza e melindre, á posição do 
tnedico, collocado á cabeceira d·o doente, quando, muitas vezes, não 
lhe sendo dad!0 contrariar o tratamento seguido ou preferido, todavia 
não póde deixar· de resalvaT escrupulos de sua cousciencia e dizer 
alguma cousa por bem da confiança que mereceu e doa sua responsabi-
lidade empenhada. 

Ao lado desta grande enferma, que é a Nação, que é especial-
mente a lavoura nacional, eu peço permissão para enunciar-me com 
a franqueza e independencia que devo á fidelidade no desempenho do 
1neu mandato, para honrar 6 eleit01·ad·o que represento. 

Sr . Presidente, antes de tud!o, é preciso formar o diagnostico, 
para depois, acudir com o tratamento correlato. 

O que se desenha á r>rimeira vista n~J, situação do paiz é ·a crise 
.dos preços, é a baixa sensível e ' violenta dos preços da producç.ão·, 
baixa em pr0porções taes, que e~tingue tod-a e qualquer remuneração 
·do esforço e do capital empreg&dos na producção, b::J,ixa tamanha .que 
·OS preços não pr.oporcionam .credito capaz ·de cobrir siquer OS gastos 
·do custeio, baixa excessiva, que exerce uma acção cad·a vez mais de-
primente, anniquiladora, que, dia ·a dia, des·alenta as actividades, as 
coragens, desmerece, .diminue, extingue os pro·prios capitaes. 

Essa baix·a dós preços, manifestada nos centros . agrícolas, o do 
·café ou do assucar, repercute desfavoravel, mas necessaria e fatal-
mente, no movimento das praças commerciaes, diminuindo as tr'ans-
acções, reduzindo o credito, supprimindo os ·lucrQs, produzindo con-
'(JOmitantemente, ao lad!o da crise agrícola, uma profunda crise com-
mercial, a fraqueza. das pTaça.s, a restricção no consumo, nos negocios, 
nas importações, o desalento, o abandono do commercio. 

A inseguridade das emprezas, das especulações, dos pagamentos 
affecta necessariamente o commercio exterior, a concessão dos cre-
ditos, c~da vez mais precarios e diffioeis, trazendo a degrad·ação dos 
(Jambios, sua tendencia constante para a baixa. 

Percebe-se, portanto, com os signaes da clareza e da evidencia, 
n& situação do paiz, uma depressão em tod-os os sentidos, a depressão 
agrícola, a depressão commercial, a depressão cai)ibial. 

Nestas condições, se faz pre.ciso atacar a situação de abatimentO' 
€ desanimo, applicar medidas que tendam a pr:oduzir os effeitos con~ 
trarios, a promover uma reacção, a realentar o credito e a producção, · 
a revigorar as energias, levantando o credito, levantando os preços, 
levantando o cambio. 

Sr . Presidente, não é ·de agora a minha convicção, mas de muitos 
annos, e dia a dia me convenço que a política, que visa alentar o paiz, 
o commercio, a industria, a producção por meio da restricção da 
moeda, com o systema apertado, até iniquo, çla. sonegação da moeda 
para as transacções neces.sarias, que representam o andamento dos 
negocios e a circulação dos interesses do paiz, - cada dia ma:is me 
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convenço que esta política malfadada, . que determina em alto gráo, 
na maior violencia, a pressão monetaria, accrescenta ás outras crises 
uma nova crise, a crise monetaria, que as aggravi:t a . todás, accen-
tuando os soffrimentos e os males. 

Ao contrario, Sr . Presidente, em frente e em opposição a esta 
politic:a, a semelhantes tendencias restrictivas, entendo proclamar a 
conveniencia momentosa de augmentar, na medida das necessidades, 
a circulação da moeda . 

Preciso passar correndo pelos pontos capitaes em que assento o 
meu projecto, poiS' que níe não é dado, pela exiguidade da hora, des--
envolver cad!a uana das theses ligadas ao a;ssumpto; mas tenho de assi-
gnalar ·que nenhum paiz cresceu e progrediu á falta de meios de acção, 
sinão péla faci lidade delles. · 

Si nos extasia;mos deante d1as riqueza.s colo,ssaes dos Estados 
Unidos e dos progressos da Argentina, vamos encontrar nesses paizes, 
que tomamos como exemplo e licção, o augmeilto das riquezas a re-
s.altar da ·abundancia da circulação, ou -ao menos a · acompanhai-a e 
re.flectil-a. 

N-os ultimas tempos da monarchia, já sentiam os provectos esta-
distas a. insufficiencia do meio cin;mlante. Por vezes se viram obri-
gados os poderes publicas a fazer emissões destinadas a serenar a·s 
crises, acudir ás necessidades de momento. Afinal entenderam que 
convinha alter·a.r ou modificar um estado de cousas, que O·Ccasionava 
crises periodica,s, e foram ensaiar .um systema normal de forneci -
mento ou supprimento bastante da moeda, de fórma a prevenir essas 
cnses. 

Com a lei de 1875, a primeira desse genero, cogitaram os po-
deres publicas de f acilitar emissões de moeda, conforme a,s exigencias 
da praça, por emprestimo das quantias necessarias aos bancos, me-
diante a caução ele apolices da divida publica. 

No anno ele 1887 foi apreseiltado um proj.ecto ele lei, que afinal 
se cotiverteu na lei ·de 24 de novembro ele 1888, e realizou o pensa-
mento de adaptar-'Sé ao nosso paiz uma instituição que já então fôra 
bem prova:da nos Estados Unidos, })Or mais de 20 annos, a instituição 
dos bancos nacionaes, bà.nws nacionaes que alli se formaram, em 
numero illimitado, para emittirem moeda, no- limite do seu capital, 
sobre o deposito equivalente ou conc.urrente de apolice·s da divida 
publica. 

Sr. Presidente, na discus.são dessa lei, mais foi ·a divergencia 
sobre o processo do que sobre a necessida-de elas emissões, e questio-
nou-se sobre a superioridade do processo dos banco.s na·cionae& ame-
ricano~ em relação ao processo ad:optado pela noss•a lei original 
de 1875. 

Nesse debate, o illustre estadista Francisco Belisario, que aca-
bava de ser Ministro ela Fazenda, opinou francamente, com o oou 
discurso de 23 de julho de 1888, pela manutenção do systema da lei 
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de 1875, que o Brazil ad:optara em sua invenção orig!nal, pois que 
o systema provara bem e nenhuma necessidade havia de mudar para. 
preferir outro systema, só pela razão de ter funccionado com vanta-
gem em paizes diversos. · 

YoUJ ler alguns toi>icos desse discurso : 
"Cada paiz, Sr. Presidente, procura sahir das difficuldades em 

que se acha, de uma certa maneira. Não devemos copiar servilmente 
o que este ou aquelle paiz fez em taes e taes condiç6es, e transplantar 
para o nosso piüz instituições peculiares a cad·a um. · 

Quando findou nos Estados Unidos a guerra colossa.,l da separa-
ção, e appareceti o movimento· 'enorme cl.e proHperid:ade, que nos d:o-
minios da a·dministração publica. nunca 'foi visto, em paiz algum, os 
bancos nacionaes, euja o.rganização não tinha sid'O experimentad'a, 
produziram bons resuJta·des. 

Tiambem nós. fomos procUTando meio de fazer face á anormali-
dade de nos;;ás condições financeiras. Este meio tem por si uma 
certa experiencia e· bons resultad'os. 

Parece mais razoavel que o melho·remos, do que recorrermos a 
expedientes, que serão sempre I>rovisor~os, emquanto não tivermos 
definitivamente a circulação metallica. O meio de que fallo é o da 
lei de 1875, revoga,d.a em 1879 e restabelticida em 1885, de que fui 
sempre apologista. 

E' preciso, pois, que a lei regule as emissões, de modo que as 
operações se façam por si mesmas, segundo as exigencias commerciaes. 

Parece-me, Sr. Presidente, que, d!adas as condições anormaes da 
nossa circulação, é conveniente perseve·rar em um systema, que tem 
produzido bon:s resultados, que evitou cri'ses monetariâs, com que 
tanto nos ap:J.eaçaram, e ·que du.rante tres annos tem provado ·a sua 
efficacia e vantagens ." 

Tambem prefiro, Sr. Presidente, por diversas razões, cuja expo-
sição seria longa, o systema d'a lei de 187t e da lel. de 1885, que foi 
afinal preterido pelo systema, em vigor, d!a lei n. 581, de 1899. 

1\ias, o •ce;:J:to € que, ·de um ou ·de -outro modo, cum:pre regularizar 
em nosso paiz a emissão bancaria para satisfazer as necessidades do 
mercado. 

Adoptando o projecto, em seus lineamentos geraes, do conse-
lheiro Francisco Belisario, projecto suscitado na memoravel diseussão 
a que me referi, projecto ampliativo dlo systema já provado das lés 
de 1875 e de 18S5, - tratei de dar satisfação permanente, facil, quasi 
automatica ás e;xigencias periodicas dos cre·dito·s e dos desco:t.ltos nas 
praças commerClaes. 

Sr. Presidente, quando proponho e a;conselho me[lidas dessa 
ordem, ,procuro manter .a nossa tra:dição financeira e monetaria, já 
do Imperio, já da Republica; procUJro ainda guardar o exemplo effi-
caz, a licção fecunda do.s Esta·dos Unidos da America do Norte em 
um período que se dilata por mails de meio seculo; e a·ssim eu con-
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sulto os preceitos ve.q.cedores dta sciencia, da economia politica e das 
finanças. 

A prati ca, a experienci·a das emissões sobre títulos da divida 
publicá, já tão longa e diuturna. nesse g;rande paiz, recommenda-se, 
pois, e desafia quaesquer contestações·. 

·No seu tempo, pelos annos de 1863 e 1864, quando o espírito 
cread.or e fecundo dos americanos lembrou o syst.ema das emissões 
bancarias sobTe títulos da divida publica, o movimento na · Europa, 
entre os economistas da velha escola, atidos a preconcei tos e aferro-
lhado.s na introspecção, foi de critica, de espanto e protesto. 

Um só dentre os famosos economistas europeus, Miguel Ohe-
valier, teve como acceitavel e util o novo systema bancaria instituído 
na America do Norte, em seguida á tremenda guerra civil . -

Não conheço preconceito tão duro de· combater e vencer como o 
preconc.ei to ·dos economistas. O espírito de escola, o espírito de seita1 

petrificado em certas maximas duvidosas, ~ qu.e se lhes affeiçoou 
o raciocínio, oppõe barreira forte a qualquer modificação ou Ílmo-
vação, aeaso propostas ás theses escolasticas. 

Mas, enten·do que, a·cima do dizer dos economistas, é pl'>eciso pôr 
a l.ei da necessidade, a exigencia dos factos, a lição das causas. 

Desde que um ·meio ·Se encontra bastan·te efficaz para acudir 
a Uma nec-essi·da-de e solver uma, crise, esse lil!Bio se sobrepõe com van-
tag.em ás theorias vigentes, ao-s liv•ros, as lições dos economistas clas-
sicos e ortodoxos. 

JYias, Sr. Presidente, o systema bancaria americano, assente 
sobre a emissão de notas e. lastro de títulos publicps, tornou-se clas-
sico e a lcançou influencia preponderante na legislação brazileira. 
Já fiz muita 1-eferencia ás leis de 1875, de 1885, de 1888. 

Vou ler um trecho do abalizado Sr. Ruy Barbosa, em sua expo-
siçãq, ao chefe do Governo, de 18 de janeiro cle 1890, para significar 
que a tradição implantada pelo Imperio censtituiu-,se desde o pri~ 
meiro dia uma aspiração necessaria da Republica. 

DiRse S. Ex. : "S'i a emissão bancaria constitue uma necessidade, 
o que, em nossos dias, difficil seria contestar, a especie que nos reBta. 
é das duas admitti.das na lei de 1888, a que não foi executada: a cir·-
ctblação sobre titulas do Estiado . Egregios exemplos autorizam este 
expediente. Do papel do Banco da Inglaterra, 16.200.000 libras cir-
culam sem garantia metallica, representanclas .unicamente uos 
11.000 .000 esterlinos em que consiste o debito do Estado para com 
esse estabelecimento, e em 7. 700 . 000 libras ele secur·ities, ou fundos 
publicas de primeira ordem, adquiridos pelo banco para lastro do 
seu serviço de emissão. Nos Estados Unidos, a circulação dos bancos 
emissores, assente na lei ele 25 de fevereiro de 1863 e no acto de 3 de 
junho de 1864, que ·a emendou, corr.esponde a 90 % do valor do depo-
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sito em titulos nacionaes feito pelos estabeleciinentos em1ssores no 
Thesouro da União." 

Por muitos elogios qu,e possa merecer a circulação metallica, á 
qual se attTibue a viTtude eminente da elasti~'d&de, tanto quanto 
seja necessaria em vista dos .acontecimentos, o facto é que na Ingla--
terra mais de uma :vez se patenteou a insufficiencia des·sa pre-coni-
sada circulação para prover ás crises graves. Tanto é .assim que o 

· bill de 1844, defendido por SiT Robert Peel, não conseguiu regular 
as emissões, por lhe ter posto um limite, e foi mistér suspender a 
acção do biJll, já em 1846, já em 1857, já em 1866. 

Assim que na Inglaterra, estabelecido embora o SY'&tema d:a 
circulação metallica, que Ql'a se distende, ora se "contrahe, ficou as-
sentada a insufficiencia da .construcção bancaria; e quanta-s vezes 
rompem e assoberbam as crises monetarias, o b;ill organico se sus-
pende e o limite ·Ee quebra. 

A Allemanha, que se avantaja nas sciei1cias, nas industrias, no 
commercio e na administração, a ponto de n,ão se-r excedida por nen-
huma outra nação, corrigiu o defeito e pl'ecaridade do systema ingle.z, 
e estabeleceu maior amplitude, o systema de limite elastico, como 
denomina J evons. Pois ê permittido · aos bancos emissores ir além 
da proporção normal das emissões garantida-s com o deposito de uma 
teTça parte do valor em moedas,. que não são forçosamente moedas 
metallicas. Conforme os regulamentos imperiaes, podem os seis han-
cos emissores emittir bilhetes _ ao portador, 'até o limite normal de 
385 milhões de marcos, e ainda podem exceder semelhante limite, 
ampliando illi~nitadamente as emissõesj na medida das necessidades, 
sem nenhum deposito, sem nenhuma garantia, fazendo assim emissão 
pura e meramente fiduciaria, contanto que paguem os bancos ao 
Thesouro Imperial juro, na razão de 5 % ao anuo, das quantias ex-
cedentes ao limite normal. Sómente o coTrectivo do juro' modera o 
impulso das emissões. 

O systema allemão, Sr. Presidente, corrigindo a falha do systema 
inglez de emissão bancaria, tem produzido incalculaveis vantagens, 
achando-se na altura das crises. 

No I nstit.ute o f Bankers, de Londres, foi· discutida, em março 
deste anno, unia memotia do 81·. Hermann Schmidt sobre o funccio-
namento da clausula elastica da lei bancaria allemã. 

O autor da menioria está convencido de que "os Tesultados já 
havidos provam a efficacia do meio e que a experiencia tem demon-
strado que a sua acção nunca trouxe inconvenientes, e que ha até 
razão para affiTmar que, dando maior exp-ansão á emissão de bilhe-
te-s bancarias, .a Allemanha -dot<m a' defesa dos seus interesses co.m-
merciaes com· uma arm:a moderna, engenhosa e aperfeiçoa!da; cujo .. 
uso tem sido provavelment~ uma das cáusas mais activ.as, pelo menos 
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a mais evidente, do notavel progresso de seus negocias e da sua fecun-
didade industrial"! 

Ligam·, pois, os entendidos o grande progresso financeiro e eco-
nomico da Allemanha ao. mereÇJimento da sua circulação, que se dis-
tende tanto quanto é preciso para acudir ás necessidades monetarias. 

Sr. Presidente, mesmo nos Estados Unidos a toendencia é para 
ultrapas&a1r os limites postos nas leis de 1863 e 1864. 

Ha poucas semanas foi apresentado no Congresso Americano um 
projecto para o fim de permittir aos bancos nacionaes a emissão de 
notas, além dos títulos publicas depositwdos em garantia. Com as 
disposições do projecto, pretende-se que os b.ancos emittam, send'ü> 
preciso, até 50 % de seu c-apital realiza-do e· int'act'o, independente do 
deposito de titu?os publicas, comtanto que a emissão sem garantia nãtJ 
exce·da a emissão gara!lltid.a, comtanto que esta:s duas emissões não. 
excedam o capital realiz·ado e intl;lcto. 

A commissão da Casa dos Rep-resentante<S resolveu "que se fi-
zesse um parecer. favoravel ao projecto de lei Fowler, que estabelece-
um systmna de meio· circulante fiduci.ario adaptavel ás variadas ne-
cessid.ades do •<lOmmel'Cio e destinado a evitar os panicos do outomno,. 
supervenientes ás necessidades do dinheiro para movimentar as co-
lheitas". 

· .. Assim, em todos esse-s paizes, que estão á frente dos negocios~ 
da in:dustria, da civilização, nota-se a tendencia para alargar, para' 
facilitar a·s emissões bancarras até o limite supremo das necessidades. 
As emis~ões ondulam com -os factos. 

Como é que em nosso paiz queremos o contrario justamente, ·e- · 
vamos Testringir a moeda de fórma a- impossibilitar as transacções, 
a ·tolher os movimentos, a activi.Jade do commercio, da industria, da 
lavoura? Como oorá possível comme1'ciar ·sem as emissões abundantes 
e elasticas? 

Muitos nos males que estão flagellando a nossa situação eco-
no:inica, e que uns attribuem á elevação e outros wttribuem á baixa· 
do .cambio, eu refiro principalmente á restricção illogica e a'l·bitraria 
do meio circulante. 

O SR. RouOLPHO PAIXÃO - Apoiadissimo. 
O Sn. FRANCisco BERNARDINO - A primeira necessidade para 

o ·desenvolvimento e o progresso de um paiz é a abundancia da moed:a; 
e eu já assign:alei que os paizes prosperas teem a cir.culação farta. 
Em contraste vemos que a falta de moeda corresponde fiel e constan-
temente ás privações e miserias. 

UM SR: DEPUTADO - A moedru é o motor do trabalho. 
O Sn. FRANCisco BERNARDINO - E' o lubTificante da machina. 

que facilita o funcionamento das molas, ageis e macias, e não trava~ 
das, e não emperra'das. 

Aó trabalhador dá-se a ferramenta. Como é que á lavoura, a<Y 
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oommercio se ha de sonegar a moeda, que é o mgoroso instrumento 
do trabalho e do credito~! 

Vou além, Sr. Presidente, e digo que o systema de restricção 
da moeda envolve em si mesmo, necessaria e fatalmente, ·a obra da 
destruição continua dos capitaes. 

E querem depois que o pá!z se mova e enriqueça, quando o em-
pobrecem á força e lhe anniquilam os capitaes. Não! E' preciso dar-
lhe, antes de tudo, os elementos necesMrios para a formação da ri-
queza, as condições de movimento. 

Tanto quanto me ell\penho, porém, por ter abund:ancia na cir-
culação, empenho-me por ter a elevação do cambio. E' preciso dotar 
abundantemente a circulação. E' p:reciso elevar a todo o t1·ànse o 
cambio. 

Para mover ·a alta do .cambio, os meios de acção ahi estão a 
no•sso nl<'an ce. Eu os encontro em fundos já formados no orçamento, 
nos recursos já proporcionados pela nossa receita. 

Procuro utilizar o fundo de garantia, mas dando-lhe um poder, 
um alcance, uma efficacia que elle não tem, que elle não terá em-· 
quamto formado e alimentado como é agora. 

Ao envez. de alimentar o fundo de garantia com as contribuições 
annuaes, procu;ro car>italizal-o, constituindo' para elle um capital 
correspondente a essas cont1·ibuições annuaes, que lhe são destinadas. 

Proponho a suppressão dÓ fundo de resgate, já pela 'sua insigni-
ficancia, já porque elle seria nocivo e fatal, si não fosse tão insigni-
ficante. Procuro inverter no fundo . de garantia .os recursos, conver-
tidos em ouro, do fwnd.o de resgate. 

Não posso entrar nà flore~ta dos algarismos. Direi, entretanto, 
por alto, que, contando com es~s recursos a-ccumula.dos e com o. cres-
cimento natur.al da receita, .nos é facit sem levantar um ceitil de 
imposição nova, contra:hir U:m emprestimo de trinta milhões esterli-
nos, a ser depo-sitado em Londres, para o fim de fazer f.ace 3!0 movi-
mento de camibia,es do Brazil com as pl'aças estrangeiras. 

Em vez de continuar o fundo de garantia, .como est·á, inerte e 
prejudicado, com uma acção verdadeiramente catalytica, como assi- · 
gnalou um dia destes escriptor eminente, precul'o pôr este fundo em 
moviinento, c.om as necessarias garantias e cautelas para f.azer~lhe 
sentir o peso nos mercados e na-s trrunsacções. 

Já o fundo de garantia vâi attingi1· a sete milhões de esterlinos, 
de .contribuições Tec-ebidas, e accrescendo os trinta milhões 'de ester-
linos, a levantar por emprestimo na base das .contribuições annu aes 
a receber ele agora por deante, logo teremos deposita-dos trinta e sete 
milhões de esterlinos. 

Com a progressão das rend as da importação, pela melhora do 
cambio, com o aug:m.ento facil e vigoroso das dotações do fundo de 
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garantia, com uma ·dot-ação annual, em futuro proxim0, de dous mi-
lhões de esterlinos, o fundo de garantia poderá capitalizar nestes te:r-
mos a onorme quantia . ·de cin<wenta milhões .de esterl·ino's, <'lue, umá 
vez consegui:dos e accionados COJlVenientemente na praça ·de Londres 
em favor do cambio do Brazil, póde 'assegurar-nos a permanenci!b do 
cambio par. · 

O methodo pareçe realiz.avel, simples e efficaz. 
Por 'falta de autoridade . propria neste a~Ssumpto, invoco a opm1ao 

·do exÍinio professor de economia política Dr. Vieir·a Souto, em 1,nnra 
publicação é!o J orna} do Com.me1·cio de 7 de agosto ultimo: 

"Quem quer que tenha conhecimentos de economia política <Sabe 
que só ha um meio de sustentar em nivel elevado uma taxa cambial 
que, pela livre acção ·dos factores naturaes, deverá achar-se em nível 
mais baixo. Este i.neio cqnsiste em disporem os promotores da alta 
artificial ·de ouro sufficiente (ou cambiaes que repre·sentem ouro) 
para sa:tisfazerem o excedente da procura sobre a offerta de letras que 
na · occasião ·se encontram no mercado. 

Identicaniente, . o \l•nico m0do de forçar a taxa caN;J.bial a esta·cionar 
em um IJivel mais baixo quando as circum~tancias impellem a taxa 
p,i(ra cima,, é possuÍI1em os que forçam á baixa o di·nheil'O em moe.cil:a 
corl16nte (pape1-mqeda no BTazíl) sufficiente para comp:na;rem no 
mercado as letras oHerecida·s e que existem á procm1a no.rmal." 

E' justamente .:ao que me pr0ponho. O projecto visa formar uma 
reserva 'en-orme de cincoenta n:iilhões esterlinos em Londrés, que 
actua:rão como emprestimo constante, a produzir uma correll'te de 
0uro para o paiz, corrente que , fornece as ca1nbiaes .d~ pagament.o ,e 
que se 1·en ova com as cambiaes .Je recebimentos. 

E' sabido .que ao in1Juxo . dos em_pJ>estimos exte'Ilnos o cambi.o 
sóbe, e ·qne estes empres'timos ·actuam como excesso de exportação; 

Pois bem, a constancia, em. Lc;mdres, desta enorme 1~eserv-a de 
{JÍ:nco.enta mílhões esterlinos, que- n:ão se· esgota, po·r.que se .r.enov,a, 
influirá no mercado cambial como um .excesso de cincoenta milhões 
em nossa eX>portação. 

E' o ·cambio rao _par. E' o cambio ao par, decididamente. 
Sr. Presidente, não me contento con;:t a liç~o theorica dada pelo 

p11ovecto economista Dr .. Vieira Souto .. V.ou citar as 1~flexões de um 
per~odico conceituado, que bem conhece as forças do )lOsso commercio 
e do nosso ··cambio. E' o BramZian Re1Jriew de 24 de j-w.Iho de 1906: 

"0 unico meio racional de fixrur a taxa ·de cambio, que se impõe 
por si mesmo como Jinevitav:el. em futuro _proximo, .é a .creaçã-o de um 
stock de ouro em Londres, . -sómente para ser .utilizado sempre· que a 
balança db commérC'io >'dltar-se contra o Brazil." 

A elevaçã~ do . cambio fica, pois, dependente ilo Governo, que 
di:sp'ãe âats enorme·s reservas de ouro .em Londres . 

. ' 
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1vlas o projecto determin'a que a elevação do cambio se faca 
graduahnente de ·semestre em semestre, de modo a ~ão se alterm~e~, 
com as mudanças bruscrus, os interesses estabelecidos. 

Dirão que é um artifício. Mas que é a arte, que é a sciencia, 
sinãq a combinação de sabios artifícios para conseguir-se a efficacia 
dos meios de acção, a conveniente realização dos fins? 

A cada passo, a todo momento, nos a;chamos na prese:aça da arte 
e dos artifícios mais ou menos e'ngenhosos. A questão é examin·aa: ·o 
me:oo·cimento do artifício, si efficaz, si inefficaz, si favoravel, si 
nefasto. · 

Sr. Presidente, eu procuro utilizar a enorme reserva metallica 
ainda para o fim de favorecer a elevação maxima dos preços do nosso 
café. 

O mecanismo da utilização está des'Cripto :ao projecto. Com a 
base da reserva metallica são feit-as emissões l).ecessarias, np caracter 
de simples adiantamentos, para a compra e retenção de quantidades 
consideraveis de café, afim de esperar que os mercados estrang~Í'l'OS 
cedam á retracção ·da mercaqoTia e afinal cubram o café brazileiro 
com o justo preço que el1e já teve, o satisfactorio preço que lhe cabe, 
não só pela·s vantagens que proporciona o· grão precioso, como pelo 
alto custo em que fica · para o productor. 

Dizem muito·s que é um desproposito Í__!lterferirem os governos no 
mercado de cambio para fixai-o e levantai-o, como interfeTirem nos 
mercados. do · café. para sustentarem os preços. · 

Mas, · ST. Presidente, essa intervenção é indispensavel, e si os 
governos logram interferir ·com efficacia para satisfação de uma 
nece.ssidane imperiosa e urgente, terã,o com o seu procedimento, com 
essa pr-atica, firmado a melhor das theo:i-ias na consulta dos interes-
ses nacionaes .-

. A elevação dos preços ·de café, em medida rigorosa, tende a favo-
recer os productores, sem prejudicar os consumidore-s. · 

Aque1les que especulam á grande com o nosso café, que se· apro-
priam delle, comprando a preço vil, para venderem caro e muito 
cwro, procuram acobertar-se com a causa do consumidor. Mas não 
é de vexar os consumidores que nos preoccupamos,_ não ' é contra elles 
que dirigimos os nossos ataques, não são elles os infieis. Os nossos 
esforços se _dirigem contra os interme,diarios estrangeiros, para obri-
gai-os a uma p'artilha igual, equitativa dos lucros. 

V ou 3Jssentar o mais vigoroso dos meus argumentos em facto bem 
assignala·c1o peLo illustTe Dep-qtado do Districto Fe.d;eral, o Sr. Dr. 
Barbosa Lima, que, · aliás, produziu uma oração energica e vibrante 
contra toda e qualquer tentativa de elevação dos preços do nosso 
café. A verdade -sobrepuja e impõe-se ·ainda áquelles que recalcitram, , 
embom tenham a superior intelligencia e capàcidw.de de S. Ex. 
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Depois de ter appla:u.dido o p:rojecto do em~nente paulista con-
selheiro Antonio Prado, que .aconselha a prestação de auxílios; sem 
juros, ou a juros modi,cos, a casas brazileiras que se incumbirem da 
torrefacção do café e da· venda directa ao consumidor' em paizes 
estrangeiTns, concluiu '8. Ex. do. mo.do seguinte : 

11 Transpol'tando directamente, como opina o SI'. Antonio Prado, 
o café para lá, pwm as ·Casas br.azileiras, evitando o intermediaTio, 
evitando que o café seja veúdido a nove centavos americanos e reven-
dido ao consum~dor a 36 centavos, isto é, ·sem essa desproporção de 
nove para 36, isto 6, 27 centavos - poderia essa differença ser 
conve1·tida em lucro par.a os productol'es brazileiros." 

Estamos de perfeito accôrdo quantb :ao facto que S. Ex. confessa 
e que é o facto contra o qual_:r1os insurgimos. 

Si os intermediarias estrangeiros nos compram café .a nove e 
revendem por 36, lucrando 27 ·centavos, nós queTemos uma parte 
nesses 27 centavos de lucros que os intermediarias estrangeiros a·b-
sorvem. 

Do producto do café toca ao Brazil uma· quarta parte apenas e 
vão tres quartas partes para o estrangeiro. Não é muito que peçamos 
uma partilha igual, de meta·de pol" metade, para ficarem no Brazil 
18 centavos, contentando-se tambem os estrangeiros oom 18 centavos. 

O SR. PRESIDENTE ~ Lembro ao nobre Deputado que a hora do 
éxpediente está a findm·. 

O SR. FRANCisco BERNARDINO - Vou concluir em poucos mi-
nutos. 

Direi ainda ·que o eminente compatriota Sr. Dr. Salvador de 
Mendonça, tão certo ·das cousas brazileiras e das cousas américanas, 
escreveu no Jornal do Oommerc·io, ao regressar dos Estados Unidos, 
creio que em 1899, artigos admiraveis de observações e de veTdaJdes, 
em que frisou o mesmo facto culminante, que domina a situação 
commerei.a1, o facto de absorverem o~ mercados americanos tres quar-
tas pal'tes do valor do -café brazileiro remettido para lá, ·cabendo aos 
meTca,dos productores sómente uma quarta parte do valor das co-
lheitas. . 

Appareceu então uma proposta, 'apoiada em capital americano 
effectivo, para realizar, mediante certas concessões elo po'der publico, 
o negocio do café brazileiro com a obrigação de comprar mais caro 
e vender mais barato, ainda lucrando muito. 

Não é, portanto, a causa elo consumidor que está em jogo; ·são 
os espeçnladores que se acham na scena. O interesse legitimo ·elo ·con-
sumidor serve para acobertar estas praticas gananciosas, .que já deram 
10 annos de monopolio dos nossos cafés, voltado contrru os interesses 
dos proprios productores. Manejaram co1lt1'a nós as noss.as armas. 

Sr. Presidente, infelizmente urge o tempo e me colhe em uma 
série de eonsiderações interessantes, que me vejo obrigado a· supprimir. 
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Mas V.. Ex. me há .de· permittir que fJ:lche o m.eu' àiscurso com :aJlgmn 
pr0posito. 

Não é de· agor:a, é de a:nno~ que propugno -~ causa dia p0bre .e 
p·reteTida la;voura nacional ; não é 'de ·agora que -assignalo. ·a necessi.-
d.a·de de conquistar pâP<a ()· café, c0m a interven~ão do Gov.e.mo, já 
que é i:nsufficim1<00 o esfo.rço d-a mesma lavoura-, a remun,eração ne-
cessaria que· é recjuerid<a tant6 para a prbsperidad'e agrícola quanto 
J?ara a prosperidade· nSJciónal'. : · 

Mas; S1:. Presidente, tanto quanto me empenho pela alta do café 
e dos out'l'os· gene'!'O.s .da lavoura, já disse que, com igual al'dor, for-
cejo pela alta do· cambió, porque a · alt a do ca;m,bio,, o cambio ao par, 
tTaz~md·o enormes va-nta:gens, é uma cop_quista a -alcanç.ar em poucos 
annos, desde que sejam postos enr acção os meios conducentes ao fim. 

O cam'IDio ao par sfgnifica: a reducção Ínnnediata de cerca de 
50 % Il a ~mportànc:Ea d0s nossos compromissos !1(\ . exwl'ior. 

Representa o augmento extra01·Clli.nario e imiil.eêliato das rlmda.s 
das nos3as alfaudegas pelo estimulo framco do consumo. 

Representa a facilidade da vida, o barateamento das cousas da 
subsistencia e vestururio, em uma reducÇão geral de 5.0 % para toda 
a . p:opula:çãd, importando assim na col'l'espondente elevação dos ven-

' cimento's e salario·s; 
· A alta ·do ca:mbio, o eamb1o ao par, importa na reducção imme-
diata e {!Onsecutiva do custo do cal"Vão de pedr a e out~os materiaes 
das êstmcitas de fen'o, e, portanto, n·a reducção immediata e conse-
cutiva de pass·agens e f1:etes1 que tanto aproveita á lavou11a, •&0 :oom-
mercio e a tudo _que trafega nas estradas de ferro. 

O SR. EsMERALDIN'O BANDEIRA. - Sempre foi essa a politica 
ua·cional : eleva'!' o cambio. · 

O SR. RO·DOLPJrO PAIXÃo - Quanto aos sala.rios estou em des-
accôl!:do com S. E;x:. ; nó interior nada disso se dá. 

O .SH. FRANCisco BERNARDINo - Si a moeda ·vale mais, com 
a mesma quantidade de mo~d·a eu compro mais. 

O Sn. RonoLPJrO PAIXÃO - Perdão, no interior não se dá disso. 
A. questão é de offerta e de procura. E:sse é o ponto que deve s~r en~ 
carad'o e estud:ado. Mas· no sertão não se anda atrás ·d'O éambi<>. 

O SR. FRANCisco B:ERNARDü~o - ST. Presidente, é um;~ pl'opo-
siçã:o evidente pót si· mesma: a alta do cambjo, melhoran:do a moe'da; 
torna mais effi.ciente, mais -poderoso o salario. · 

A alta ·do c·ambio, Sr. Presidente, é a independencia nacional. 
A alta, do cambio, ·combinada com .a ,abund·ancia da circulação, 

·com o i,ythmo cooi"den&do das emissões, permitte que fechemos a 
porta aos emprestimos exwrnos, ,p.a'i-a recorrermos quando e quanto 
seja preciso aos emprestimos internos, para as inevitaveis •contingen-
cia:s das despezas publicas; e assim nos cOlloc:areiÍIOS a'O nfvel e ·nas 
mesmas circumstancias -dos Estados Unidos, que, perturbados pelas 



- 4~5- -

desordens immensas e. colo.ssaes ·esbanj.amentos· ·da guerra de secessã-o, 
pudeTam -dispensar pam a obr-a -da reconstrucção o emprestimo ex-
terno, e, pelo impulso ·da prodciocção e ·pel0 p1'odigio das emissõesr 
puder8.m, de tão baixo, lev-a:m.tar-se tanto pa-ra ·se· tornarem a pri-
meira das nações no ·commercio, Ra industria, na riqueza e n:a liber-
dade. 

Sr. P~·esidente, o cambio ·baixo é a afflicção do povo, é o pã() 
caro, é a vestimenta cara, é .a habitação cara . 

.f>- questão do cambio é a propria questão da vida, é .a quest ão 
da democracia, é a questã<i> JDOr· excellencia drus· multidões. 

Nós outros, qua'B-do . -q'\'1-eremos CO]lsu.ltar os interesses da industria 
ou . do commercio, da JD•roducç.ãG do -café olt do assucar, não podemos 
deixar de ver ·ao long~, _at:J:avés da producção da :rp.:ateria e dos lucros, 
a t1;1.rba immensa que trabalha - operarios da cidade, trabalhadores 
do campo· 

A •alta do. cambio é, pois, uma -aspimção democratica; e eu fa.ço 
v;otos por qu.e a p.ova presidep:cia, que se · ammncia entre ·as esperanças 
da N a_çfio, possa continuar, desenvolver, ampliar a acção -dos prede-
cessores, que su'bi ram do cantbi0, de 7 ao Cà11!1·bio de 17 dinheiros por 
mil réis. 

F aço votos sinceros pol' que a essa nov.a presidBn.cia seja -dado, 
ainda em seus dias, f'est.ejar o cambio de 27~ o cambio par, na plena 
prosperida-de e satisfação -dos productoFes de café e de assucar, entre 
os applau·sus e as alegrias da-s multidões, certo ' de que mais valerá 
para os bl'azileiros o c-ambio de 2·1 -diníJJ.eiTos por mil réis do que sel~
viu para os aa·-gen:tinos a fa.mos:'l! caixa d:os eem milhões de· pes0s. 
( ll1 ui to bem; muito be1m. O orador é v~varnente fúiciEado.) 

Providencia sobre o serviço dos cambias, a clefeM da pa·odruc·ção, 
o regi?nen das emris'Sões e1 credito ag'l'ieola 

Pro.jecto O Oongrf'SI:\O N acionai decret-a : 

. TITULO I 

ElO SERVIÇO DOS CAM-BIOS 

Ar t. 1.0 O fundo de garantia, e1·eado pela lei n . 581, de 20 de 
julho de 1899, ficará depositado em Londres, no Banco de Inglaterra, 
ou em outro estabelecimento bancario, para credito de uma conta 
-de pagamentos e de reeebim€Iltos em OUl'O, na razão dos saques, por 
l-etras, que o Thesou.ro Federal vender ou comprar no Brazil. 

§ 1. a A renda de applicação ao fundo especial, Cl'elado pela mesma 
lei n. 581, para n~sgate do papel~moeda, se investirá, r~duzida a 
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ouro, no fundo de garantia, sendo supprimido desde já aquelle fund'o 
d'e r~sgate. 

'§, 2. o O fundo de ga.rantia, além dos saldos existentes e de outros 
que se realizarem ou accres·cer_em, terá o concurs-o· dos emprestimos, 
que fOl'em ·contrahidos até o limirte em que a rend•a de applicação 
especial ao fundo de garantia possa attender ao serviço co.rrelato dê 
juros e amortização. 

i§ 3. o Será contractado -o deposito .do fundo de garantia com o 
esd;abelecimento bancaria, em Londres, para o fim de ter exclusiva 
applicação M serviço de camhios, e pelo prazo ·de 15 anno&, que po-
derá ser prorogado por outros tantos ou mais annos. 

§ 4. o Os depositas e saldos em papel-moeda que o Thesouro 
Fed-eral tiver á . sua disposição pode1·ão ser utilizados no serviço doa 
cambias, em cont-a especial para compra ou vend:w de letms a receber 
ou a pagar em ouro pelo fundo de garantia. 

!§ 5. o Será Qrganizada por lei espe-cial uma secção de cambios 
no Thesouro Fedem! pwra as opemções relativas •ao movimento do 
fundo de garantia. 

Art. 2.° Fica elevado a 10$; por cento, ou f~acção de conto de 
réis, o sello· proporcional das le.ttras de cambio, que 1forern! saccadas 
sob1·e paiz estrangeiro. 

· .§ 1. 0 O sello adhesivo das letra,s de cambio sobre paiz estran-
geiro terá uma estampa e formula especial. 

§ 2. o Das letras, que compi~ar ou vender, pagará o Thesouro 
Federal, no mesmo acto, ao comprador ou ·ao vendector, um desconto 
ou premio na razão de 5$ por conto ou fracção ·de conto de réis. 

§ 3. o O producto do sello adhesivo especial das letras de cambio, 
saccadas sobre paiz estrangeiro, depois de deduzir-se o desconto pago 
pelo Thesouro Federal, no acto da compTa ou da venda, será appli-
ca,ào ao Teforço do fundo ·de garantia·. · 

Art. 3. o Dependem de l'egistro pelo Tribunal ·de Contas as letras 
compradas ou vendidas pelo Thesouro para o serviço dos call1bios. 

Art. 4." Fica autorizado O· Governo FedeTal a contrahiT já um 
emprestimo de ;E 30.000.000 para ser capit~lizado no fundo de ga-
ra,ntia, sendo feito o serviço de juros e amortização desse capital 
com a 1·enda de applica.ção especial ao fundo de ·gar.antia. 

§ 1. o Ficam autorizados outros emprestimos em libras esterlinas 
para igual capitalização no fundo de garantia, desde que o serviço 
de juros e ·amortização possa ·ser attendido pela rend:a accrescida de 
applicação especial ao mesmo fund-o. 

'§ 2. o Assim que o fundo de gar.antia tiver attingido a sonl.lla 
de ;€ 50.000.000, o excesso da renda ap·pli.cada a esse fundo, depois 
de feito o serviço correl.ato .de juros e amortizações, será destina.do 
ao fim da conversão dos emprestimos externos, para o que deverá se1' 
cre•ado o fundo especial de conv~rsão. 
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Art. 5. o Com · os recursoS! applicados ao serviço dos cambios a 
taxa cambial deverá ·ser gradualmente elevada, de -semestre em sem'eS-
tre, até attingir a taxa de 27 dinheiros por mil Téis. 

TITULO li 

DA DEFESA DA PRODUCÇÃO 

Art. 6. o O Governo poderá emittir, sobre o fundo de garantia, 
papel-moeda na razão de mil réis por 27 dinl:teiros, e no limite do 
ouro em deposito, e applicar a emissão na compra de café do typo 
6 americano e dos typos superiores. 

§ 1." A compra ·será feita em leilão publico, nas praças do Rio 
e Santos, não excedendo de um milhão 'de s&ccas a totalidade das 
compras em cada mez. 

§ 2." O leilão terá como base o preço correspondente a cada 'typo . 
de café, sendo o typo préviamente classificado por peritos. 

§ 3. o Para o typo 6 .americano será o preço -de 10$ por arroba, 
subindo 500 réis o preço de um typo para outro immedia:tamente 
superi01·, e não sendo compra·do no leilã·o pelo Governo, o <Jafé . infe-
rior ao typo 6 ·americano. 

§ 4." Decorridos tres annos da data :desta lei, o preço da ·compra 
pelo Governo não excederá de 9$ por arroba. do typo 6 americano, 
e a differença já estabelecida de um para outro typo. 

Art. 7. o O café compmdo será entregue e cedido pelo preço da 
compra, mediante caução de valores equivalentes-, ou contra letr~:~s 
sobre Londres, a uma sociedade COliiJTier-cial, ou mais de uma, que 
se propo11ha effectuar a venda e dish·ibuição do café pelos ·me-rcados · 
de consumo, quando o ,Governo não entenda. contr.actar esta opera-
ção com os commissa rios e exportadores, ou não resolva reter por 
tempo indefinido, a poTção do café comprado. 
· .§ 1. o A caução prestada para o recebimento do café será em apo-

lices geraes da divida publica, ou em · cons.olidados ingle·zes, com o 
de:3COJlto nunca menor de 10 % da cotação official. · 

:§ 2. o A venda do café será feita dentro de um prazo estipula·dü, 
mas prorogavel, e por conta e risco da sociedade contmctante, que 
perceberá para si . todos os lucros. · · · 

Art. 8 . o Pr.eferida a operaqão por intermedio de commissarios 
e exportadores, •a venda do café po<de-rá ser encarregada, com as 
devidas seguranças e o pagamento de commi-ssões, .a casas commissa-
rias ou exportadoras do Rio e de Santos, constituídas em grupos, ou 
a companhias que se apTe-sentaTem, de responsabilidade s.olidaria .e 
limitada, com os capitaes sufficientes. 

§ 1. '' As commissões serão calculadas em porcentagens sobre .o 
preço liquido das vendas, nnn0a inferior ao das compra,s em leilão. 
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§ 2. o Os con.tm·etos, ou de venda, ou de commissã·o p·ata a venda 
dq eaié' comprado pelo Goverrro, serão <fe-itos mediante propostas apre- · 
sentadas dentro de um pr.a21o préviamente annunciado. · · 

·§ 3." Ficam autorizadas. as despezas necessarias para o an:end:!L-
mento ou const.rucção de armazens ne paiz quandó tenha de ser re-
tida no pai?.:, por tempo indefinido, a porção do café comprado pelo 
Governo. 

A1·t. 9. o Os que adquÍrirem o café comprado pelo Govemo, ou 
forem eucwrrega,dos ·da venda, terão de recolher o preço á Caixa de 
Amortiz·ação, mediante gu.ia ,do Tbesouro Federal, para seT queimado, 
po.r ·COnta d.a em~ssão sobre o fu.:ndo de garantia, o papel-moeda que 
representar aquelle preço, · 

Art. 10 . Pe,cileJ.;á o ·Gover:no auxiliar o desenvolvimento do con~ 
.smmo do ·café po:r meio :cl.e- emprestimos a seeiedades ·comme:tcíaes 
que se proponham estabelecer em paizes estrangeiros c·asas de torre-
facção de café ·e ·veiOJilla directa ·aos con-su:rnidores. 

§ 1. o O emprestimo poderá dev:ail'-~ até 0 limite ·d·o _capital rea-
li2iado da sociedade, sendo peito ·pra2io de cinc{!) am1;os ·e .. sem juros, 
poden~o :se~· prorogado o Jl'Tazo de anno .a aimo, até pTefazerem ,ci:nc'o 
a>:riiÍlüS, e 'rencemn<il.o ·o•guno a'11Jlllriial de 5 % '110 temp<;> 1fl:a p1·orogação. 

§ 2, o As sociedades, admittidas a esses emprestimos, se tão de 
res.ponsabilidade sülidaria ·e illimi:tada, e com séde ·ou agenc.ia no 
BJ.>azil. Os socio~ sertã:o ba:azilér·os. 

§ 3. o Conforme os pedidos de ·emprestimo para o dese_nvolvimento 
do c0nsum0_, .cl.evidamente justificados, se·rão concedid·os os necessarios 
ereditos. 

Art. rll. Seríilo expe<ilidos os nBoossarios regu·lamentos para de-
t.emninanem.: 

o processo e condições :da venda -em leilão, com a prévia classi-
ficação dos tYiiJ0S ; 

o modo de celebração •e chU:sulas dos contractos de veneta, ou ·de 
commissfio ·para 'â . venda tdo café cortlpra·do pelo Governo em leilão; 

o modo de celebraç.â-o ·e clausulas dos emprestimos. destin'ados ao 
desenvolvimento do ·consumo ··do ca-fé. 

1\:rt . 12. "O processo estabelecido :pat,a a .defesa do café, ·sus.tep.-
tação dos :preços e ·desenv.olvimeEto- do .consu.mo, podér'á ser · •appli-
ca4o, si as circumstancias permittirem, -ean vant·agem dé outro artigo 
da producção agrieola ou .extractiva. 

TITUI,O III 

DO REGIMEN D,AS EMUlSÕES 

Art. 13. o Governo poderá suppriT as necessidades da circulação 
por meio de emissões dB t>·âpel~tnoeda para empres'timos a . um · baneo, 

·so1b're cauÇão de apólices geraes da •divida publica. 
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§ 1. 0 Para essa caução as apolices serão recebidas pelo valor 
nominal. 

§ 2. o O pedido de emissão e emprestimo deverá ser justificado 
por uma demonstração da necessidade de supprimentos d'a circulação 
pela exigencia, nas praças, de creditos e de descontos. 

I§ 3. o Para autorizar a emissão e emprestimo ·será expedido de-
creto do Presidente da Republica. 

§ '4. o A. emissão a effectuar sobre caução de apolices nunca será 
de parcella menor de 20.000 :000$, e vencerá juros na razão de 5 % 
ao anno, pagos semestralmente. 

:§ 5. o Os emprestimos serão pagos por prestações nunca menOTes 
de 5. 000 :000~, sendo as prestações entregues á Caixa de Amortiza-
ção, mediante a competente guia do Thesouro Federal, para a queima 

__do papel-moeda em que forem pagas. 
§, 6. o As quantias provenientes dos juros desses emprestimos 

serão entregues do mesmo modo á Caixa de Amortização para a 
queima do papel-moeda. 

§ 7. '' Com a importancia dos juros das emissões e applicação de 
outros recUl'.sos, que forem decretados, far-se-ha a substituição gra-
dual das emissões, que não vencem juros, pelas emissões que vencem 
jUl'os, até reduzir aquellas emissÕ€S á quantia de 400.000:000$. 

·§ 8. o O banco que fôr encarregado ·de prover as necessidades da 
circulação, pol' meio das emissões ·de papel-moeda, sob a caução de 
apolices, não poderá descontar letras de cambio, letras da terr.a e 
outros effeitos commerciaes, quando não tenham saque, acceite, 
fiança ou endosso de algum banco, nem podeTá emprestar sobre títu-
los publicos, que não sejam emittidos ou garantidos pela União. 

TI'l'ULO IV 

DO CREDITO AGRICOLA 

Art. 14. Fica o Governo autorizado a co11trahir um emprestimo 
até 100.000 :000$, por meio de emissão de apolices, para consolidar 
a divida fluctuante, proveniente de depositas das Caixas Economicaa. 

;§ J. o A emissão das apolices para esse emprestimo será feit:f' 
gradualmente, e conforme as conveniencias do mercado. 

§ 2. o Os deposi·tos das Caixas Economicas, em se tornando dis-
poníveis, serão applicados a operações de credito agrícola, sob penhor 
da colheita ou producção de café ou .de assucar. 

Art. 15. Fic·am revogadas as dispo·sições em contrario. 
Sala das sessões, 18 de agosto de 1906. - Francisco BcrnarrJino. 

A' Commissão ·de Finanças. C) 
I!'IM 

t•) Nfuo cons•ta .da Synopsa o andamento Ido prOij•ecto. 
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